
Steagul roșu
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-V*I

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANIrAL P.C.R, Șl Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

, ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane: redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1062} secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid —.Interior 71} 
social — interior 71; economică — interior 
32; cultură-învățămint — interior *11; a<l- 
ministrațic — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 26!). După ora 16, telefon 

«le serviciu — 1663.

y înzătoarea

Expediția pionierească „Terra"
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Fluxul emulației

de la raionul 
ae mezeluri
Cumpărătorii care intră în 

unitatea nr. 5 a O.C.I.. Ali
mentara Petroșani și se în
dreaptă spre raionul de me
zeluri sint intimpinați de 
zimbetul cald al vinzătoa- 
rei de aici.

Sint cinci ani de zile de 
cind Domnica Horga lucrea
ză la raionul de mezeluri, 
un loc de muncă ce se im
pune de la prima vedere 
prin igiena și prezentarea 
produselor, prin corectitudi
nea servirii cumpărătorilor.

Ținuta ireproșabilă in tim
pul serviciului, subliniată de 
o mare hărnicie, creează 
imaginea lucrătoarei din co
merț pătrunsă de răspunde
re și dragoste pentru profe
siunea aleasă. Calificată la 
locul de muncă acum 9 ani, 
■ înzătoarea Domnica Horga 
se distinge prin punctuali
tate și dăruire în muncă, 
prin politețe și amabilitate. 
De la ora sosirii in maga
zin și pînă la plecare, ea 
nu stă o clipă locului, cu
răță rafturile, șterge frigi
derul, aranjează preparatele 
de carne pe categorii și spe
cialități, intr-un cuvînt, face 
totul pentru ca servirea să 
fie cit mai operativă și ce
tățenii să plece mulțumiți. 
Datorită acestei atenții pe ca
re o acordă zilnic serviciului, 
aici, nu se produc aglome
rații ca la alte raioane. Cum
părătorii nu-și pierd* răbda
rea fiindcă, deși respectă ria
dul, ajung repede in fața 
vînzătoarei. In cei 12 ani lu
crați in comerț, Domnica 
Horga nu a avut neplăceri cu 
colegele de serviciu, dimpo
trivă, acestea au ajutat-o tot
deauna in muncă pentru a-și 
rezolva sarcinile ce-i reve
neau. Au fost multe situații 
cind a trebuit să stea peste 
orele de program, dar nici
odată n-a abandonat lucrul 
înainte de-a 
punct. Fără
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La atelierul mecanic al E. M. Petrila obiectivul aparatului 
o surprins pe tinărul strungar Gli. Berindei împreună cu ucc 
nloui Ion Boboc în timp ce executau un cuplung pentru u 
mofo7 electric.

O acțiune de amploare pe „Șantierul tineretului". Organizați 
in brigăzi de muncă voluntar-patriotică, elevii Liceului teo
retic din Petroșani, în imaginea de față, amenajează baza 

sportivă ce în curînd va lua ființă în cartierul 
petrosănean „Carpați".

Foto) Ion LICIU

La începutul acestei săplă- 
mîni, echipajul turistic al pio
nierilor de la Liceul Vulcan, 
format din 10 elevi sub con
ducerea profesorului Ion An- 
cuța. a plecat într-o expediție 
pionierească — denumită „Te
rra" — pe ruta : Cimpa, Vo- 
ievodu, Șurionu, Obîrșia Lo
trului, Voineasa, Ciungctu, 
Mălaia, pînă la Horezu, punc-

Afirmarea cu competența a 
rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid în 
toate sferele vieții sociale, în
seamnă promovarea unui stil 
de muncă dinamic, eficient, în 
cunoștință de cauză, spirit no
vator pentru găsirea de căi noi 
în vederea înfăptuirii sarcini
lor curente și de perspectivă, 
înseamnă o planificare judicioa
să, un control riguros asupra 
înfăptuirii măsurilor, înseamnă 
perseverență susținută pentru 
fructificarea la înalt nivel a 
potențialului de gîndire și de 
acțiune a masei de comuniști. 
In lumina acestor exigențe ale 
procesului complex de perfec
ționare a vieții noastre sociale, 
Biroul Comitetului municipal 
de partid a dezbătut recent sti
lul de muncă al comitetului o- 

tul terminus al expediției. Pi
onierii sînt dotați cu toate ce
le necesare unui asemenea 
drum : corturi, saci de dor
mit, saltele, precum și apara
te de fotografiat și filmat, 
busole, aparat portativ de 
radio etc.

Expediția „Terra" se des
fășoară în cadrul concursului 
pe țară organizat de revista 
„Cutezătorii".

rășenesc de partid Petrila, al 
organelor și organizațiilor de 
partid subordonate, subliniind 
direcțiile perfecționării stilului 
de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid pentru a- 
firmarea cu vigoare a rolului 
lor conducător în activitatea e- 
conomică și social-culturală a 
municipiului.

Care sînt principalele elemen
te ale analizei, corolarele ei ?

In primul rînd aprecierea că 
activitatea comitetului orășenesc 
din Petrila denotă spirit dc 
responsabilitate, căutări asidue 
pentru a adopta munca de par
tid cerințelor reclamate de via
ță, pentru înfăptuirea sarcini
lor multiple cc revin organelor 
și organizațiilor de partid, tu
turor colectivelor de muncă din 
oraș. Despre rezultatele obți
nute în perfecționarea vieții 
de partid, în întărirea respon
sabilității partinice și a puterii 
de înrîurire a comuniștilor pe- 
trileni vorbesc succesele de sea
mă obținute de colectivele dc 
muncă din unitățile economice 
și social-culturale, pe linia în
făptuirii sarcinilor puse de par-

Rezultate evidente s-au înre- 
islrat în orașul Petrila în do

meniul îmbunătățirii planifică
rii muncii. Planurile organelor 
și organizațiilor de partid au 
devenit adevărate pîrghii de o- 
rientare a eforturilor și spiri
tului creator al comuniștilor 
spre obiectivele majore ale vie- 

De îndată ce ai intrat in 
Vulcan, privirii i se înfățișează 
panorama unui oraș modem. 
Arhitecturo îndrăzneață a clă
dirilor te face să uiți pentru 
moment anii de tristă amintire 
prin care a trecut această stră
veche așezare a minerilor în 
urmă cu citeva decenii.

Ne abatem pașii de pe arte
ra principală, luînd-o pe o stra
dă care pînă mai ieri te „înghi
țea" in noroiul zilelor ploioase. 
Astăzi o panglică de beton le 
poartă spre cea moi tinoră 
unitate economică din Valea 
Jiului, Fabrica de stilpi hidra
ulici.

Pornim prin halele fabricii. La 
strungărie, la lăcătușerie, la 
montaj - peste tot oamenii de 
pe fețele cărora lipsesc cutele 
pe care le imprimă scurgerea 
anilor. Multi dintre ei, in urmă 
cu puțini ani se aflau încă pe 
băncile școlilor. Primul lor con
tact cu producția a fost înre
gistrat aici, într-o întreprindere 
tînără avindu-și sorgintea în 
Uzina de utilaj minier Petro
șani. S-a desprins din trupul 
și simțirea acesteia făcînd pri
mii pași timizi, angajindu-se in 
realizarea primelor obiective de 
fabricație cu metode meșteșu
gărești, simple. Devenise o cer
titudine faptul că in asemenea 
condiții obținerea unei produc
ții anuale de 15 000 (in 1971) 
sau 22 000 stilpi hidraulici (in 
1972) era imposibilă. A inter
venit însă omul cu înalta sa 
capacitate de gîndire, cu pri
ceperea și Inventivitatea sa. Au 
intervenit acele inimi care 
pulsează zilnic opt ore, sau 
mai mult, pentru fabrică. Ingi
nerul șef, Dumitru Crăciun, ing. 
șef adjunct Sofronie Sîrbu, mai 
tinărul lor coleg, ing. loan 
Crețu, și maiștrii Mihai Calis- 
tru și Mircea Guia, după că-

ții sooial-economice, ale vieții 
de partid. S-a apreciat, de a- 
semenea, că în multe organiza
ții de bază a crescut răspun
derea pentru organizarea adu
nărilor generale, pentru sporirea 
capacității analitice a acestora. 
Se acordă mai multă atenție 
alegerii problemelor ce se puii 
în dezbatere, există preocupare 
față de conținutul materialelor 
prezentate, ceea ce are drept 
consecințe creșterea numărului 
de membri de partid care par
ticipă la dezbateri, la schim
bul de opinii referitor la pro
blemele puse în discuție. S-a 
îmbunătățit preocuparea orga
nului orășenesc de partid în 
privința organizării controlului 
îndeplinirii hotărîrilor organe
lor superioare și a celor pro
prii. Analizele în diferite șe
dințe și adunări de partid, in
tervențiile organelor și orga
nizațiilor de partid pentru li
chidarea anumitor stări de lu
cruri negative, munca politică 
desfășurată în rîndul colecti
velor au făcut să sporească e- 
ficiența muncii de partid, a ho
tărîrilor și măsurilor stabilite 
în vederea înfăptuirii obiecti
velor social-economicc.

O dată cu aprecierea rezul
tatelor, Biroul Comitetului mu
nicipal de partid a analizat cu 
competență și răspundere latu
rile negative ale activității, in
dicând direcțiile în care trebuie 
să persevereze organele și or- 

utări ce păreau interminabile, 
au găsit o rezolvare problemei 
lor : organizarea în flux con
tinuu a procesului de produc
ție. „Am studiat mult un ase
menea mod de organizare o 
activității intr-o intreprindere 
industrială, ne spunea ing. 
Crețu. Ne-am dat seama că nu
mai prin aplicarea lui în u- 
zină putem înmulți produsele. 
Dacă cineva pornește prin 
hale poate urma drumul pe 
care-l parcurge stilpul hidraulic 
din starea de materie primă 
pină în acea de produs finit. 
In ac6st fel am reușit să scuî- 
tăm la minimum posibil traseul 
parcurs de repere și, implicit, 
durata de confecționare a u- 
nui s'tilp hidraulic".

Dar orientarea înspre noua 
tehnologie de muncă a fost 
posibilă numai după înființa
rea unor secții noi capabile să 
„acopere" toate fazele fabricării. 
In realizarea acestora și-au e- 
talat întreaga măiestrie, mese
riași ■ pricepuți, de la muncitor 
la șef de fabrica. Ing. Dumi
tru Crăciun, remorcat încă de 
la U.U.M.P. pentru ideile sale 
novatoare, ajutat de ing. Sirbu 
Sofronie și-au concentrat aten
ția asupra realizării unui o- 
biectiv fără de care trecerea 
la o producție în flux continuu 
era imposibilă : secția de a- 
coperiri galvanice. Pină mai 
ieri; pe poarta uzinei intrau 
semifabricate galvanizote din 
import. După zile, săptămîni și 
chiar luni de frămîntări, pro
iectul de realizare a fost ter
minat și mai apoi s-a trans
format intr-o certitudine. Fa
brica o fost recompartimenta-

Nicolae LOBONȚ
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OAMENI CARE NU ROȘESC
încet și implacabil, vara, acest anotimp exultant, intra 

in drepturile ei. Precum denotă străzile noastre mărginite 
cu peluzele devenite covoare de iarbă și de flori, precum 
arata spațiile verzi răsădite, replantate cu arbuști și rein- 
sămințate cu iarba, eforturile edililor, conjugate cu cele ale 
miilor de buni gospodari anonimi care au ieșit in primă
vară cu hîrlețe, elan (și fără jenă!) pe șantierele gospo
dărești, sint meritorii. Fața străzilor, a cartierelor, a ora
șului arată mai bine, mai elevat. Că nu pe măsura aspi
rațiilor multora dintre noi ?! E adevărat. Dar, să lăsăm 
pe altă dată aceste reflecții, dc altfel justificate. Rindurile 
de față iși propun să ofere 
prilej de meditație asupra unei 
chestiuni, mai mărunte, poale, 
și, totuși, acute prin urmă
rile ei: indiferența cetățeanu
lui fără simțul cetățenesc care 
degradează tocmai ceea ce 
am realizat în numele frumo
sului citadin.

