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Reducerea consumului 
de material lemnos

UN DEZIDERAT 
AL MINERITULUI 

MODERN
Producția de cărbune extra

să din exploatările miniere ale 
Văii Jiului sporește an de an, 
urmînd ca pină in anul 1975, 
conform prevederilor planului 
cincinal, aceasta să crească cu 
peste 40 la sută față de rea
lizările din 1970. Sarcini im
portante revin minerilor in ac
tualul cincinal și în privința 
creșterii productivității muncii 
și a reducerii prețului de cost. 
Pentru extragerea cărbunilor se 
cheltuiește un însemnat volum 
de muncă și se consumă can
tități foarte mari de materiale 
și energie.

Reducerea prețului de cost, 
principal indicator al unei în
treprinderi. are un rol hotă
rî tor în creșterea acumulări
lor socialiste. în asigurarea a- 
vîntului multilateral al econo
mici, în ridicarea continuă 1 
bunăstării maselor de oameni 
ai muncii. De aceea, devine din 
ce în ce mai pregnantă ideea 
obținerii unor rezultate supe
rioare. cu un minimum de chel
tuieli. cu alte cuvinte, obține
rea unei producții de cărbune 
sporite, capabile să asigure 
Îndeplinirea sarcinilor de plan 
oare să se realizeze la un preț de 
cost în continuă scădere. Introdu
cerea tehnologiei moderne, fo
losirea pe scară largă a unor 
utilaje complexe, remarcate prin 
înaltă productivitate, contribuie 
In mare măsură la îmbunătă
țirea acestui indicator.

Analiza atentă a procesului 
de producție în cadrul Centra
lei cărbuneiui Petroșani în pri
mele luni ale acestui an a scos 
fn evidență ponderea însem
nată pe care a avut-o consu- 
rflui de material lemnos în de
finitivarea prețului de cost pe 
tona de cărbune. In timp ce la 
articolul lemn de mină, luat 
pe ansamblul minelor din ba
zin. indicatorul realizat este îm
bucurător, 98,8 la sută în pri- 
me’e 4 luni, la consumul de 
cherAqtea-rășinoase cifra plani
ficată a fost depășită eu 3,4 
ia sută. La finele anului 1970, 
8-a stabilit ca la consumul de 
lemn de mină, cifra maximă 
admisibilă în prima parte a 
uui 1971 să fie de 29,41 mc/1 000 
tone cărbune, iar la cherestea- 
răsinoase să nu se depășească 
7,73 mc/1 000 tone cărbune. In 
timp ce primul indicator nu 
numai că nu a fost depășit, 
dar a fost redus cu 0,300 
mc/1 000 tone cărbune, al doi
lea a ajuns la o valoare destul 
de ridicată : 8.02 mc/1 000 tone 
cărbune.

Dar să ne oprim asupra fie
cărui „capitol“ în parte. Situa
ția pozitivă la consumul spe
cific de lemn de mină pare 
să atenționeze asupra unei stări 
'de lucruri mulțumitoare. Din 
păcate însă, la realizarea a- 
cestui rezultat bun pe întregul 
bazin și-au adus contribuția 
numai o parte din exploatările 
miniere : E. M. Aninoasa (a 
redus consumul de material 
lemnos cu 12,3 la sută). E. M.
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Amplificarea rolului sindicatelor în viața social- 

economică reclamă un stil de muncă viu, eficient

Din activitatea unei comisii de judecată
Profundele transformări care 

au avut loc în societatea noas
tră au determinat apariția și 
dezvoltarea unui puternic curent 
/de respectare conștientă a le
gilor. Această situație reflectă 
nu numai grija pe care colec
tivitatea o manifestă față de 
membrii săi, ci mai ales noile 
valori etice care stau la baza 
relațiilor dintre cetățeni. Aten
ția cu care societatea noastră 
li înconjoară deopotrivă pe toți 
membrii săi este ilustrată, prin
tre altele, și de faptrl că mase 
tot mai largi de cetățeni parti
cipă în diferite forme la rezol
varea problemelor de interes 
general obștesc.

Aproape că nu există dome
niu de activitate socială în ca
re cetățenii să nu-și aducă con
tribuția la soluționarea conflic
telor ce se ivesc în raporturile 
’de muncă sau în relațiile coti
diene. Una din aceste forme o 
constituie comisiile de judecată 
de pe lingă consiliile populare, 
care au menirea să combată 

Vulcan, E. M. Lupeni și E. M. 
Uricani. Extinderea susținerii 
metalice în abatajele ce ex
ploatează straiele subțiri, gos
podărirea judicioasă a lemnu
lui prin debitare corespunză
toare, recuperarea în măsura 
posibilităților a lemnului o da
tă folosit au permis colecti
velor acestor unități din ca
drul C.C.P. obținerea unor re
zultate îmbucurătoare. Jn schimb 
alte unități miniere ca E. M. 
Bărbăteni, E. M. Petrila și 
E. M. Paroșeni nu au reușit 
să se încadreze în limitele de 
consum prevăzute. La Bărbă- 
țeni, neaprovizionarea cu ele
mente de susținere metalică, 
tectonica stratelor (în mod spe
cial a stratului 3, blocul 11), 
frecventele modificări de în
clinare sub influența unei pre
siuni permanente au condus la 
un consum de lemn de mină 
foarte ridicat — 50,3 mc/1000 
de tone cărbune extras.

Și la cel de-al doilea capitol 
al problemei analizate, cheres
tea rășinoase, rezultatele bune 
ale E. M. Lupeni (91 la sută), 
E. M. Uricani (95,2 la sută). 
E. M. Petrila (96 la sută) și 
E. M. Lonea (98,2 la sută), nu 
au putut compensa depășirile, 
uneori îngrijorătoare ale E. M. 
Bărbăteni (42 la sută), E. M. 
Dîlja (27,8 la sută), E. M. Vul
can (15 la sută), E. M. Paro
șeni (13,4 la sută). Studiind cu 
atenție cifrele consumului rea
lizat și comparîndu-le cu cifrele 
cuprinse în plan pentru consu
mul de cherestea-rășinoase, con
statăm. cu regret, că tocmai 
acele unități cărora li s-a a- 
cordat posibilitatea de a folosi 
o cantitate mai mare de ră
șinoase, nu au reușit să res
pecte prevederile nici în aceste 
condiții. E adevărat că la aces
te exploatări necesitatea de a 
continua lucrările în zone mai 
vechi (Dîlja). tectonica strate
lor, conduc la unele excese. 
Dar și aici este... un dar pri
vind consumul la cherestea. 
S-a constatat că nu întotdeauna, 
etapele de trecere a acestui 
prețios material de la furnizor 
la beneficiar, decurg în con- 
dițiunile cele mai bune, că nu 
întotdeauna factorii răspunză
tori de această problemă cu
nosc situația exactă a livrării, 
preluării și mai apoi a com
partimentării pe sectoare de 
activitate a materialului lem
nos.

Extinderea exploatării stratu
lui 3 cu abataje frontale echi- 
pate cu mijloace moderne de 
susținere va permite unităților 
miniere să înlocuiască treptat 
lemnul cu elementele metalice, 
mult mai economice, datorită 
posibilității de recuperare și în 
același timp absolut corespun- ° 
zătoare unei tehnologii minie
re moderne. Pentru ca în vi
itor indicatorii propuși la con
sumul de material lemnos să 
fie respectați, este necesară o
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manifestările antisociale și să 
promoveze pe scara societății 
o înaltă responsabilitate etică 
și morală ce revine fiecărui ce
tățean.

Comisiile de judecată, organe 
obștești de influențare și juris
dicție, au sarcina de a încerca 
împăciuirea părților în diferite 
pricini, de a judeca abateri de 
la regulile de conviețuire socia
lă, unele litigii de muncă, liti
gii patrimoniale. Abaterile date 
în competența comisiilor de ju
decată constau în fapte cvi un 
grad redus de pericol social.

Cercetînd cele 127 de cazuri 
înregistrate în primele patru 
luni ale anului la comisia de 
judecată nr. 1 din cadrul consi
liului popular al orașului Pe
trila, observăm că obiectul do
sarelor îl formează diferite s- 
bateri de natură mai mult sau 
mai puțin grave, lovire, vătă
mare a integrității corporale, 
furt, amenințare, calomnie. In
sultă, abuz de încredere etc.

f
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F.S.H. Vulcan. Maistrul strungar Martin Schnabel și strungarul Nicolae lacob con- 
sultînd împreună calitatea și tehnologia de fabricație a reperului ghidaj-piston la stîlpii 
hidraulici SVJ. Foto : Ion LICIU

De la robotul capabil să 
reproducă mersul uman, miș
carea brațelor și a inimii, 
articularea de cuvinte — rea
lizat încă in 1744 de fran
cezul Le Cat — oamenii de 
știință, specialiștii nu și-au 
încetat strădaniile de a rea
liza mașini și agregate de 
acest fel, cu mult mai com
plexe și chiar superioare lor 
inșile prin forță, exactitate 
și rapiditate in execuția co
menzilor. Așa s-a născut ma
șina electronică de calcul, 
instrumentul-emblemă al se
colului XX. Cit de importan
tă este o asemenea creație

DE LA ROBOT LA... CAL
CULATORUL ELECTRONIC
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a min(ii omenești pentru pro
gresul societății ? Pentru a 
da un răspuns la această în
trebare să vizităm Centrul de 
calcul economic și ciberneti
că economică din București 
al Academiei de Studii E- 
conomice.

Instalat intr-un edificiu mo
dern pe Calea Dorobanților, 
acest for de cercetare reu
nește numeroși specialiști din 
variate domenii de activita
te : economiști, matemati
cieni, ingineri, care urmăresc 
să extindă aplicarea meto
delor actuale de calcul și ci
bernetica în cele mai variate 
domenii ale economiei noas
tre naționale. Ei au la inde- 
mină, în acest scop, labora
toare de calcul bine utilate, 
mașini profilate in domeniul 
contabilizării și rezolvării u- 
nor probleme cu caracter 
tehnico-administrativ, labora
toare de calcul mecanogra- 
fic. Condițiile de lucru ex
celente, dublate de pricepe-

Ceea ce se desprinde însă din 
majoritatea cazurilor aduse în 
fața comisiei de judecată este 
o dovadă a faptului că muiți 
cetățeni comit abateri de la re
gulile de conviețuire socială fă
ră să verifice și să analizeze di
nainte dacă acțiunile lor sînt 
justificate sau nu. Iată, de e- 
xemplu, cazul familiei Dorina 
și loan Coloji din cartierul „7 
Noiembrie11, blocul 8/28, care, 
fără să verifice dinainte dacă 
informațiile furnizate de „bine
voitori" sînt adevărate, în ziua 
de 31 martie se prezintă la 
Elisabeta Varga din str. Bur- 
dești nr. 2/26 — Lonea. ame- 
nințînd-o grav pe motiv că... 
ar fi fugit cu băiatul 'or. Lu
crurile nu stăteau nici pe de
parte așa, dar pentru calomnie, 
amenințare și insultă, cei doi 
au fost chemați în fața comisiei 
de judecată. Recunoscîndu-și