...Contemplam intr-o seară de la fereastra unui aparta
ment dichisit cu gust de gazdele mai mult decit ospitaliere 
panorama unui nou cartier al Vulcanului. Blocurile-turn, 
cu ferestrele luminate și înconjurate de prospețimea zone
lor verzi ofereau un peisaj încintător. Intr-o clipă, însă, 
buna dispoziție a fost ștearsă de pe fețele celor strînși în 
acea seară in mijlocul unei familii venerabile. De ce ? Din 
cauza unui gest, a unei scene, pe cit de bizare pe at it de 
consternante, săvirșite intr-o fracțiune de secundă pe bal
conul unui bloc-turn învecinat. O „doamnă" in capod lan
sase de la unul din ultimele etaje ale blocului un gheino- 
toc care in zbor s-a metamorfozat în zeci de „fluturași" 
albi și diformi ce pluteau lin spre alte balcoane și peste 
covorul spațiilor verzi. Urmele, petele iresponsabilității ci
vice au rămas vizibile: zona verde a fost murdărită; covorul

de iarbă a fost presărat cu hirtiile menajere ale cucoanei care 
intre timp, iși continua, probabil, îndeletnicirile casnice 
sau se și așezase intr-un fotoliu in fața televizorului, satis
făcută că a scăpat de gunoiul menajer ce o deranja in con
fortabilul ei cămin.

A fost un gest de dispreț la adresa întregului cartier ? 
A fost !

Intr-o altă zi am .fost martorul unei scene similare pe 
artera principală a Petroșaniului, in fața blocurilor din 
apropierea bufetului „Trei brazi"; in altă zi... Dar, in care 

sinlem martorii gestului necivilizat și de-a dreptul 
ostentativ al indivizilor mici 
și mari — și nu doar al celor 
care ei înșiși, prin ținuta lor, 
sint un etalon al lipsei de 
igienă și al dezordinii, ci și 
al unor domnițe simandicoase, 
domni vulnerabili și odrasle, 
cuminți — care, în văzul tu

turor, se debarasează senini, cu dezinvoltură de pahare de 
plastic, ambalaje de „polar", pachete de țigări, bilete de 
autobuz, cocoloașe de hirtii ? Că strada, trotuarul, piața 
orașului — asfaltul pe care calcă alte mii de oameni sint 
pline de gunoi, că peluzele cu flori, verdele crud al ierbii 
sînt împestrițate de petele lipsei bunului simț ? Ce le 
pasă ? ! Că gestul lor degradant e surprins de cite o pri
vire dezaprobatoare ? Nu se „prind", nu roșesc. Sint oa
meni care comit un act de incultură, un gest de dispreț 
față de semenii lor anonimi care adună după ei gunoaiele, un 
gest de dispreț față de obrazul orașului, față de prestigiul 
cetățenesc al tuturor locuitorilor urbei fără să roșească. Sint 
cetățeni fără simț cetățenesc. De aceea nu roșesc.

Că ar trebui mai mulți recipienți pe arterele orașului ? 
E adevărat. Dar este nevoie și de folosirea acelor mijloace 
legale, pe care le avem pentru a-i „ustura" pe oamenii care 
nu roșesc. Și nu numai la obraz... 1. DUBEK

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române,

conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,

în Republica Populară Mongolă
CONVORBIRI OFICIALE

Marți, 22 iunie, au avut Ioc 
convorbirile oficiale intre de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Mongole, condusă de 
tovarășul Jumja'aghiin Țedenbal. 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al

Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
j

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit marți seara o recepție 
în onoarea Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, a Prezidiului 
Marelui Hural Popular și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole.

La recepție au participat to
varășii Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M.,

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, și membri ai 
delegației române au fost oaspe
ții Combinatului industrial din 
Ulan Bator, una din primele 
unități ale tinerei industrii so
cialiste mongole-.

Creat în anul 1934, Combi
natul, care prelucrează una din 
principalele bogății ale Mongo
liei — produsele animaliere — 
a jucat un rol însemnat atît 
în dezvoltarea industrială a ță
rii, cît șl în formarea clasei 
muncitoare mongole. Mica în
treprindere dc la începutul de
ceniului al IV-lea a devenit 
astăzi un important complex 
industrial, care reunește nouă 
unități de producție, cu peste 
5 000 de muncitori.

primarul general al Ca-

P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., 
pitalei. Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Sandu loan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator.

Din partea mongolă au parti- 

președintele Consiliului de Mi
niștri, și soția sa, Anastasia 
Filatova Țedenbal. Jamsaran- 
ghiin Sambu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, 
Tsagaanlamin Dughersuren, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., cu 
soția, Njamin Jagvaral, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Sono- 
min Luvsan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M.,

La intrarea în 
deasupra cărora 
o mare pancartă cu inscrip
ția t „Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul mon
gol !" — se aflau numeroși 
muncitori și muncitoare, care 
au făcut o caldă primire oaspe
ților români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației 
erau însoțiți de tovarășii So- 
nomin Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole, și Țcdendambin Gotov, 
secretarul Prezidiului Marelui 
Hural Popular; în întîmpinare 
au venit tovarășii Demchighiin 
Molomjanț, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 

cipat tovarășii Jamsaranghiin 
Sambu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole, Demchighiin Molomjanț, 
membru al Biroului Politic, se
cretar a| C.C. al P.P.R.M., So- 
nomin Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, Tseveg
javin Punțagnorov, membru al 
C.C. al P P.R.M., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Lo- 
donghiin Rincin, membru al 
C.C. al P.P.R.M., ministru al 
afacerilor externe, și Damdinne- 
renghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole în Republica So
cialistă România.

prim-vicepreședinte al Consi-< 
liului de Miniștri, Damdindja- 
vin Maidar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului do 
Miniștri, Demchighiin Molom
janț, membru a) Biroului Po
litic. secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Badamin Lhamsuren, 
membru supleant al 
Politic, secretar al 
P.P.R.M., Tsevegjavin 
norov, membru al 
P.P.R.M., vicepreședinte

P.P.R.M., ministrul industriei 
ușoare și alimentare, precum 
și directorul general al Combi
natului, Dongo.

Oaspeții au fost invitați să 
urmărească diferitele faze alo 
procesului tehnologic din sec
țiile de prelucrare și finisare a 
pieilor, precum și într-una din 
secțiile unde aceste piei capă-* 
tă forma produselor finite co 
vor fi livrate pieței. .

La trecerea prin secții a oas
peților români, muncitorii a-« 
plaudă cu bucurie și căldură* 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge mîinile ce i se întind, 
se întreține prietenește cu 
muncitorii, interesîndu-se de 
activitatea lor. Oaspeților ro-



-............... -...... — ■■ --------------------- = Steaqu/ roșu MIERCURI 23 IUNIE 1971

ECONOMIC

Pentru ridicarea pregătirii 
profesionale a cadrelor 

din compartimentele C. T. C 
ale unităților miniere

Jn actuala etapă o operei de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, pe care 
© parcurgem, perfecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din toate domeniile — ca 
o latură esențială a politicii partidului— a că
pătat o importanță excepțională. Am ajuns la 
un stadiu al dezvoltării în care mersul nostru 
înainte este condiționat de ridicarea activității 
economice pe cotele înalte ale eficienței și com
petitivității. Perioada anilor 1971—1975 este „cin
cinalul calității*, cum a fost denumit actualul 
cincinal. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu în Expunerea la adunarea solemnă 
consacrată semicentenarului partidului „ridica
rea calității produselor trebuie sâ se afle în cen
trul atenției organelor și unităților economice, 
a luturor oamenilor muncii**.

In cadrul preocupărilor generale de introdu
cere a concepțiilor și metodelor științifice de 
organizare pentru optimizarea producției, o a- 
tenție deosebită se acordă calității acesteia — 
Inlrueîi calitatea constituie unu] din factorii cei 
mai importanți in asigurarea competitivității pro
duselor. In ultimii ani, pe plan mondial s-a do
vedit că problema calității produselor poate fi 
studiată ce) mai eficient cu ajutorul metodelor 
statistico-matematice bazate pe criterii obiecti
ve ș> fundamentate din punct de vedere științi
fic, ceea ce implica o temeinică pregăti re a ca- 
dre’or tebnieo-inginerești și muncitorești ce ac
tivează in compartimentele C.T.C. In ansam
blu) măsurilor întreprinse pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de conducerea partidului, pri
vind ridicarea calității producției în toate ra
murile economiei, se înscrie și acțiunea inițiată 
de Inspectoratul general de stat pentru contro
lul calității producției, privind organizarea unui 
sistem de cursuri pentru perfecționarea cali
ficării și specializarea profesională a luturor 
cadrelor care lucrează în domeniu) controlului 
tehnic de calitate.

In compartimentul controlului tehnic al cali
tății din cadrul Centralei cărbunelui Petroșani 
lucrează 8 ingineri. 20 tehnicieni și 205 munci
tori. din care la unitățile din Valea Jiului 6 in
gineri, 17 tehnicieni și 171 muncitori. Pentru 
toate aceste trei categorii de lucrători în dome
niu) calității, s-au organizat și început cursurile 
-de orfecționare tehnică C2 pentru ingineri kt 
Deva, C3 pentru tehnicieni la Petroșani și C4 
pentru muncitori la Pelrila, Coroești și l.u,M?ni.

Ixi organizarea acestor cursuri s-a ținut sea
ma de indicațiile Ministerului minelor, petrolu
lui și geologiei, a Inspectoratului general jude
țean pentru controlul calității produselor și de

experiența conturată ]ie plan mondial, 
du-sc ca aceste cursuri să corespundă 
bine cerințelor din fiecare unitate și sector dc 
producție.

Aria tematică a cursurilor abordează proble
me ale utilizării statisticii matematice și calcu
lului probabilităților în domeniul calității pro
duselor, tehnicile moderne de obținere a infor
mațiilor. metodele moderne de gestiune a ca
lității precum și aspectele organizatorice și le
gislative ale acestei probleme.

Pentru personalul mediu tehnic și muncito
resc programa cursurilor prevede — pe lîngă 
noțiunile generale asupra calității, legislația cu 
privire la calitate, controlul calității pe fluxul 
de producție și a produselor finite etc. — abor
darea noțiunilor de matematici industriale, de
sen tehnic, noțiuni elementare de control statis
tic, teoria măsurării și aparate de măsură ele. 
Un accent deosebit se pune pe analiza cazuri
lor și aplicațiilor practice, care constituie peste 
60 la sută din numărul total de ore prevăzute 
în programul de învățămînt.

Prin asemenea cursuiâ cu un pronunțat ca
racter științific, dar strins legat de practică, se 
urmărește ridicarea nivelului profesional al ca
drelor din unitățile C.C.P. care au sarcina de 
mare răspundere de a acționa asupra îmbunătă
țirii calității produselor și de a veghea cu a- 
tenție, competență pe fluxul tehnologic și de. 
h opri furnizarea unor produse cu nivel cali
tativ inferior prevederilor standardelor ți nor
melor interne în vigoare.

Lucrătorii din compartimentul C.T.C. al Cen
tralei cărbunelui Petroșani trebuie să știe, cu 
exactitate, ce li se cere, cum trebuie să-și des
fășoare activitatea și prin ce mijloace, pentru 
n putea adopta în deplină cunoștință de cauză 
decizii prompte și judicioase pe întreaga fili
eră a procesului tehnologic care să asigure un 
nivel calitativ superior produselor (fie că e 
vorba de extracție și de preparare a cărbunelui, 
fie de producție de utilaje, piese de schimb ele.) 
O asemenea muncă trebuie efectuată de oameni 
competenți care să simtă răspunderea și rolul 
lor în economie, lucru ce se urmărește prin a- 
ceste cursuri care vor fi urmate de examene de 
atestare urmînd ca cei ce nu vor fi atestați, în 

curma acestor examene, să fie îndrumați în alte 
munci corespunzătoare cunoștințelor și posibi
lităților lor.

Ing. Ioan SABÂU
șef serviciu C.T.C. din Centrala cărbunelui

Petroșani

Centrala lelcgrizumctrică aflată in 
funcțiune la E. M. Lupeni

O soluție 
modernă
pentru

detectarea
metanului

carbonifere

Pe urmele
materialelor

publicate

Pe marginea articolului cu 
titlul de mai sus, apărut în 
nr. 6702 al ziarului nostru, 
conducerea întreprinderii de 
industrie locală Petroșani ne 
răspunde următoarele :

„Cele scoase in evidentă 
de articol, in legătură cu 
nerealizarea de plan de 113 
mii lei la produse de mo
bilă, în perioada de 4 luni, 
respectiv ianuarie — aprilie 
1971. sint lucruri reale. 
Această rămîncre in urmă s-a 
analizat în cadrul comitetu
lui de direcție, au fost sta
bilite cauzele și s-au hotă
rî! măsurile pentru recupe
rarea nerealizărilor. măsuri 
între care amintim :

analizarea posibilităților 
de producție a fiecărui Ioc 
de muncă ;

s-au programat, pe de
cade. posibilitățile de recu
perare ;

s-au întocmit noi grafice 
de producție și livrare.

Prin măsurile luate, res
tanța înregistrată la produc- 

recupera 
15 iulie

ție se va putea 
pînă la dala de 
1971“.

TEHNICA NOEÂ
Combină

In U.R.S.S., la uzina con
structoare de mașini din Ko- 
peisk q fost realizată combi
na minieră „Ural", capabilă 
să extragă, în decurs de o 
oră, 200 tone sare de pota
siu.

Noua mașină constituie 
combinație reușită a două 
combine fabricate de aceea
și uzină, dintre care una es
te de înaintare, iar cealal
tă de extracție. Ca urmare, 
combina „Ural" este mai pu
ternică, mai manevrabilă și 
maj comodă de mînuit decît 
tipurile anterioare. In decurs 
de o zi, combina va săpa 
în straturile de sare tunele 
lungi de cîțiva zeci de metri 
cu secțiunea pînă la 20 mp.

Mașină 
de perforat

CESTRALEEE
Dezvoltarea mineritului impli

că nu numai dotarea exploa
tărilor cu utilajul ce) mai mo
dern de dislocare a rocii, ci- și 
asigurarea unor condiții cit mai- 
optime de desfășurare a acti-, 
vității în subteran. Ori dște cu
noscut faptul că, prin" însăși- 
natura ei .mina ridică o serie" 
de probleme, care uneori ne
rezolvate, pot provoca accidente 
din cele mai neplăcute. In ba
zinul carbonifer al Pețroșaniu- 
lui unul din factorii ce necesită 
o tratare corespunzătoare este 
metanul, un gaz considerat des
tul de „ofensiv* cînd depășește 
un anumit procent limită. Un 
colectiv de cercetători de la 
S.C.S.M. în colaborare cu spe
cialiștii Centralei cărbunelui au 
analizat, recent, posibilitatea do
tării unităților miniere cu apa
ratură și instalații moderne de 
detectare a metanului.

Controlul metanului la mine
le din Valea Jiului capătă noi

c------
Pe șantiere cu „detectorul" de verificat
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aplicarea normelor de siguranță a muncii
Demonstrații

La Livezeni, în sta
ția C.F.R. există o ram
pă de descărcare a va
goanelor ce transportă 
materiale pentru șanti
erele grupului T.C.H. 
Zilnic sosesc aici gar
nituri întregi care, fie 
prin mijloace meca
nizate, fie prin acelea 
manuale, sint descăr
cate de materialele ne
cesare constructorilor. 
Pentru manipularea u- 

șoară a obloaneloi
goanelor, au fost pre
văzute mecanisme de 
declanșare, dirijate de 
muncitori instruiți. Nu 
cu mult timp în urmă, 
muncitorul necalificat 
Emilian Mărtinescu, 
deși nu avea această 
calitate și-a permis să

va-

»

IEIEGRIZIIMEINCE ">
„Mining 

Ltd- 
„Min-

blocuri ce vor fi cu- 
rind recepționate. Du
pă cile va avertismen
te ale maistrului, el a 
continuat această ope
rație fără a ] 
chelarii de j. 
O bucățică, 
nevinovată de

. s-a ținut de 
...Q6 sărind intr-unui

. . .. . ochii virtuosului insta-VirtUOZltate lalor. „Dc/i, ca spune 
Mircea Cistelican, o- 

Un caz asemănător, mul mai are și ghini-
adică de nerespectare on". De dala aceasta
a normelor de tehni- omul a avut un ghini-
că a securității, a fost on mai mic: citeva
semnalat de către con- zile de incapacitate de 
ducerea Grupului de muncă... Dar putea fi 
șantiere Valea Jiului mai grăv.
și la Petroșani. De da
ta acesta Mircea Cis
telican, muncitor in
stalator, a încercat a- 
devărate probe de vir- La sectorul prefabri- 
tuozitate sudind țevi cate din Livezeni și la 
in apartamentele unor stația de betoane ale

facă o „demonstrație" 
colegilor in materie de 
dirijare o acestor me
canisme. ~ 
cire pentru „> 
demonstrația
cheiat cu o 
în spital.

«■«>1- Urniri,

I

Din neferi- 
,maestru", 

s-a în- 
internare

purta o- 
proiecție. 

aparent 
zgură 

șicane, 
il din

Tratament

aceluiași grup de șan
tiere, i s-a atras aten
ția maistrului Radu 
Herțeg de a monta un 
dispozitiv nou pentru 
descărcarea cimentului 
din siloz, căci cel ve
chi se degradase. In 
aceste condiții pe lingă 
că se făcea risipă de 
material, muncitorii 
iși desfășurau activita
tea intr-o atmosferă 
insuportabilă din cau
za prafului de ciment 
ce se învolbura în aer. 
In cele din urmă, nu
mai după sanefionarea 
.neascultătorului* mai
stru s-a rezolvat pro
blema... Mai bine mai 
tîrziu..., dar nici du
pă ce un grup de oa
meni a fost nevoit 
să-și „trateze* sănătatea 
cu inhalații de ciment. _______7

soluționări impuse de coborîrea 
în adîncime a nivelului de ex
ploatare, o dată cu care cresc 
cantitățile de gaze emanate.

Instalațiile telegrizumetrice, < 
la ora actuală, constituie solu
ția Cea mai modernă de măsu
rare a metanului, permit urmă
rirea continuă și centralizată a- 
acumulărilor de metan precum 
și remedierea rapidă a defici
ențelor constatate. De aseme
nea, personalul ocupat cu su
pravegherea acestor instalații 
este redus simțitor, în compa
rație cu metodele folosite an
terior. Cercetările efectuate în 
acest sens de S.C.S.M. în co
laborare cu C.C.P. au urmărit 
să stabilească oportunitatea și 
urgența dotării minelor noas
tre cu instalații și aparate de 
control continuu și automat. 
Pentru aceasta au fost efectu
ate măsurători sistematice în 
fronturile de lucru, curenții se
cundari și generali de evacuare 

-a aerului din mină s-au studi
at rezultatele experiențelor e- 
fectuate în urma funcționării 
centralei telegrizumetrice de la 
mina Lupeni. Aceasta se află 
în funcțiune de cea. 2 ani și es- 

• te o realizare a specialiștilor 
francezi. Instalația oferă posibi
litatea de a efectua măsurarea 
automată a metanului în 40 
puncte din subteran și înregis
trarea grafică a rezultatelor 
pentru 20 puncte. Astfel de re
zultate pot fi primite de la dis
tanța de pînă la 10 km. Din cen
trală pleacă în subteran cabluri 
ecranate spre fiecare punct un
de sînt instalate grupuri de 
măsurate alcătuite din capul 
detector și codificator. Centra
la în sine, amplasată de obicei 
la suprafață, este alcătuită din- 
tr-un sistem de decodare, tele
comandă și înregistrare grafică 
a metanului măsurat de cape
tele detectoare din subteran. O 
legătură telefonică între centra
lă și subteran este prevăzută 
între posturile de măsurare și 
cel central. Centrala este ali
mentată cu energie electrică la 
zi, fiind independentă de rețea
ua subterană, este prevăzută cu 
semnalizatoare optice și acusti
ce care intră în funcțiune a- 
tunci cînd conținutul de me
tan prestabilit a fost depășit. 
Capetele detectoare au dome
niul de lucru 0—5% CII4 (pre
cizia + 0.1" u) și durata între mă
surători de 4 minute (care poa-

te fi micșorată sau mărită du
pă necesități). Un cap detector 
poate efectua minimum 200 000 
măsurători. Instalația lelegrizu- 
metrică poate fi echipată cu dis
pozitive și sisteme destinate mă
surării vitezelor aerului în sub
teran. a depresiunii ventilato
rului de aeraj genera), a tem
peraturii aerului, presiunii ba- 
rometrice, pentru întreruperea 
energiei electrice etc. Cu ajuto
rul acestei instalații a fost po
sibilă stabilirea avantajelor au
tocontrolului telegrizumetric :

♦- indicarea și înregistrarea 
aproape continuă a conținutului 
de metan la fiecare front su
pus ^observației;

avertizarea optică și acus
tică, precum și decuplarea e- 
nergiei electrice în cazul depă
șirii conținutului de metan pre
stabilit ;

ounoașterea locală sau pe 
ansamblu a emanațiilor de me
tan din mină. în orice moment; 

după stabilirea pericolu
lui, se pot lua imediat măsuri 
de remediere a deficiențelor, 
pentru evitarea accidentelor sau 
oprirea fluxului tehnologic : 

controlul este absolut o- 
biectiv, neinterpretabil ;

centrala și anexele sint în 
construcție cu siguranță intrin
secă și este exclusă posibilita
tea aprinderii amestecului de 
metan — aer ;

existența unei centrale la 
mină constituie temeiul admi
terii de limite superioare de 
conținut procentual de metan 
față de cele prevăzute de actu
alele norme ;

prezenta unei centrale poa
te admite funcționarea locomo
tivelor cu troleu în galeriile în 
care metanul nu depășește O,5°/o. 

Dintre dezavantaje se men
ționează faptul că măsurarea 
metanului se face în puncte 
fixe, xle obicei la tavanul lu
crărilor miniere fără a se putea 
cunoaște situația în profil a ga
zului.

Cu alte cuvinte oportunitatea 
dotării minelor din Va>'a 
lui cu centrale telegri/unT 
ce este evidentă. Tocmai 
aceea, colectivul de cercetători 
de la S.C.S.M. Petroșani .și-a 
extins observațiile asupra ex
ploatărilor din întregul bazin

Ing. Dumitru IONESCU 
șef laborator metan S.C.S.M. 

Petroșani
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Viscoza Lupeni. Tn punctul unde firul de mătase dabîri dește rezistență — secția a 
3-a răsucit. Aici răsuciloarea Ana Boka a fost surprinsă de fotoreporter în plină des

fășurare a atribuțiunilor profesionale. Foto: N. GHENA

Dinamica tot mai accentuată a 
producției in exploatările mi
niere, in scopul realizării unor 
sarcini de plan mereu sporite 
reclamă reanalizarea proceselor 
tehnologice de lucru folosite 
piuă în prezent și abordarea cu 
competență a soluțiilor noi de 
transport.