Corne! HOGMAN
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rea și pasiunea specialiștilor 
angajați in rezolvarea dife
ritelor probleme dificile, ri
dicate de practica industrială, 
au condus la obținerea unor I
valoroase rezultate. Astfel, I 
Centrul de calcul a întocmit, • 
pentru Institutul de proiec- I 
țări chimice, un model eco- I 
nomic prin care proiectele I 
de execuție a unităților pro- | 
ductive din cadrul combina- ■ 
telor chimice de la Craiova, I 
Pitești, Tr. Măgurele și, im- . 
plicit, punerea lor in June- I 
țiune, au fost simțitor avan- ' 
sate. Au fost, de asemenea, I 
efectuate programe de ordo- • 

nanțare a producției, de fo- | 
losire optimă a resurselor, I 
pentru uzinele „23 August" I 
din București, programe pen- I 
tru calculul automatizat al • 
salariilor și întocmirea sta- I 
telor de plată întrebuințate I 
cu bune rezultate de diferite I 
instituții. Un alt studiu a | 
permis scurtarea duratei de ■ 
revizie a instalației de ole- | 
fine de la Combinatul pe- ■ 
trochimic Ploiești, inregis- I 
trindu-se, în acest mod, bc- . 
neficii materiale în valoare I 
de 1,5 milioane lei. Dar spre . 
a înțelege și mai bine ce I 
reprezintă pentru activitatea J 
umană mașina electronică de | 
calcul, vom aminti că unul | 
din calculatoarele Centrului . 
de la București efectuează, I 
in 4 ore și 27 minute mai 
bine de 1,3 miliarde opera- •

Adina CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Extinderea 
iluminatului 

public
Secția de distribuire a e- 

nergiei electrice din Petro
șani a început zilele acestea 
executarea lucrărilor de ex
tindere a iluminatului public 

; pe strada Slătinioara. Aici 
I se plantează stîlpi din beton, 
pe care se vor monta cor
puri cu lămpi fluorescente, 
pe o distanță de cîteva sute 
de mptri, între strada Repu
blicii și clădirea noului li
ceu. Extinderea iluminatului 
public în această zonă a o- 
rașului răspunde atît cerin
țelor impuse de circulația in
tensă pe traseul amintit, cit 
și eforturilor depuse de edi
lii municipiului pentru con
tinua înfrumusețare a loca- 

: lității.

Expunere
In sala clubului sindica

telor din Vulcan va fi sus
ținută astăzi, la ora 18,30. o 
expunere despre „Poziția 
P.C.R. în problemele miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale".

O amiază și cu... soare

Foto : I. LEONARD

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

în Republica Populară Mongolă 
Printre cooperatorii unei așezări de iurte

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, Elena Ceaușescu, și 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române, în
soțiți de tovarășul S. Luvsan. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., primrvicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și de tovarășa Teren Jar- 
jir, soția tovarășului D. Mo- 
lomjanț, membru al Biroului 
Politic, secretar ai C.C. al 
P.P.R.M., au făcut o vizită la 
uniunea agricolă din așezarea 
de iurte Gher, aimacul Hangai.

Drumul trece printr-o pito
rească regiune de stepă, stră
juită în depărtare de crestele 
golașe ale Hangailor, munți 
vechi din bazalt și granit. Este 
o splendidă zi de vară, soarele 
scaldă într-o lumină puternică 
verdele qrud al stepei.

La intrarea în așezarea de 
iurte Gher, situată la 60 de 
kilometri sud-est de Ulan Ba
tor, oaspeții sînt întîmpinați de 
tovarășii N. Jagvaral, membru 
al Biroului Politic, secretar cu 
problemele agriculturii al C.C. 
al P.P.M.R., și Das. ministru 
al agriculturii, precum și de 
președintele Uniunii agricole, 
Saaral. Adresînd tradiționalul 
salut mongol ,mcndu sain", 
„Bine ați venit", acesta invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
precum și pe conducătorii mon
goli în iurta șefului uneia din 
brigăzile fruntașe ale uniunii, 
unde li se servește tradiționa
la cupă de cumîs. Alți coope
ratori poftesc în iurtele lor pe 
celelalte persoane oficiale ro
mâne și mongole. Mobilate sim
plu și funcțional, corturile cir
culare sînt înzestrate cu tot 
ce este necesar traiului.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a membrilor conducerii 

asociației de prietenie mongolo-române
Miercuri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România au primit 
pe membrii conducerii Asociați
ei de pretenie mongolo-române 
în frunte cu J. Batmung, pre
ședintele asociației, membru 
supleant al C.C. al P.P.R.M., 
prorectorul Universității de 
Stat a R.P. Mongole. Erau de 
față S. Luvsan, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, T. Punțagnorov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, T. Gotov, secretar al

Mitingul prieteniei mongolo-române
In Sala Congreselor a pala

tului Marelui Hural Popular 
din Ulan Bator, a avut loc, 
miercuri după-amiază, mitingul 
prieteniei mongolo-române cu 
prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România con
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

In sală se aflau membri ai 
Comitetului Central al P.P.R.M., 
ai guvernului Republicii Popu
lare Mongole, deputați, repre
zentanți ai organelor centrale 
de partid și de stat, conducă

Recepție oferită în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
Miercuri seara, Comitetul 

Central al P.P.R.M., Prezidiul 
Marelui Hural Popular și 
Consiliul de Miniștri ale R. P. 
Mongole au oferit o recepție 
în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România, condusă

Conducătorul delegației româ
ne primește explicații din par
tea președintelui uniunii și a 
șefului de brigadă, Ilarlo, cu 
privire la munca și preocupă
rile cooperatorilor. Pornită ini
țial cu 18 familii și 4 000 ca
pete de vite, Uniunea reunește, 
în prezent, peste 2 000 de fa
milii și dispune de 60 000 dO 
vite; ea aduce un venit anual 
de peste un milion de tugrici. 
Uniunea se preocupă, în pre
zent, de traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid pri
vind dezvoltarea intensivă în 
noul cincinal 1971 —1975 a creș
terii animalelor, ramură deo
sebit de importantă a econo
miei naționale. Directivele Con
gresului al XVI-lea al P.P.R.M. 
prevăd, în acest sens, creșterea 
numărului cornutelor de la 20 
la 25 de milioane, precum și 
sporirea cu 15 la sută a pro
ducției de lapte.

Răspunzînd la o întrebare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele arată că iarna hrănesc 
vitele cu furaje concentrate și 
că peste jumătate din vitele 
care vara pasc nepăzite sînt 
adăpostite iarna în grajduri 
speciale.

Este apoi prezentată oaspe
ților. mulgătoarea fruntașă A- 
birmit, Erou al Muncii Socia
liste, care, lucrînd într-o gos
podărie de stat, a cerut să fie 
trimisă la această uniune agri
colă pentru a împărtăși coope
ratorilor din experiența sa.

In încheierea discuției, gaz
dele mulțumesc oaspeților ro
mâni pentru cinstea pe care 
le-au făcut-o vizitînd așezarea 
lor.

„Doresc, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să adresez

Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, și D. Bataa, ambasadorul 
Republicii Populare Mongole 
la București.

Președintele asociatei a sa
lutat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
membri ai delegației, urînd, po
porului român, în numele po
porului mongol, noi succese în 
construcția socialismului.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus , „Doresc să 
mulțumesc pentru cuvintele de 
apreciere adresate delegației 
noastre, poporului român, și do
resc, totodată, să exprim cele 
mai calde mulțumiri pentru 
activitatea pe care o desfășoară 
asociația dumneavoastră în sco
pul întăririi relațiilor de prie-. 
tenie dintre România și Mon

tori ai organizațiilor politice 
și obștești, numeroși oameni ai 
muncii. Au participat, de ase
menea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Ulan Bator 
și alți membri ai corpului di
plomatic, corespondenți ai pre
sei străine.

Sala era dominată de o mare 
lozincă avînd înscrisă urarea : 
„Trăiască prietenia dintre po
porul mongol și poporul ro
mân !". Pe fundalul scenei se 
aflau drapelele de stat ale ce
lor două țări.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer și a celorlalți membri ai de

de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
La ■ recepție, din partea ro

mână au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
do Stat al Republicii Socialis
te România, cu soția. Elena 

salutul meu președintelui și 
membrilor uniunii, precum și 
familiilor lor, și să le transmit, 
totodată, un salut din partea 
cooperatorilor români. Tuturor 
vă urez multă sănătate și fe
ricire. După cite am aflat, 
dumneavoastră obțineți rezulta
te bune. De altfel, de-a lun
gul întregului drum, precum și 
aci am văzut multe animale. 
Vă felicit din toată inima pen
tru rezultatele obținute și vă 
doresc succese și mai mari".

După ce se fotografiază în 
fața iurtei împreună cu ospi- 
taberele gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, ceilalți 
oaspeți sînt invitați să asiste 
la tradiționalele întreceri spor
tive mongole, care reunesc, du
pă cum spun localnicii, .cele 
trei vitejii bărbătești" — lupta 
corp la corp, tragerea cu arcul 
și concursul călăreților, la care 
participă numai copii, precum 
și la dresarea unui cal sălba
tic prins cu arcanul.

întrecerile, desfășurate după 
ritualul străvechi, sînt urmă
rite cu atenție de oaspeți, care 
răsplătesc cu aplauze măiestria 
remarcabilă a participanților. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu în- 
mînează daruri luptătorilor șt 
arcașilor care s-au dovedit cei 
mai buni, precum și învingă
torului în cursa de călăreți, » 
fetiță de 10 ani. și altor vir
tuoși ai acestei întreceri, din
tre care cel mai mic abia a 
împlinit... 5 ani.

Tn aclamațiile și uratele ce
lor prezenți la această veritabilăl 
sărbătoare populară, oaspeții își 
iau rămas bun de la locuitorii 
așezării de iurte, reîntoreîndu- 
se, înainte de amiază, la Ulan 
Bator.

golia. Activitatea pe care o 
desfășurați în vederea dezvol
tării colaborării și prieteniei 
dintre poporul dumneavoastră 
și poporul nostru este o activi
tate nobilă, ea corespunde in
tereselor socialismului și păcii} 
noi considerăm că prin vizita 
noastră facem, de asemenea, <J 
muncă însemnată în direcția în
tăririi colaborării și prieteniei 
dintre România și Mongolia.