In cadrul E. M. Lonea s-a 
recurs la un studiu atent in 
acest sens și a rezultat că pen
tru creșterea capacității de 
transport pe orizontul princi
pal in etapa actuală (orizontul 
400), soluția care rezolvă, 
investiții și lucrări suplinii 
tare, această problemă 
creșterea capacității 
sport prin folosirea 
lor cu capacitate de

In acest scop, încă 
1970, in circuitul de 
al puțului principal 
a fost amenajată o 
culbutare pentru golirea 
tor vagonete. Instalația i 
servește stația respectivă 
o realizare a colectivului 
nei de utilaj minier Petroșani 
și se compune din o serie de 
repere, dintre care pot fi a- 
mintite citeva „piese" de ba
ză : instalația de manevrat va
gonete, frină pentru vagone
te, pupitru de comandă. De 
remarcat o serie de caracteris- 
ti-i tehnice care dau instala
ției o notă superioară situihd-o 
printre utilajele miniere mo-

fără 
en- 

este 
de tran- 
vagonete- 
2060 I. 
din anul 
transport 
cu schip. 
stație de 

aces
te de-

este 
Uzi

beton. Cu ..Mindev M 10“ 
se poale efecttia rotația
debrclată care dă Un singur 
efect de percuție pentru 
efectuarea rupturii.

BlocuJ-motor hidraulic es
te lie electric, fie Diesel; 
pentru folosirea în subteran 
se întrebuințează un motor 
electric de tip special. Gru
pul motor este ușor și ocupă 
un 
are 
de 3 
acela al 
lice, realizîndu-sc o 
mie directă de greutate, de 
spațiu și cheltuieli. împre
ună cu motorul său. mașina 
poate fi transportată pe un 
mic camion sau poate fi re
morcată. Foreza de 23 kg 
este concepută pentru a f' 
condusă manual, dar ea 
poale fi montată pe o pîr- 
ghie ușoară. In subteran, 
mașina poate fi montată pe 
un pilon sau pe un stîlp. Po
sibilitatea de a întrebuința 
forajul rotativ pentru cărbu
ne sau metoda percuție-ro- 
tație pentru stîncă, cu 
aceeași mașină, este deose
bit de interesantă.

Modelul standard are o 
lungime de 0.5 m ; frecven
ța de percuție este de ordi
nul a 6 000—9.OO0 curse/min., 
iar viteza de rotație poate 
varia continuu pînă la- * un 
maximum de 800 rot/min. 
Grupul motor este un Diesel 
de 12,5 C.P.

spațiu redus; ansamblul 
un randament mecanic 

ori mai ridicat decît 
uneltelor pneuma- 

econo-

Firma britanică 
Developments U.K. 
construiește mașina 
dev M. 10* capabilă să stră
pungă pămîntu) sau lemnul, 
să foreze găuri în stîncă și 
beton, să sfărîme asfaltul. 
Această foreză este relativ 
silențioasă și permite efec
tuarea forajului rotativ fără 
percuție, în pâmînt, rocă 
moale sau cărbune; cu 
această mașină se poate exe
cuta forajul cu percuție, 
losind un burghiu de 
rotativ pentru roci dure

ÎN LUME

!, fo- 
oțel 

: sau

derne, capabile să corespundă 
industriei extractive moderne. 
Intrucit în transportul cărbu
nelui la Lonea sint întrebuin
țate în continuare și vagonete 
cu 
tri,

o capacitate de 1 000 
noua instalație de

de li- 
culbu-

început șia

în transportul

tare servește și la golirea aces
tora. "' ’ ‘ ‘ ' - • ■
puri

vind _
acționată pneumatic, presiunea 
aerului 
kg/cm. I 
tă cu i 
acestuia 
ce are forța 
670 kg/t.

După cum 
vagonetele cu 
deosebite față de 
te, 
in

Ecartamentul ambelor ti
de vagonete este de 630 
Instalația de culbutare, a- 
un debit de 550 t/h, este

comprimat fiind de 4 
Instalația este prevăzu- 
un impingător (cursa 

i fiind de 3 050 mm) 
de împingere de

era și normal, 
capacitate mărită 

;ele obișnui- 
deosebiri esențiale existind 
determinarea lungimii va-

gonetului (3 300 mm față de 
1 710 mm la cele cu o capaci
tate de 1 000 litri), a razei de 
curbură (8 față de 5) și a greu
tății moarte (919 kg față de 
642 kg cit are vagonetul obiș
nuit).

perspectivă cea.

cu schip 
se vor 
I 400 va- 

respec-

vagonete

cu 
face 

1 300 
axul

In prezent, transportul 
vagonete de 2 060 litri se 
pe un traseu ce măsoară 
m între puțul cu schip și 
colector din blocurile III—IV.
Zilnic pe acest traseu subteran 
se perindă 1 300 de vagonete, 
conform cerințelor actuale de 
deservire a producției in mi
na Lonea.

De la bun început au reieșit 
avantajele pe care le prezintă 
transportul cu vagonete cu ca
pacitate mărită. Au fost redu
și la jumătate timpii pentru 
cuplarea și decuplarea vagone- 
telor și pentru perioada afectată

încărcărilor și descărcărilor Ex
periența primelor luni de utili
zare a noilor capacități de 
transport recomandă ca in 
anul 1972, la această exploa
tare, să se extindă întrebuin
țarea vagonetelor de 2 060 litri 
și pe traseul puțului 
(puțul 10) de unde 
transporta zilnic
gonete. Astfel, în anul 
tiv, producția ce se va trans
porta cu vagonete de capaci
tate mărită va reprezenta apro
ximativ 65% din producția to
tală a minei (o creștere de 
50% față de 1971).

Este adevărat, primul pas 
in utilizarea noilor capacități 
de transport a fost făcut, rezul
tatele fiind* încurajatoare. Dar, 
ca orice noutate, și aici sint 
necesare îmbunătățiri perma
nente. Pînă în prezent nu s-a 
găsit o rezolvare a problemei 
mecanizării curățirii acestui 
tip de vagonct. Preocuparea 
permanentă a specialiștilor 
loneni, a acelora din CCP este 
de a perfecționa continuu tran
sportul cu vagonete de capa
citate mărită, existind certitu
dinea că în viitorul cel mai 
apropiat se va putea trece la 
abordarea metodologiei cu si
guranța unor reușite totale.

CI
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l’.U.M.P. Lăcătușul montator de agregate I'Ioroa Prodan, făcind o ultimă verificare la 
una din locomotivele Diesel de mină. Foto : S. POP

FLUXUL EMULAȚIEI

tă, gcsîo<fu-se omplosomentul 
potrivit noii secții, s-o recu'S 
Io corefo«eo științifico o oces- 
teio cu cetelolte compartimente, 
o fost găsită soluția ideolă 
pentru ințtoloțio de ridicat O 
piesetof ce tirmeozâ să fie gol- 
vonizote. A venit rindul moistru- 
fui Mihoi Colistru să coordone
ze reotîzoreo proiectelor stobi- 
lite. Momentele de moximo in- 
tensîlote tn „noștereo 
noi au trecut de 
meniul amintirilor 
le-ou trăit.

In curind cele 
fluxului tehnologic pot reolizo 
un vis comun, ocefo al mo
dernizării celei moi tinere fa
brici din municipiu. Indiferent 
că om pornit pe „linia” de 
țevi, sou oceeo de ventile și 
piese diverse — străbatem fa
zele multiple ole fabricării u- 
nui stîlp ce susține bolțile □- 
botojclor. Mașini outomote pri
mesc de Io „debitare" semifo- 
bricote ale căror dimensiuni și 
forme sini decise, conform u- 
nor programe stabilite onteri- 
or. Țevile loc un popas in sec
ția de sudură (de o corei o- 
utomotizore se ocupă ing. icon 
Crețu). O dotă supuse încercă
rilor Io presiune și acoperite 
cu strofe protectoore de cod- 
miu, ele se „întilnesc" Io osoni- 
blcra cu corpurile de verti'.

secției 
ocum in do- 
celor co.e

cu poit tălpile sau cu țevile 
de legătură fără de core un 
stîlp de susținere nu poole fi 
conceput. Astfel, trecînd din 
mină în mină, din broțul de 
prindere ol unei moșiră une!- 
te în acelo ol olteio se naște 
un produs prețios menit să a- 
jute minerului in lupto so din 
odincuri pentru supunereo lucirii 
diomontine o cărbunelui, produs 
de pe core nu lipsesc ampren
tele eforturilor unui colectiv de 
oomeni tineri, dor deosebit de 
hornici.

„Avem un colectiv priceput, 
ne spuneo recent ing. Gheor- 
ghe Oloriu. directorul „uzinei 
momo", U.U.M.P. Sentimentele 
nobile core-l însuflețesc, 
îndreptățesc să credem in re- 
olizoreo cifrelor propuse 
chior în depășireo lor. 
ocuparea deosebită avută in 
direcția organizării unui flux 
continuu o> procesului de pro
ducție atestă seriozitoteo cu 
core sint privite sorcinile a'e 
viitor. Modul în core tov. ing. 
Dumitru Crăciun conduce oa
menii. ridicatele sole potente 
organizatorice, interesul mani
festat de colaboratorii soi ne 
indică de pe ocum coto și moi 
ridicolă o volorii Io core vor 
ojunge muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de Io F.S.H. in rea- 
[izoreo scopului propus acelo 
de o furnizo exploatărilor cit 
moi multi stilpi hidraulici.

Despre modul cum sectorul 
I.G.L. Petrila înțelege să răs
pundă solicitării locatarilor, zi
arul nostru a scris și cu alte 
ocazii în dorința de a contribui 
la rezolvarea urgentă a pro
blemelor sesizate de 
Era deci de așteptat 
să se schimbe în bine 
tatca acestui sector.
că din nou ni sc aduc la cu
noștință nemulțumirile unor oa
meni care, de luni de zile, aș
teaptă echipele de intervenție 

defi- 
de

cetățeni, 
ca ceva 

în activi- 
Dar iată

Voi-

(Urmare

CRITERIUL CALITATIV
din pag. 1)

partid din
perfection

nu
trea 
Cri-

ganizațiilc de 
nicipiu pentru 
continuă n activității lor. 
(crlul primordial, s-a subliniat 
in ședință, dc evaluare a mun
cii dc partid, a stilului dc 
muncă al organelor și organi
zațiilor dc partid il constituie 
aspectul calitativ al activității 
sub toate laturile : planificare, 
control, organizarea dezbateri
lor. Or, acest criteriu reclamă 
satisfacerea unui deziderat fun
damenta! : evitarea formalismu
lui, a planurilor fără conținut, 
a ședințelor fără efecte prac
tice, a controlului fără obiec
tiv. Realitatea denotă că orga
nizațiile noastre de partiîT sînt 
încă datoare acestui deziderat. 
Obiectivele prevăzute în planu
rile dc muncă ale comitetelor 
de partid de la mina și pre
para ția Petrila, nu cuprind în
totdeauna cerințele dc prim or
din ce lc ridică viața. Unele 
birouri ale organizațiilor de 
bază, exemplu din sectorul VII 
al E. M. Petrila, nr. 5 prepa- 
rație, O.C.L. produse industriale, 
întocmesc superficial planurile, 
acestea reducindu-se la simple 
grafice dc ședințe, fără să sta
bilească sarcini concrete de ca
re să răspundă membri 
partid într-o etapă dată, 
malismul arc drept una 
cauze faptul că planurile 
sînt rezultatul muncii ’ colecti
ve, a întregului birou, ci doar 
a secretarului. Sînt și organi
zații, ca nr. 4, 5, Tr. 1 dc la 
mina Petrila care nu-șj întoc
mesc în fiecare lună planuri 
de muncă. Or, în asemenea 
condiții este evident că inter
vin deficiențe în orienta-rea 
întregii munci de partid. Sini 
și cazuri (comitetul de partid

al sectorului VII E. M. Petrila) 
tind nu se realizează preve
derile cuprinse in planuri fie 
din neglijență, fie din conside
rentul că viața ridică proble
me mai stringente care din 
cauza necunoașterii realii.iții 
nu au fost prevăzute spre 
soluționare. Deci cerința ce 
se ridică pentru perfecțio
narea muncii dc planifi
care e îmbunătățirea conținu
tului acesteia, cuprinderea pro
blemelor majore ale vieții «le 
pari id și ale activității social- 
e( onoinice, urmărirea sistemati
că a modului in care se în
făptuiesc obiectivele cuprinse in 
plan, cerințe care reclamă din 
partea comitetelor de partid un 
control riguros asupra activi
tății birourilor organizațiilor dc 
bază.