Aș dori să vă urez succes în 
activitatea de viitor, de dezvol
tare a prieteniei dintre Româ
nia și Mongolia ; sper că vom 
extinde și mai mult legăturile 
dintre țările noastre, iar asocia
ția dumneavoastră, sub condu
cerea P.P.R.M., își va aduce 
o contribuție însemnată în a- 
cest sens".

legației române, precum și a 
tovarășului Jumjaaghiin Țeden- 
bal, a soției sale. Anastasia 
Filatova Țedenbal, a tovarășu
lui Jamsaranghiin Sambu și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat mongoli, întreaga a- 
sistență aplaudă cu căldură. Se 
intonează imnurile de stat ale 
celor două țări.

Luînd cuvîntul. tovarășii Jum
jaaghiin Țedenbal și Nicolae 
Ceaușescu au adresat cele mai 
bune urări de noi victorii în 
construcția socialistă, în dezvol
tarea și înflorirea României 
socialiste și Mongoliei popu
lare, pentru întărirea colabo
rării și prieteniei dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, membru

(Continuare in pag. a 4-a)
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Amplificarea rolului
sindicatelor în viața

social-economică VIU, EFICIENT
nucleu dinamizator
a

Perfecționarea activității sin
dicalelor în concordanță cu ce
rințele noi ale dezvoltării so
ciale, ale adincirii democrației 
socialiste este determinată în 
măsură hotărâtoare de îmbună
tățirea participării activului ob
ștesc, a fiecărui activist la în
deplinirea sarcinilor ce stau în 
fața sindicatelor. Ce presupune 
aceasta ? Ca întreaga muncă 
«indicată, planificarea acțiuni
lor. urmărirea desfășurării aces
tora, controlul asupra diferite
lor domenii ale activității eco
nomice și sociale să se realize
ze prin consultarea și partici
parea directă a activului ob
ștesc. Iată o cerință pe care 
trebuie să o aibă în vedere zi 
de zi fiecare comite", fiecare 
președinte de sindicat.

in munca mea de fiecare zi, 
arăta în consfătuire Iov. Joan 
Șilinca, am acordat o atenție 
deosebită folosirii activului sin
dical. angrenării sale, în cola
borare cu conducerea exploa
tării, la soluționarea multiple
lor probleme ale activității co
lectivului minei. Fiecare acțiu
ne ce se preconizează, fiecare 
obiectiv prevăzut în planul co
mitetului sindicatului, arăta pre
ședintele, este rodul analizei, al 
xîndirii colective. Membrii or
ganului sindical participă efec
tiv l-j activitatea comisiilor pe 
probleme, sprijină zi dc zi gru
pele sindicale în rezolvarea di
ficultăților ce se ridică în ac
tivitatea productivă a sectoare
lor. Biroul comitetului sindi
catului de la mina Lonea, prin 
comisia inginerilor și tehnicie
nilor. pr»n tov. Gh. Gavrilescu, 
membru în biroul sindical pe 

j exploatare, a studiat și spri
jinit soluționarea deficiențelor 

’ ce au frânai activitatea secto
rului IV. asigurând recupera
rea rămînerilor în urmă. Acti
vul sindical a sprijinit comi
tetul de direcție, prin măsu- 

■ rile preconizate, în reducerea 
,• consumului de materiale, în 

. desfășurarea în bune condițiuni 
a lectoratelor de ridicare a 
calificării profesionale, intr-un 
cuvint la soluționarea atît a 
problemelor curente cît și a 
celor de perspectivă ce le ri
dică viața în fața sindicalului 
și a minei. In frunte cu mem
brii biroului comitetului sindi
cal, tov. P. Bălănescu, Gh. Bur- 
cin, M. Mercioiu, M. Banu, S. 
Grozavu, Gh. Gavrilescu, acti
vul obștesc constituie un spri
jin efectiv pentru comitetul sin
dicatului în soluționarea unor 
probleme ca : repartizarea bile
telor de odihnă și tratament, 
primirea în audiență și rezol
varea cererilor și sesizărilor sa
lariaților etc.

Ce a întreprins comitetul sin- . 
dicatului de la Lonea pentru <

activizarea și sporirea răspun
derii activului față de rezol
varea sarcinilor ce-i revin în 
etapa actuală ? După elabora
rea planului de muncă a co
mitetului, prevederile acestuia 
se prelucrează cu activul ob
ștesc: activitatea comisiilor pe 
probleme este analizată perio
dic în comitet; tot în ședințele 
comitetului, membrii activului 
sini solicitați să prezinte infor
mări asupra îndeplinirii sarci
nilor ce le revin. De aseme
nea, nu trece o săptămînă ca 
membrii biroului să nu fie in
formați în ședințe operative a- 
supra problemelor cele mai 
stringente ce se ridică în viața 
minei, fie privind ritmicitatea 
realizării planului, fie proble
mele dc proiecție a muncii etc. 
fiind angrenați în amplificarea 
activității grupelor sindicale 
pentru soluționarea probleme
lor deficitare. O deosebită aten
ție acordă prelucrării cu între
gul activ sindical a hotărâri
lor de partid și de stat, a mă
surilor stabilite de comitetul de 
direcție pentru îmbunătățirea 
activității minei, a obiectivelor 
planului de producție etc. înar
mați cu sarcinile cele mai strin
gente ce stau în fața organu
lui sindical, membrii activului 
obștesc desfășoară o vie acti
vitate la locurile de muncă, cu
leg propunerile salariaților, ur
măresc soluționarea lor.

Rolul activului obștesc este 
evidențiat și prin studiile între
prinse dc comisiile pe proble
me în scopul perfecționării pro
cesului de producție, a vieții 
s . ; cpe Astfel,- comisia ingi
nerilor și tehnicienilor a inițial 
numeroase studii și dezbateri 
privind extinderea abatajelor 
frontale, îmbunătățirea transpor
tului subteran, impulsionarea 
activității inovatorilor etc., co
misia organizatorică a inițial 
o analiză asupra modului cum 
se desfășoară adunările grupe
lor sindicale, a urmărit rezol
varea propunerilor salariaților, 
repartizarea biletelor de odihnă 
și tratament Constatările în 
urma acestor analize au fost 
prelucrate cu întregul activ, 
stabil indu-se măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea comparti
mentelor analizate.

Un prețios ajutor în activi
tatea sindicală sînt organiza
torii și birourile grupelor sin
dicale care participă efectiv la 
controalele efectuate la locu
rile de muncă, la eliminarea 
neajunsurilor constatate în pro
ducție.

Cu ajutorul activului sindi
cal, prin pasiunea și inițiati
va cu care participă membrii 
acestuia la activitatea de zi cu 
zi, sindicatul și-a sporit sub
stanțial contribuția la succesele 
exploatării.

Prezenta activă
în organul de conducere
colectivă a întreprinderii

Legiferarea, pe baza indica
țiilor conducerii partidului, a 
participării reprezentanților sin
dicatelor și ai salariaților in 
forurile de conducere colectivă 
a activității economice, ridică 
fn fala sindicatelor răspunderi 
sporite. Sindicatele au datoria 
să mi’iteze pentru afirmarea 
largă a punctului de vedere a 
salariaților, a membrilor de sin
dicat în aceste organisme, ceea 
cc presupune consultarea largă 
n acestora, cunoașterea opiniei 
colective în diferite domenii a-'e 
activității economice.

La F.F.A. _Viscoza“ Lupeni, 
releva tov. Ioana Mesaroș, re
prezentanții sindicatului și ai 
salariaților participă efectiv la 
întocmirea planului de muncă a 
comitetului de direcție, la infor- 

. marea salariaților asupra sarej- 
j oilor stabilite, a măsurilor ela- 
' borate. Totodată, prin reprezen

tanții lor, salariații fac propu- 
I neri comitetului de direcție pen

tru soluționarea diferitelor pro- 
; bieme ce le ridică viața fabricii, 
realizarea sarcinilor de plan.

Pentru soluționarea propune- 
Irilor salariaților, comitetul sin
dical s-a îngrijit ca unele pro
bleme majore privind activita
tea economică, socială, cultura
lă sau organizatorică să fie p e- 
văzute ca obiect de analiză în 
planurile de muncă ale comite
tul uj — ca exemplu i reducerea

consumurilor specifice, îmbu
nătățirea protecției muncii, res
pectarea legislației muncii : în
cadrarea și promovarea salaria
ților; calitatea producției și al
tele. Aceste probleme au fost 
discutate și în ședințele comi
tetului de direcție iar, în une
le cazuri, chiar în ședințe co
mune.

La fiecare ședința d? comitet 
de direcție reprezentanții sin
dicatului și ai salariaților își 

.aduc contribuția prin participa
rea la discuții, prin propunerile 
ce ie fac pentru îmbunătățirea 
muncii de viitor. Cunoscînd di
nainte ordinea de zi a ședințe
lor comitetului de direcție, ei 
se documentează asupra proble
melor ce vor fi discutate. Pre
ședinta sindicatului se consultă 
cu membrii din comitet asupra 
problemelor noi ivite iar mem
brii comitetului sindical, la rîn- 
dul lor, cînd participă la con
sfătuiri sau la locurile 
muncă consultă salariații
felul cum s-au rezolvat propu
nerile lor, dacă au propuneri 
per.tru munca de viitor. In a- 
cest sens de mare ajutor sînt 
ședințele grupelor sindicale un
de peste 50% din membrii de 
sindicat participă la discuții fă- 
•înd propuneri prețioase pentru 

bunul mers al producției.
Intre comitetul sindicatului și 

comitetul de direcție exiștă o.

de 
de

Un valoros schimb de experiență
între președinții și secretarii comitetelor

sindicatelor
Prețioasele indicații ale plenarei C.C. al P.C.R. «lin fe

bruarie a. c., ale Congresului U.G.S.R. constituie pentru 
sindicatele «lin Valea Jiului un puternic imbold in muncă, 
niareînd inaugurarea unei noi etape, calitativ superioare — 
etapa amplificării substanțiale a rolului și contribuției lor 
in toate compartimentele vieții social-cconomice. îndepli
nirea atribuțiilor sporite cu care a investit partidul sindi
catele, traducerea in viață a sarcinilor «Ic răspundere ce 
le revin in stimularea inițiativei creatoare a maselor, în 
asigurarea participării lor active la îndeplinirea obiecti
velor noului cincinal reclamă «lin partea organelor sindi
cale un stil de muncă dinamic și eficient, în raport cu ce
rințele realității, ale vieții fiecărei unități productive. Por- 
nind de la considerentul că perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organelor sindicale necesită prolife
rarea largă a experienței înaintate. Biroul executiv ai 
Consiliului municipal al sindicatelor a inițiat un schimb 
de experiență între președinții și secretarii comitetelor sin-

tlicale din unitățile economice din Valea Jiului. Schimbul 
«Ic experiență, mai ales prin materiale expuse «le tov. 
IOAN ȘILINCA, președintele sindicatului «le la E. M. Lo
nea, IOANA MESAROȘ, președinta sindicatului de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, CAROL MUNTEANU, pcședintele sindica
tului de la E.M. Dîlja, VINTILÂ FLORESCU, secretarul co
mitetului sindicatului de la E.M. Uricani, ALEXANDRU VAR
GA, secretarul comitetului sindicatului de la E.M. Lupeni, pre
cum și expunerea cu privire la întocmirea statutului propriu 
al sindicatului de la preparația Lupeni, a președintelui aces
tuia. tov. OLIVIU FLOREA, ca «le altfel și celelalte inter
venții din partea participanților au constituit un dialog 
viu, fructuos referitor la modul in care trebuie să acțio
neze comitetele sindicale în sferele principale ale vieții 
social-cconomice pentru a înfăptui dezideratele multiple, 
de mare răspundere ce le stau in față in etapa actuală.