Neajunsurile cele mai mari 
sc semnalează in ultimul timp 
in pregătire;i și desfășurarea a- 
dunărilor generale. Din 
planificării superficiale, 
pă. se pun în discuția 
i ilor dc partid probleme 
nificalive,
ier general, 
nul. combativ, 
te ori în Ioc 
blemcle puse 
mina vieții de partid, materia
lele sînt niște rapoarte tehni
ciste, cuprinzând doar înșiruiri 
de cifre.

Materiale de acest gen s-au 
prezentat în organizațiile 
bază din 
lectric, 7 
Petrila, 1 
tie. O. P. etc. Preocuparea in
suficientă pentru calitatea adu
nărilor este ilustrată și de 
participarea slabă, în multe ca
zuri abia în proporție de 60-70 
la sută, a membrilor dc par
tid la adunări. (Exemplu or
ganizațiile de bază nr. 1, 5, 3, 4

cauza 
în pri- 
adună- 
ncsem- 
garac- 
conți-

materiale cu 
lipsite de 
analitic. De mul
să abordeze- pro- 
în discuție în lu-

de 
Eor- 
din 
nu

de 
cadrul atelierului e-
A, 10, 8 de Ia mina
B, 5 de la prepara-

F, M Lonea, cartierele). Din 
cauza prezenței slabe, linele i- 
dunări nu pol li ținute la data 
programată. Sînt birouri care 
se mulțumesc să desfășoare a- 
dunările cu o prezență sim
plă, de 50-1-1 la sută. In acest 
caz cc eficiență au adunările, 
cum se asigură participarea tu
turor comuniștilor la viața de 
partid 7 Preot tiparea insuficien
tă pentru pregătirea adunărilor 
generale, materialele 'le slabă 
calitate au făcut ca și dezba
terile la unele adunări să se 
desfășoare la un nivel scăzut, 
să participe puțini membri dc 
partid la discuții. I a aceasta 
situație contribuie și faptul că, 
la mina Petrila, mai ales, nu 
sc respectă indicația dc i se 
da răspuns membrilor de par
tid asupra modului cum li s-nu 
soluționat propunerile făcute in 
adunările precedente. M ii mult 
chiar, unele cadre din condu
cerile exploatărilor și sectoare
lor lipsesc deseori de la adu
nările de partid, tocmai pentru 
a nu fi obligate să dea răs
punsuri asupra problemelor a 
căror soluționare le privește di
rect. Unele birouri nu folo
sesc, dc asemenea, metoda ca 
în adunările generale să soli
cite membrilor de partid să 
prezinte informări asupra mo
dului cum își duc la îndepli
nire sarcinile. O dovadă a for
malismului în desfășurarea a- 
dunărilor generale e și faptul 
că ele nu sc finalizează în 
stabilirea dc măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în domeniul 
analizat, iar alteori se stabilesc 
măsuri fără ca ele să aibă vreo 
justificare. Deficiențele în orga
nizarea adunărilor generale se 
explică în marc măsură prin 
sprijinul insuficient acordat de 
comitetele de partid birourilor 
organizațiilor de bază în pre-

gălirca adunărilor; membrii co
mitetelor dc partid te mulțu
mesc să participe doar la adu
nă) ile organizațiilor de partid 
de care răspund (în cel mai 
fericit caz) fără să ajute efec
tiv birourile în pregătirea a- 
dunărilor, in alegerea cu ma
ximă responsabilitate și diseer- 
năminl a temelor pentru dez
batere, fără să verifice mate
rialele cc urmează să fie pre
zentate in adunări.

Lipsa unui control efectiv 
are repercusiuni și asupra în
făptuirii hotăririlor organelor 
superioare și proprii. Uneori 
hotărîrile organelor superioare 
se «opresc la nivelul birouri
lor organizațiilor dc bază, nu 
sini însușite dc ini re aga masă 
i membrilor de pa-tid. Defi

ciențele în organizarea contro
lului diminuează eficiența mun
cii de partid. Așa se explică 
persistența neajunsurilor in di
ferite sectoare de activitate, 
disciplina scăzută, insuficienta 
combativitate față de abateri. 
Se impune deci ne-c'-1' nea ca 
organele de partid orășenești, 
din cadrul întreprinderilor și 
instituțiilor să ajute efectiv bi
rourile organizațiilor de bază 
in îmbunătățirea stilului lor dc 
muncă, in remedierea formalis
mului, în perfecționarea mun
cii de planificare, organ iz.-yea 
adunărilor generale și contro
lul îndeplinirii hotăririlor. Aju
torul ' ebuie să se concretizeze 
în instruirea temeinică a birou
rilor asupra cerințelor actuale 
ale vieții de partid, în spriji
nul efectiv acordat de membrii 
organelor de partid birourilor 
în planificarea muncii, pregă
tirea adunărilor, sporirea com
bativității și activizarea masei 
comuniștilor în scopul sporirii 
continue a eficienței muncii de 
partid.

Cit 
poate 

costa o
sticlă cit bere!

— Echilibrul bugetar 
economic.
JOIȚA și IULIAN CREȚU

componentă a eehi-

Estetica indus-

Și V. CONSTANT! NESCU (Cluj)
ale metalurgiei pulberilor.

ȘTEFANESCU Și MARTHA ILIESCU — 
superioară a sării.

DIN CUPRINȘI
MARIA POPESCU — Contribuție creatoare la fundamenta

rea politicii economice (Nicolae Ceaușescu : ..România 
pe drumul construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate”, voi. 5, recenzie).

1971—1975 — ORIENTĂRI, STRUCTURI, RITMURI
MIRCEA GEORGESCU — Coordonatele politicii de in

vestiții.
Dr. BUJOR ALMÂȘAN — Program amplu de extindere a 

bazei de materii prime.
AL. BABE 

librului
DU Ml FRU 

Irială.
I. JAKAB

economice
Dr. PAUL N.

lorificarea
Dr. ROM \N MOLDOVAN — Legături inter și multidis- 

ciplinare între planificare și sociologic.
Dr. M. C. DEMETRESCU — Caracteristicile sistemelor din 

economie.
Dr. TRAIAN HERSENI — O nouă perspectivă în știința 

conducerii industriale — studiul psihologiei uzinale. 
DEZBATERI

Anchetă privitoare la sistemul indicatorilor de plan (II). 
N. COSTAKE — Simularea sistemelor economice = posi

bilitatea experimentului economic.
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE

Economisirea resurselor materiale — necesitatea vitală a 
ridicării calitative a activității dc producție (încheierea 
anchetei).

CONSULTAȚII
VALENTIN PRISACARU — Funcțiile contractului 

nomic.
CONJUNCTURA ȘI PROSPECTIVA ECONOMICA

1. DANESCU — Tendințe de evoluție ale pielii internațio
nale de echipament electronic

Encigia electrică în anul 2000
Baze organizatorice ale activității de prognoză în unele 

țări socialiste.
CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

I. PREDOI — Confruntări de opinii în studierea fenome
nelor economice actuale și de perspectivă. (Contribuții 
la dezbaterea problemelor teoretice ale economiei so
cialiste vol II. Editura Politică, 1971).

iîeviste școlare
In ultimele zile ale anului 

școlar recent încheiat a apă
rut o nouă revistă școlară — 
„Acorduri” —, apari, inind 
Școlii generale nr. 4 Petro
șani. Inlr-o grafică plăcută, 
eu un conținut variat, revis
ta se anunță a fi o publica
ție interesantă.

De asemenea, recent 
părul nr. 6 al revistei „Măr
turisiri literare” a Liceului 
de cultură generală Petroșa
ni. Acest număr se menține 
la același nivel ridicat cu 
care am fost obișnuiți de 
precedentele apariții ale pu
blicației.

MUNCA
La începutul acestui 

an, în orașul Hațeg, a 
îuat ființă cooperativa 
dc n tă populară și meș
teșuguri artistice ..Ha
țegana". Aici funcțio
nează mai multe secții 
artizanale printre care 
se numără și broderia

înd în vedere fnp-
tuJ cA o scrie de

jn

crătorilor, cooperativa 
..Hațegana", în baza de
ciziei nr. 464/1969 a 
U. C. E. C. O. AL. acordă 
muncă la domiciliu. 
.Munca Ia domiciliu se 
poate efectua fie pe 
bază de contract, fie 
prin dobîndirea calită
ții de cooperator sau 

s ooperatoare cu munca

pi

rec

l^a prima vedere problema 
pare desigur rezolvată de 
mult. Prețul variază de la 
3,50 — 7 lei, în funcție de 
sticlă.

Iată însă că Petru Socaci 
din balașul de Sus, angajai 
la C.F.R., a reușit să stabi
lească un preț nou. Și încă 
ce preț. 2 000 lei/sticlă. Cum ? 
Foarte simplu. Intr-una din 
zile, aflîndu-se în bufetul din 
satul amintit, l-a cuprins de
odată o mare curiozitate. Vra- 
ia omul să știe cine e mai 
tare : capul consăteanului său 
G. I. ori o sticlă cu bere. 
Fapt pentru care a izbit eu 
cea din urmă, în cel dinții. 
Bineînțeles s-a spart și sticla 
și capul. Iar Socaci Petru a 
fost ținut să plătească e a- 
mendă de 2 000 lei. Doar nu 
era să facă o asemenea ex
periență pe gratis.

Pe cind 
următoarea 
promovare ?
Inculpatul Trandafir Mun- 
teanu, a fost trimis în jude
cară pentru săvirșirea infrac
țiunii de furt în dauna a- 
vutului obștesc. In dosarul 
ce se referea la faptele lui 
era totul clar, în afară de o 
caracterizare. Scrisă de con
ducerea cooperativei de con
sum Pui, unde acesta lucrea
ză, respectiva caracteriza & 
nu se jena să consemneze 
cum că numitul inculpat, 
pentru comportarea Iui cin
stită, a fost promovat în 
munca de... brutar. Lăsînd !a 
o parte elogiile, cel puțin bi
zare la adresa unui om prins 
cu mîța-n sac, apare de-a 
dreptul stranie promovarea 
După cîte se știe, în profesie 
nu se promovează, ci se ca
lifică. N-am auzit pină acum 
de promovări în munca de 
medic, inginer, electrician etc.