Redăm în pagina de față principalele elemente ce s-au 
desprins din schimbul de experiență.

colaborare strânsă, reușu.du-se 
să se rezolve toate problemele 
ce le ridică viața întreprinderii.

Reprezentanții salariaților 
contribuie la toate acțiunile, a- 
duc cuvîntul muncitorilor în co
mitetul de direcție fiind bine 
documentați cu privire la toate 
problemele ce se pun în discu
ție. Ei au reușit astfel să cîști- 
ge autoritate atît în fața condu
cerii cît și a salariaților.

După analizarea unor proble
me în cadrul comitetului de 
direcție se iau măsuri de reme
diere a deficiențelor reieșite. 
Toate măsurile luate de comite
tul de direcție se aduc la cu
noștința salariaților fie prin 
decizii, fie prin prelucrări Ja 
locurile de muncă. Eficiența a- 
ccstor măsuri este urmărită, a- 
nalizată fie în adunări ale re
prezentanților salariaților, șe
dințe dc comitet de directe sau 
adunări ale grupelor sindicale. 
Prin participarea la adunările 
de grupă ale delegaților comi
tetului de direcție și ai comite
tului sindical, majoritatea pro
blemelor ridicate se rezolvă pe 
loc, iar celelalte se aduc la cu
noștința factorilor care au com-

petența de a le rezolva urmînd 
ca la ședința viitoare sau prin 
afișare să se comunice răspun
sul.

La fiecare semestru comitetul 
de direcție prezintă dări de 
seamă în fața reprezentanților 
salariaților asupra activității 
sale. Concluziile desprinse din 
aceste adunări se aduc ia cu
noștința tuturor salariaților în 
adunările de grupă sindicală.

In fine o problemă specială. 
Poate avea comitetul sindicatu
lui o părere diferită de cea a 
comitetului de direcție într-o 
problemă ce urmează a fi solu
ționată ? Răspunsul e afirma
tiv. Iată un caz ț în urma unui 
studiu întreprins în secții, con
ducerea fabricii a propus redu
cerea sporului de toxicitate la 
unele locuri de muncă. Comite
tul sindicatului știind că elimi
narea noxelor nu e în concor
danță cu starea de îucrfîri sus
ținută în studiu, a cerut să se . 
restudieze problema. Temerile 
s-au confirmat și comitetul de 
direcție a căzut de aeorij

Răspundere și inițiativă
»

în soluționarea propune-

ri or oameni or muncii

planificare — releva în consfă
tuire tov. Alexandru Varga, se
cretarul comitetului.

întocmirea planului dc mun
că se face de către un colectiv 
format din membri ai birou
lui și ai comitetului, care au 
avut în prealabil o consultare 
largă cu birourile grupelor sin
dicale. prin participarea la a- 
dunările lunare ale grupelor, 
la rapoartele săptămînale ale 
conducerii administrative.

Planul de muncă este pus în 
discuția comitetului definiti- 
vîndu-se ordinea de zi și da
tele la care se vor ține atît 
ședințele de comitet cît și șe
dințele de birou. In același 
timp, se stabilesc și colectivele 
însărcinate cu întocmirea ma
terialelor pentru ședințe. Co
lectivele, la rândul lor, își în
tocmesc o tematică pentru ma
terial, fac controlul domeniului 
prevăzut pentru analiză după 
care trec la întocmirea mate
rialului.

In urma analizelor se trasea
ză sarcini, se stabilesc măsuri 
corespunzătoare și același co
lectiv urmărește realizarea mă
surilor stabilite.

Unele ședințe de comitet au 
un caracter lărgit, prin parti
ciparea membrilor activului sin
dical care prin experiența și 
priceperea lor pot aduce o con
tribuție însemnată la dezbate
rea problemelor puse în dis
cuție. Problemele ridicate și 
măsurile stabilite în ședințele 
de comitet și birou sînt trans
mise birourilor grupelor sin
dicale și devin obiective ale 
acțiunilor de masă în vederea 
finalizării lor.

l’entru ca biroul comitetului 
sindical cît și membrii comite
tului să cunoască modul în ca
re au fost rezolvate măsurile 
stabilite. înaintea fiecărei ședin
țe colectivul format în acest 
scop informează ședința despre 
problemele propuse a fi re
zolvate în ședința de comitet 
sau de birou anterioară.

Ședințele de comitet se con
voacă cu cinci zile înainte, po 
bază de convocator, iar pen
tru ședința de birou membrii 
«cestuia primesc materialul cu 
cîteva zile înainte pentru stu
diu, pentru ca dezbaterea mate
rialului să se facă mai opera
tiv și eficient.