S-a
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de mereluri 22,05

22,25
(Urmare din pag. I)

18,00

18,25

18,40

! Festivitate
Irnrntn __ rliirv'i
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Avantaje

să înțeleagă alt- 
dacă au fost in- 
deosebit la adre
să răspundă dc- 
fața locului, o-

cfi 
nu 
pe

5' 
Pre- 20,05

20,20

22,50
23,00

scrisoarea trimisă redac- 
Petru Voichițoiu ne roagă 
facem cunoscută adresa și 
invităm la dumnealui aca-

ne es- 
Ioan 

Lonea, 
8

pentru remedierea unor 
ciențe apărute la clădiri 
multă vreme.

Așa este cazul lui Petru
cliițoiu din cartierul „8 Martie", 
blocul nr. 26. apartamentul 120. 
Din anul trecut apartamentul

Aeroport.
acestor aprecieri, 

și pe cea a noas- 
ne îndoim că ce-

gur și cerințele econo
miei noastre naționale. 

19,10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20 
19,30

Vînzătoarea

1I

I
I

I. CIUR

IORDACHESCUcartier, profitind

DOMICILIU

i

de o
pri-

nivela străzile dar 
j ce. Dacă s-ar adu
lt mașini cu savura 
ă concasată. proble- 
i rezolvată. Cine să

.trei MARC U, 
uleie cooperativei 

j artă populară și 
meșteșuguri artistica 
„Hațegana" Hațeg

sc degradează tot mai rău din 
cauza apei care pătrunde prin 
acoperiș. Repetatele intervenții 
făcute de Petru Voichițoiu a- 
tîl la sectorul T.G.L. Petrila, cît 
și la Consiliul popular orășe
nesc serviciu) de gospodărie, 
dovedite prin cererile înregis
trate în zilele de 25 ianuarie, 
4 și 27 februarie, 12 martie, 6 
aprilie și 16 iunie din acest an, 
au rămas fără nici-o rezolvare.

In

să-i
să pe tovarășii de la sectorul 
J.G.L. Petrila și de la serviciul 
de gospodărie, fiindcă aceștia 
au uitat că dinf anul trecut îi 
plouă în apartament.

Un alt caz asemănător 
te relatat de locatarul 
Pleșa, angajat la E.M.
domiciliat tot în cartierul 
Martie11, blocul nr. 37, aparta
mentul 30, care așteaptă de 
cîteva luni să vină specialiștii 
de la I.G.L. să-i repare acope
rișul prin care-i plouă în apar
tament. Cu toate că a sesizat 
de multe ori 
trila. ultima 
iar la secția 
7 iunie a.c.,

sectorul I.G.L. Pe- 
dată în 26 mai, 
de gospodărie în 
situația a rămas 

la fel ca înainte. Nu vrem ca 
factorii vizați 
ceva dccît că 
vitați în mod 
selc amintite, 
plasîndu-se la 
notând pe gazde nu numai cu 
prezența, ci cu remedierea de
ficiențelor semnalate. Așteptăm 
rezultatele acestei

le, cooperativa „Hațe
gana" oferă muncă la 
domiciliu acelora caic 
cunosc arta cusăturilor 
pc motive naționale. To
varășele amatoare 
astfel de muncă, 
mese din partea c 
rativei materialele 
cesare pentru exect 
produselor, ele ui

lor — spunea Domniră Mor
ga — tni ni-aș putea des
curca. Pentru mine, servi
rea promptă a cumpărători
lor este rațiunea serviciului 
pe care-l Jac. Fiecare client 
trebuie să plece mulțumit de 
la magazinul nostru.

Tovarășa Lucreția Drăgu- 
șin, ajuloarea șefei de uni
tate — căreia i-am solicitat 
părerea despre Domnica Mor
ga — a întărit aprecierile 
celorlalte colege. Să știți — 
tie spunea dumneaei — 
Domnica Morga muncește 
numai la serviciu, ci și
linie obștească și acasă. Este, 
după cum poate știți deputa
tă județeană în circumscrip
ția nr. 58

In Jața 
.subscriem 
tră. Și nu
tățenii care se vor îndrepta 
spre raionul de mezeluri de 
la magazinul nr. 5 vor fi 
intimpinați și de acum îna
inte de aceeași conduită dem
nă a vinzătoarei îmbrăcată 
în halat albastru cu guleraș 
alb. care este Domnica Morga.

Pină în prezent deja 
17 femei din Petroșani 
au încheiat contract cu 
cooperativa „Hațegana" 
pentru executarea pro
dusului ..ie brodată", 
simbol 1012. Amatoare
le ce doresc să lucreze 
pe bază de contract 
sau să devină membre

cooperativei ..Hațegana", 
in scopul realizării o- 
biectivului anunțat, se 
vor deplasa 
de recrutare 
ti/.aie c 
că 
troșani. 
natice 
goslite

anunțat, 
la oficiul 
și repar- 

a forțelor de nt’Jn- 
din municipiul Pe- 

Miinile îndemî- 
ale celor îndra
de frumos, sînt 
le cu întregul in-

Deschiderea emisiunii. 
Unlversal-șotron. Enci
clopedie pentru copii.
.‘Mult e dulce și fru
moasă...".
Confruntări. Marketin-

1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Telecincmateca: ..Mor- 
coveață". U» film de 
Jullien Duvivier, cu 
Harry Baur.
Teleglob. R.D.G. Itinerar 
sudic.
Refrene fără vîrstă. In
terpretează Anca Age- 
molu, Ruxandra Gliia- 
ță, Jean Păuncscu, Geor
ge Enache, ansamblul 
de balet condus de Ion 
Alexc.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

i; Zilele trecute — după cum 
ne scrie corespondentul volun
tar Petre Predescu — la Li
ceul Lupeni a avut loc o fru
moasă festivitate de închidere 
a anului școlar, curs seral.

După tradiționala evidențiere 
a premianților s-a desfășurat 
un concurs literar pe tema „G. 
Tc.pîrceanu, umorist", 
de
B. 
de 
s-a

susținut 
elevii claselor a XI-a A și 
A urmat un scurt program 
poezii după care festivitatea 
încheiat cu o reuniune to- 

\ărâșească.

PETROȘANI 7 Noiem
brie: Domiciliul conjugal (21 
—23 iunie) ; Republica : Do
sarul XII (21 — 23 iunie); 
PETRILA : Cinci pentru >n- 
forn (20—23 iunie) ; LO
NEA : — Minerul : Clipă Je 
libertate (21 — 23 
BĂRBATE^ : Frații 
mazov seriile I și II 
23 iunie) ; VULCAN : 
dc viță (21 — 23 iunie); LU
PENI — Muncitoresc : Șoimii 
(22 — 23 iunie).

iunic) ;
Kara- 

(22 — 
Frunza

PROGRAMUL Ii 6,00 Muzică 
și actualități; 9,30 Viața cărți
lor; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Itinerar folcloric în județul lași; 
10.30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Melodii 
interpretate de Ciuli Cioheli; 
11,15 Consultație juridică: 11.30 
Sub flamura partidului — cân
tece; 12,00 Cîntă Margarita 
Nicolova; 12,10 Recital de o- 
peră; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
Cîntecul e pretutindeni; 
Compozitorul săptămînii; 
Oaspeți în studioul nostru; 
Buletin dc Știri; 
de legende 
Pagini 
muzica 
jurnal; 
neanu; 
lui; 17,30 Selecțiuni din 
certul extraordinar 
nie; 18,00 Orele 
bleta de seară; 
Iod ii preferate; 
populare; 20,55 
21,00 Bijuterii 
Revista șlagărelor; 
jurnal; 22,30 Conc 
22,55 Moment poet 
tcil de scară (con 
Btlletin de știri; 
trada nocturnă.

13,27
14,00
14,40 
15,00

15,05 — 100 
românești; 15,30 

vocale și orchestrale din 
de estradă; 16,00 Radio- 
16,30 Melodii de Măli- 
17,00 Antena tineretu-

con- 
din 20 iu- 

serii; 20,00 Ta- 
20,05 Zece mc-

20,40 Cîntece 
Știința 

muzicale
; 22,00 
•ert de 
.ic; 23,00 Coi 
tinuare); 24,i 
0,03—6,00 E

I

SOLUJIE
SIMPLA

Unele străzi din colonia de 
jos a Pclroșaniului sini bine 
întreținute .și frumoase, alte
le se repară acum. In ceea 
cc privește străzile Andrei 
Mureșanu și Gheorghc Bari- 
țiu. nu există nici un 
ciu că vor fi 
acest an. 
sar acest 
tot pasul 
toace cu 
nu-i chiar atît de grea. Co-

indi- 
reparate în 

Și tare ar fi nece- 
lucru deoarece la 
întîlnc.ști aici băl- 
apă. Rezolvarea

muniștii organizației de ba
ză du cartier și ceilalți loca
tari 
n u 
ce 
ori 
ma
intervină în acest sens? Cel 
mai indicat ar fi ca deputa
ta noastră să facă acest lu- 

sprijini.

s? . J
.•fe?

I

ars
Crezînd că nu-1 vede ni

meni, Grîgore Nicolae a for
țat pc cît a putut mai dis
cret geamul de la locuința 
lui Jenică Bîrdea, s-a intro
dus în ca. a pus mina pe un 
fier dc călcat și. pe aici ți-e 
drumul.

Numai că și de rîndul a- 
cesta, ca în atitea alte rîn- 
d-iri cind a mai comis ase
menea fapte, a fost reperat. 
Și. i s-au ars 2 ani închi
soare.

Un om 
iși cău

ta profesia...
Cu veritabile veleități de 

om al ordinei. inculpatul 
Brumfi Stoica, din Petrila. a 
pornit .. în inspecție. S-a a- 
prit mai întâi la locuința lui 
Ana Andriaș căreia, prezen- 
tîndu-i o legitimație falsă, t-a 
comunicat că e lucrător de 
miliție și a venit să facă 
percheziție. Pină |a urmă s-a 
întâlnit cu un milițian ade 
vârât și s-a ales cu 10 luni 
închisoare pentru uzurpare 
de calități oficiale. Dacă u
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Delegația M.A.N. condusă Convorbirea FAPTULde tovarășul Stefan Voitec

DIVERSsi-a încheiat vizita
mâni le este prezentată șefa 
unei brigăzi fruntașe pc Com- 
îbmat. tovarășa Amraban, de
putată în Marele Hural Popu
lar. care, dînd glas sentimente- 

înlregului colectiv, adresea- 
călduros bun-venit dc- 

române.
Ceaușescu o 
rezultatele

i noi succese în activi- 
politică și profesiona-

țoi 
(ză un < 
legației 
«icolac 
pentru 
vrîndu-i 
latcu sa 
lă

Oaspeții trec apoi în sala 
Expoziției permanente a Com
binatului, care oferă o imagine 
de ansamblu asupra celor 350 
de sortimente ce se produc aici 

>— blănuri, haine de piele. în
călțăminte, diverse produse de 
marochinărie; aceste articole 
au o mare căutare pe piața in
ternă. care absoarbe jumătate 
din întreaga producție a între
prinderii. iar cererea lor la ex- 
p v-t este în continuă creștere.

Prezentînd diversele expona
te. directorul Combinatului a- 
rată că acesta are frumoase 
perspective de dezvoltare, în 
lumina directivelor celui de-al 
KVT-lea Congres al P.P.R.M.

Tn continuare, are loc o dis
cuție în cadrul căreia tovară
șul Nicolae Ceaușescu expri
mă dorința ca între Combina
tul din Ulan Bator și întreprin
derile similare din București 
să fie stabilite o largă colabo
rare și schimburi de 
U

Gazdele mulțumesc 
râ conducătorului 
române, celorlalți oaspeți pen-

Tovarășul 
felicită 

obținute.

experien-

cu căldu- 
delegației

tru cinstea pc care le-au fă
cut-o vizitînd Combinatul.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, semnează în Cartea 
de onoare a întreprinderii i

„Felicităm in mod călduros 
colectivul Combinatului indus
trial din Ulan Bator pentru re
zultatele obținute în muncă și 
urăm tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor noi 
succese în activitatea lor".+

A fost vizitată apoi Școala 
de muzică și coregrafie situată 
în unul din cartierele centrale 
ale Capitalei. Aici, oaspeții ro
mâni erau așteptați de tovară
șa Anastasia Filatova Țeden- 
bal și de tovarășul Ahmed, 
prim-adjunct al ministrului 
culturii.

Sub îndrumarea atentă a 
unor cadre de înaltă calificare, 
printre care maeștri emeriți ai 
artei, în această școală sînt 
pregătiți virtuoșii de mîine ai 
muzicii și dansului mongol.

După ce vizitează sălile de 
studiu, oaspeților le este oferit 
un program special în cadrul 
căruia micii artiști interpre
tează cu talent piese muzicale, 
dansuri mongole și străine. Ei 
sînt răsplătiți cu aplauze de 
asistență.

In încheierea programului, 
două interprete, purtătoare ale 
cravatei roșii, oferă în dar, din 
partea școlii, străvechi instru
mente muzicale mongole tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, care, mulțumind fe
licită pe profesori și elevi pen
tru înfăptuirile obținute și le 
urează noi succese în însușirea 
măiestriei artistice.

Germaniei

prietenească 
a premierului

STARE DE ALERTA 
ÎN BOLIVIA

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și soția sa, Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

Consiliului de Miniștri, Lodon- 
ghiin Rincin, membru al C.C. 
al P.P.R.M., ministru al afa
cerilor externe, Țedendambin 
Gotov, secretarul Prezidiului 
Marelui Hural Popular, precum 
și ambasadorul Republicii 
(Populare Mongole la București, 
Damdinnerenghiin Bataa.
i Din partea română au fost 
prezenți tovarășii Ion Gheorghe. 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
(Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Dumi
tru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.,

primarul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și am
basadorul României la Ulan 
Bator, Sandu loan.

Au participat, de ‘asemenea, 
membri ai C.C. al P.P.R.M., ai 
Marelui Hural Popular și ai 
Consiliului de Miniștri, condu
cători de organizații obștești și 
instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori. Au fost de 
față șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Ulan Bator, 
corespondenți ai presei străine.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
Reportajul vizitei a fost reali
zat de :

Ion MÂRGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Gheorghe CIOBANU

La prima vedere, discul din 
fața noastră pare a nu se deo
sebi cu nimic de cel pe care-1 
folosim în mod curent la pi- 
cupuri pentru a audia melodia 
preferată. Luîndu-1 însă în mî- 
nă ne dă impresia că am ține 
între degete o simplă foaie de 
hîrtie, foarte ușoară, cam de 
il g, deosebirea față de discul 
clasic apărînd doar din mo
mentul în care privim cu a- 
tenție striurile. Sînt de vreo 
zece ori mai multe asemenea 
șanțuri pe milimetru decît la 
’discul obișnuit. Numele acestui 
nou venit este : video-discul.

Scoțianul Baird a reușit să 
reproducă încă prin 1927, pen
tru prima oară, imagini alb- 
negru de pe o placă de gra
mofon, dar abia după 1970 s-au 
făcui progrese substanțiale în a- 
cest domeniu, astfel îneît pu
blicațiile de specialitate nu avi 
ezitat să anunțe cu titluri mari i 
.Marea afacere a deceniului 
opt videocasetele, videodiscu
rile".

încă pe la mijlocul anului 
trecut, specialiștii de la firma 
„AEG-Telefunken", (Frankfurt 
pe Main din R- F. a Germa
niei) au reușit să prezinte o 
emisiune completă de televi
ziune în culori, reprodusă după 
© înregistrare pe disc. Eveni
mentul a făcut senzație, iar șe
ful serviciului de cercetări al 
'AEG-Telefunken, Werner Nes- 
tel, a ținut să precizeze: „A- 
vantajul net al acestui sistem 
este prețul convenabil atît al 
aparatului, care nu se deose
bește de un picup obișnuit, cît 
și de prețul videodiscurilor în 
serie. Bornele aparatului se cu
plează direct la bârnele de in
trare ale antenei de la tele
vizor".

Deși la ora actuală specia
liștii de la AEG-Telefunken dis
pun de un anumit avans față 
de concurență, „marea afacere 
a deceniului opt" 
în competiție 
producători de 
tionic, Și nu

i-a angrenat 
pe toți marii 
aparataj elec- 
numai pe ei.

Firma nord-americană „Colum
bia Broadcasting System (C.B.S.) 
a pus La punct un sistem nu
mit E.V.R. (Electronic Video 
Recording) conservînd imaginile 
printr-un sistem fotochimic, iar 
R.C.A. (Radio Corporation of 
America) a reușit să facă im
primări cu raze laser pe o ban
dă de mase plastice. In concu
rență strînsă se află firmele 
„Sony" (Japonia), „Phillips" (O- 
landa) și „Grundig" (R.F.G.) ca
re folosesc un sistem asemănă
tor de imprimare, pe bandă 
magnetică. In sfîrșit, să mai 
cităm firma vest-germană 
„Nordmende" care a realizat în
registrări pe bandă de film în
gust. Toate aceste soluții sînt 
însă mai scumpe decît proce
deul AEG.

Video-picup-ul, aparatul de 
redare, ce se cuplează la te
levizor, va costa de 2—t ori 
mai mult decît unul obișnuit. 
Prețul videodiscurilor va fi cam 
același cu cel al discurilor cla
sice. Ca dezavantaj al sistemu
lui propus de AEG trebuie 
menționat că nu se vor putea 
face imprimări directe de pro
grame de la televizor. Din a- 
cest punct de vedere videoca- 
setele, asemănătoare casetelor 
folosite pentru magnetofoanele 
portative, vor înregistra, în- 
tr-un viitor mai mult sau mai 
puțin îndepărtat, un progres 
cert. Precursorii videocasetelor 
sînt sistemele Ampex, care fă
ceau la început imprimările pe 
film, iar în prezent le rea
lizează pe bandă magnetică și 
sistemul Phillips, numit Video 
Recorder LDL-1 000. Phillips 
scontează pe o desfacere de 
peste 500 000 asemenea aparate 
pentru următorii opt ani. A- 
ceasta însă numai în condi
țiile în care va putea face im
primări în culori și va micșora 
rolele într-o asemenea măsură 
îneît să poată fi închise în
tr-o casetă. Laboratoarele de 
cercetări Phillips din Viena au 
termen de predare a acestei 
variante perfecționate pentru 
anul 1972.

BONN 22 — Corespondență 
de la Ion Badea și Mircea 
Moareăș: Marți, în ultima zi 
a vizitei sale în Republica Fe
derală a Germaniei, delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de președintele M.A.N., 
Ștefan Voitec, a fost primită de 
cancelarul federal Willy Brandt.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de ambasadorul Româ
niei în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea.

In timpul convorbirii, preșe
dintele M.A.N. a transmis can- 

’ celarului Republicii Federale a 
Germaniei un cordial salut din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Cancelarul Willy Brandt a 
mulțumit pentru salutul ce i-a 
fost transmis și a rugat, la rîn- 
dul său, pe președintele M.A.N. 
să transmită un salut cordial 
șefului statului român, preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, și 
șefului guvernului român, pre
ședintelui Ion Gheorghe Maurer. 
Cancelarul Willy Brandt a 
subliniat că vizita delegației 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, ca 
și constituirea grupurilor par
lamentare se înscriu în evolu
ția favorabilă a relațiilor din
tre R. F. a Germaniei și Ro-

----♦----

mânia și contribuie la dezvol
tarea lor în continuare.

In cursul după-amiezii, dele
gația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, a părăsit Bonn-ul, ple- 
cînd spre patrie. La aeroport, 
membrii delegației au fost salu
tați de dr. Walter Althațnmer, 
președintele Grupului Parla
mentar de prietenie R. F. a 
Germaniei — România, din 
cadrul Bundestagului, precum 
și de ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Oancea, de 
membrii ambasadei.

★
Marți seara, s-a înapoiat în 

Capitală delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de to
varășul Ștefan Voitec, preșe
dintele M.A.N., care, la invita
ția Bundestagului, a făcut o 
vizită în R. F. a Germaniei.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Mia Groza, Hie Mur- 
gulescu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
președinți ai comisiilor perma
nente ale M.A.N., deputați și 
alte persoane oficiale.

A fost de față Erich Strat- 
ling, ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București.

----♦----

cu ziariști
americani

PEKIN 22 (Agerpres). — 
Premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
a primit pe ziariștii ameri
cani Seymour Topping, re- 
dactor-șcf adjunct al ziaru
lui „New York Times", Wil
liam Attwood, președinte și 
editor al ziarului „Newsday" 
din Long Island, și Robert 
Keatley, corespondent în 
străinătate al ziarului „Wall 
Street Journal", care se află 
într-o vizită la Pekin. Pre
mierul chinez, informează a- 
genția China Nouă, a avut 
o convorbire prietenească cu 
ziariștii americani.

LA PAZ 22 (Agerpres). — 
Guvernul bolivian a pus for
țele armate și toate organis
mele de securitate în stare de 
alertă, ca urmare a pericolului 
declanșării unei lovituri 
stat de către elementele 
dreapta.

Anunțînd această măsură, la 
mai puțin de 48 de ore după 
ce surse oficiale afirmaseră că 
a fost înlăturata posibilitatea 
unei lovituri de stat, ministrul 
bolivian al afecerilor interne, 
Jorge Gallardo, a relevat că 
,,au fost descoperite probe pri
vind existența unui complot 
îndreptat împotriva guvernului 
prezidat de generalul Juan Jose 
Torres". Participant ii la cons
pirație, a spus el, sînt membri 
ai organizațiilor de dreapta 
„Mișcarea revoluționară națio
nală (M.N.R.), Falangele socia
liste boliviene (F.S.B.), 
sînt militari in retragere. Unul 
din liderii M.N.R., Siles Zuazo, 
s-a reîntors de curînd în țară 
și a luat parte la întîlnirile 
complotiștilor". Ministrul de in
terne a subliniat apoi, că la o 
ședință cu membrii guvernului, 
la care a participat și preșe
dintele ' Torres, s-a hotărît ca

de 
de

sau

„în caz de necesitate să 
facă apel la popor ca acesta 
să apere prin forța armelor miș*- 
carea revoluționară".

Cu ocazia unei întruniri des
fășurate la mina „Matilde", 
care aparține statului, liderii 
organizațiilor sindicale și-au 
reafirmat sprijinul acordat gu
vernului, declarînd, totodată, 
că muncitorii vor organiza ac
țiuni menite să zădărnicească 
orice tentativă de lovitură de 
6tat.

Agențiile de presă informea
ză că, în ultimele zile, în Bo
livia domnește o stare de în
cordare determinată de acțiu
nile forțelor de dreapta. Tn 
cursul nopții de luni, un tur
boreactor, care inspecta zona 
minieră Chiquitos din sud-estul 
țării, s-a prăbușit la circa 400 
km de Santa Cruz, probabil în 
urma unei acțiuni de sabotaj. 
Printre cele opt victime se află 
și generalul de brigadă Carlos 
Hurtado.

Observatorii politici apreciază 
că aceste acțiuni au drept scop 
împiedicarea instalării Adunării 
populare la 22 iunie, organism 
care ar urma să preia o parte 
din atribuțiile parlamentului.

IN LUME
Bombe și explozii

Noi incidente s-au semna
lat in Irlanda de Nord. Pe 
o stradă din Belfast, două 
persoane au fost rănite de 
o rafală de mitralieră trasă 
dintr-un automobil. In loca
litatea Lurgan, situată la 20 
mile sud-vest de capitală, o 
bombă a explodat la un co
misariat de poliție. Două alte 
explozii au fost înregistrate 
în capitala Irlandei de Nord, 
care ari provocat importante 
pagube materiale.

Mafioți Ia arest

Comunicat comun
soviefo-cubanez
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei în Uniu
nea Sovietică a ministrului a- 
facerilor externe al Cubei, 
Raul Roa Garcia, a fost dat 
publicității un comunicat, in
formează agenția TASS. Cele 
două părți au constatat cu sa
tisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre ele, bazate pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
egalității în drepturi și respec
tării suveranității de stat, con
tinuă să se dezvolte cu succes 
în toate domeniile, arată comu
nicatul. Părțile își exprimă ho- 
tărîrea de a depune și pe vii
tor toate eforturile pentru a 
întări relațiile sovieto-cubaneze.

Ministrul Raul Roa Garcia a 
fost primit, în timpul vizitei 
sale în U.R.S.S., ' 
Brejnev, secretar 
C.C. al P.C.U.S., 
ghin, președintele 
de Miniștri, și a 
biri cu Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe.

de Leonid 
general al 
Alexei Kosî- 

Consiliului 
avut convor-

Astăzi, cînd televizorul își fa
ce tot mai mult simțită pre
zența în locuințe, școli, între
prinderi, devenind „monitorul 
central de informații, educa
ție și destindere", pentru ma
rile concerne interesate, lupta 
de concurență devine din ce 
în ce mai strînsă, în joc fiind 
afaceri de ordinul a miliarde 
de dolari. Intre marii concu- 
renți care s-au prezentat prin
tre primii pe arenă trebuie ci
tate două companii din S.U.A., 
una olandeză — Phillips și 
una japoneză — Sony. Produ
cătorii vest-germani au trecut 
de partea uneia sau alteia din 
tabere.

Intervenția puternicului con
cern Sony a făcut concurența 
și mai acerbă, întrucît a rea
lizat și pus în rezerve un a- 
parat numit Color Video Player, 
care va putea concura cu suc
ces sistemul E.V.R. (Electronic 
Video Recorder) al firmei C.B.S. 
și sistemul Selectavision al fir
mei R.C.A. Toate aceste tipuri 
de aparate sînt capabile, deo
camdată, doar de a reda ima
gini de pe benzi deja înre
gistrate.

Interesele mari pe care le 
au concernele de talie mondială 
față de videocasete și video- 
discuri au determinat apariția 
unor veritabile „carteluri inter
naționale" cum este cel reali
zat de C.B.S. + I.C.I. 4- C.I.B.A.

De menționat că în ultima 
perioadă au intrat în compe
tiție și alte societăți a căror 
activitate este doar tangentă 
— este vorba de binecunoscu
tele „Rank Organisation" din 
Anglia, „Hachebte" — Franța, 
„Mondadori" — Italia, „Edition 
Rencontre" — Elveția, „Bon
nier" — Scandinavia și altele.

Dacă videodiscurile și video- 
casetele vor fi cu adevărat 
„marea afacere a deceniului 
opt" rămîne de văzut; cert este, 
însă, pe moment, saltul înre
gistrat la bursă de acțiunile 
firmelor ce participă la reali
zarea lor.

Declarația 
purtătorului
de cuvînt

al G.R.U.N.K.
PEKIN 22 (Agerpres). — 

După cum anunța agenția Chi
na Nouă, purtătorul de cuvînt 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(G.k.u.in.Kj a dat puolieitații 
o declarație în care denunță 
daunele provocate de aviația 
S.U.A., precum și de forțele re
gimului Lon Nol-Sirik Matak, 
monumentelor istorice khme.e 
de la Angkor. Poporul khmer 
și Guvernul Regal de Uniune 
Națională — subliniază decla
rația — condamnă cu fermitate 
aceste acțiuni și resping în 
mod categoric, considerindu-le 
absurde, așazisele propuneri ale 
imperialiștiilor americani și Ja
le regimului de la Pnom Penh 
privind transformarea regiunii 
/Xngkor într-o „zonă demilita
rizată și neutră, sub control 
internațional". Declarația pre
cizează că administrarea regi
unii Angkor a fost preluată, 
cu un an în urmă, de către 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională, iar autoritățile locale 
au protejat valoroasele monu
mente ale civilizației khmere 
împotriva actelor de vandalism 
comise de forțele inamice.

Regimul trădătorilor de la 
Pnom Penh, condamnat de în
tregul popor khmer, nu are nici 
un drept să facă vreo propu
nere în legătură cu problema 
Cambodgiei — a declarat pur
tătorul de cuvînt al G.R.U.N.K.

Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei nu va 
permite nimănui și sub nici o 
formă să se amestece în aface
rile interne ale țării și nu va 
tolera existența unei forțe sau 
comisii internaționale pe teri
toriul cambodgian. Singura 
modalitate efectivă de protejare 
a monumentelor de la Angkor 
este încetarea războiului de a- 
gresiune dus de Statele Unite 
și de acoliții lor de la Pnom 
Penh împotriva poporului 
khmer, conchide declarația, su
bliniind că forțele armate 
populare sînt hotărîte să-și in
tensifice lupta pentru eliberarea 
națională, pînă la victoria fi-

LAOS. In timpul sezonului 
uscat care a durat 7 luni, 
pînă la sfirșitul lunii mai, 
Forțele Armatei de Eliberare 
din Laos au scos din luptă 
circa 31 200 soldați inamici și 
au distrus circa 652 de avi
oane pe lingă o cantitate 
mare de armament distrus 
sau capturat.

In foto : Trupe de legătură 
cu aparate de transmisie-re- 
cepție, ajutînd Armata de E- 
liberarc undeva în sudul Lao- 
sului.

In cursul unei razii între
prinse de poliția italiană la 
Reggio Calabria, au fost ares
tate 18 persoane, aparținind 
organizației teroriste Mafia. 
Cei 18 sint acuzați de a fi 
constituit asociații de răufă
cători, de a fi trimis scri
sori de amenințare, de șan
taje și atentate cu bombe.

„Phantom" prăbușit
Un avion militar american 

de tipul „Phantom" s-a pră
bușit în apropiere de locali
tatea Tiel (Olanda). Cei doi 
membri ai echipajului și-au 
pierdut viața.

Inundații în Nepal
In urma ploilor torențiale 

care s-au abătut asupra u- 
nor regiuni din partea de 
răsărit a Nepalului au fost 
inundate întinse suprafețe 
de teren. Pînă în prezent, 
numărul morților se ridică la 
100, iar pagubele materiale 
depășesc 60 de milioane de 
rupii.

Accident de circulație
In apropierea localității Is- 

parta din Turcia s-a produs 
un grav accident de circu
lație. Un autobuz, încărcat 
cu pasageri, s-a ciocnit cu 
un camion. 35 de persoane 
au fost omorîte, iar alte 11 
rănite.

Populația Iordaniei
La sfirșitul anului 1970, 

populația Iordaniei era de 
2 347 900 de locuitori, anun
ță Biroul oficial de statistică 
din Amman. Cifra cuprinde 
și refugiații palestinieni 
re, conform constituției 
șemite, sint considerați 
tățeni iordanieni.

ca
ii a- 
ce-

și încredințarea
i acestui teritoriu unei co- 

a O.N.U.

•$> Titus ambasadorul
Republicii Socialiste România 
la Cairo, a fost primit luni de 
către Hussein el Shafei, vice
președinte al Republicii Arabe 
Unite.

In cadrtil întrevederii, au 
fost abordate probleme privind 
relațiile dintre România și 
R.A.U., precum și posibilitățile 
lor de dezvoltare.

Curtea Internațională de 
Justiție de la Haga a decis că 
Republica Sud-Africană trebuie 
să renunțe imediat la contro
lul asupra Namibiei. Curtea a 
siabilit că, prin politica de 
apartheid pe care o practică 
U.S.A a violat mandatul prin 
are i s-a încredințat adminis- 
rarea Namibiei.

Hotărîrea Curții constituie o 
consacrare juridică a rezoluției 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din mai 1968, care cerc 
revocarea mandatului dat Re
publicii Sud-Africane de Liga 
Națiunilor în urmă cu 50 de 
ani și încredințarea adminis
trării 
misii

+ La Pekin a fost semnat 
un acord privind colaborarea 
economică și tehnică între gu
vernele R.P. Chineze și Iraku
lui, anunță agenția China Nouă.

♦ La Cairo au început con
vorbiri privind proiectul de 
constituție a viitoarei Federa
ții a Republicilor arabe, la care 
participă delegații din Libia, 
Sudan, Siria și Republica A- 
rabă Unită.

La Roma s-au încheiat 
lucrările celei de-a 56-a sesi
uni a Consiliului F.A.O., la care 
au luat parte reprezentanți din 
34 de țări membre. Consiliul 
F.A.O. a examinat bugetul or
ganizației pe exercițiul finan
ciar 1972—1973, care va totali
za 86,6 milioane de dolari. Au 
fost, de asemenea, 
propunerile privind
unei mai largi asistențe tehni
ce țărilor aflate în curs de 
dezvoltare și extinderea progra
mului de luptă împotriva dău
nătorilor din agricultură.

dezbătute 
acordarea

După 57 de zile de erză 
guvernamentală. Olanda are un 
nou guvern condus de Barend 
Biesheuvel, membru al „Parti
dului Antirevoluționar". Noul 
cabinet, al 1-l-lea după elibe
rarea țării de sub ocupația fas
cistă, este format din 16 miniș
tri, cu doi mai mult decît în 
precedentul guvern, reprezen- 
tînd partidele popular catolic, 
liberal, antirevoluționar, „De- 
mocrația-70‘‘ și „Uniunea Creș
tin-Istorică". El va beneficia 
în parlament de 82 din cele i50 
mandate.

Guvernul Uruguayan a ordonat închiderea birourilor 
agenției „Prensa Latina" din Montevideo și expulzarea di
rectorului său, Orlando Contreras, sub acuzația de a fi des
fășurat „activități subversive". Respingînd aceste false acu
zații, agenția Prensa Latina a protestat împotriva măsurii 
arbitrare a guvernului Uruguayan. „Activitatea agenției la 
Montevideo, se arată în declarație, s-a limitat la relatarea 
obiectivă a evenimentelor interne, a actualei situații politice 
din țară".

Șomajul în Spania
zia- 

datele
După cum informează 

rul „Nuevo Diario", 
oficiale ale Biroului națio
nal de statistică arată ca nu
mărul șomerilor crește con
tinuu în Spania. La sfirșitul 
lunii aprilie, in această țară 
existau 240 000 de șomeri. 
Situația cea mai grea se în
registrează în sectorul con
strucțiilor.

Cel mai ridicat procent
de creștere a inflației
din Anglia

Costul vieții in Marea Bri- 
tanie a crescut in 
12 luni cu 9,8 la 
arată intr-un raport 
de către Ministerul 
al Muncii. Este cel 
dicat procent de creștere a 
inflației din 1962, an in eare 
a început să se țină 
menea evidență.

ultimele 
sută, se 
publicat 
britanic 
mai ri-

o ase-

,,Fumatul poate
dăuneze sănătății

sa

Pentru prima oară, in Ma
rca Britanic pe pachetele de 
țigări sînt imprimate aver
tismente in legătură cu pe
ricolul pe care-l prezintă fu
matul. Industria tutunului 
din Anglia, la recomandarea 
guvernului, s-a declarat de 
acord ca toate pachetele de 
țigări să Jie prevăzute cu ur
mătorul text: „Avertismentul 
guvernului Maiestății Sale : 
fumatul poate să dăuneze 
sănătății dv.“. Numai că a- 
cest text este tipărit cu li
tere foarte mici pe latura 
îngustă a pachetului.
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