Referitor la evidența mem
brilor de sindicat aceasta se 
ține în carnetele de evidență 
o cotizației. Carnetele se com
pletează de către calculatoa-* 
rele de salarii, înscriindu-se do 
fiecare dată cei noi veniți. Co
tizația sindicală se încasează 
de către un membru al grupei 
sindicale la nivel de sector. 
Totdeauna cotizația se predă 
la timp, fără întârziere, Ja ca
sieria comitetului sindicatului 
cu care ocazie se face veri
ficarea exactității încasării, Li 
raport cu prevederile statutului 
U.G.S.R.

Membrii dc sindicat rămași 
restanțieri datorită plecării în 
concediu sînt încasați la avans 
sau plata următoare, 
zent, la mina Lupeni. 
stilului nou dc muncă 
totului sindicalului cît
murilor grupelor sindicale, în
casarea cotizației este rezolva
tă cu ușurință.

In pre- 
datorită 
a comi
ți a bi-

Zeci de salariați se adresează 
în fiecare zi sindicatelor cu pro
puneri și sesizări în legătură cu 
diferite aspecte privind activita
tea economică, viața socială -și 
culturală sau vin cu simple ce
reri pentru soluționarea unor 
probleme personale. Cum sînt 
primiți salariații la comitetul 
sindicatului, cum li se rezolvă 
propunerile, doleanțele? lată o 
problemă cu implicații majore 
fr» fața comitetelor sindicatelor.

In perioada ce a trecut dc «Ia 
direcție a căzut dc aeor| cu r începutul anului, la comitetul 
propunerea sindicalului *lh pr>- 1 
vința menținerii sporului de 
toxicitate.

factori stimulatori
ai energiilor colectivului

minei

Mobilizarea salariaților la în
făptuirea sarcinilor de plan, la 
valorificarea tuturor rezervelor 
minei pentru realizarea unor 
indicatori superiori, a unei e- 
ficiențe sporite în activitatea 
economică, iată obiectivul fun
damental a muncii sindicale. 
Or, atingerea unui asemenea 
obiectiv presupune din partea 
comitetului sindicatului, a gru
pelor sindicale, o activitate vie, 
hwsținută pentru educarea sala
riaților în spiritul răspunderii 
profesionale față de sarcinile 
de plan, crearea în sînul co
lectivului a unui climat de e- 
mulație efervescentă, de ambi
ție și inițiativă, intoleranță fa
ță de manifestările de delăsare 
sau indisciplină. Iată dezidera
tele, a căror realizare a con
stituit și constituie obiectivul 
central în activitatea sindica
tului minei Uricani, a subli
niat tov. Vintilâ Florescu, se
cretarul comitetului sindicatu
lui. Sindicatul, grupele sindi
cale au peiseverat pentru ini
țierea unor variate acțiuni e- 
ducative de masă, în scopul 
sporirii contribuției formațiilor 
de lucru la realizarea sarcini
lor dc plan.

Punctul de plecare a constat 
în asigurarea premiselor ca bi
rourile grupelor sindicale, care 
cuprind cei mai competenți și 
autoritari membri de sindicat, 
să fie puse în cunoștință de 
cauză cu privire la sarcinile 
ce le stau în față și modali
tatea cum trebuie să acționeze 

. pentru îndeplinirea acestora. In 
acest sens, o deosebită aten
ție s-a acordat și se acordă 
instruirii membrilor grupelor 
sindicale în funcție de speci
ficul sectorului și schimbului 
in care-și desfășoară acestea 
activitatea. După instruire, 
membrii comitetului sindicatu
lui, ai comisiilor pe probleme 
acordă un sprijin efectiv birou
rilor sindicale atît în pregăti
rea cît și în desfășurarea adu
nărilor lunare. Pentru fiecare 
grupă sînt desemnați, pe bază

■*
de grafice,
lui .......... . ..... _
de direcție și reprezentanți

membrii comiletu- 
sindieatului, ai comitetului 
” 7 -----------,i ai

conducerii sectorului care par
ticipă la adunările lunare. Du
pă adunări delegatul comitetu
lui sindicatului prezintă dosa
rul cu documentele adunării se
cretarului comitetului cu pro
blemele care au fost ridicate 
de membrii de sindicat, stabi- 
lindu-se măsuri pentru soluțio
narea acestora; iar cînd cazul 
depășește competența comite
tului sindicatului se face apel 
Ia conducerea minei. Iu orice 
caz, în următoarea ședință 
membrii grupelor sindicale sînt 
informați asupra modului cum 
au fost soluționate problemele 
ridicate în adunarea ~ prece
dentă.

Se ivesc și deficiențe.! Bună
oară în grupa nr. 2 din sec
torul II a fost necesară'schim
barea organizatorului de gru
pă, Ioan Rusu, deoarece și-a 
neglijat atribuțiile, neținînd nici 
ședințele de grupă. După ale
gerea unui nou organizator, 
membrii biroului grupei sin
dicale au fost invitați la adu
narea unei grupe fruntașe spre 
a învăța din modul cum se 
desfășoară discuțiile, cum se 
rezolvă problemele ridicate de 
muncitori. In acest fel a fost 
impulsionată și activitatea 
pei nr. 2. Asemănător au 
sprijinite și celelalte grupe,

sindicatului minei Dîlja s-ău 
prezentat cu diferite probleme 
139 dc salariați, a arătat preșe
dintele acestuia, iov. Carol 
Muntcanu. După natura lor, 27 
probleme privesc activitatea e- 
conomică, 19 probleme de pro
tecție a muncii, 27 de salariza
re iar 66 sînt de ordin social. 
Din problemele înregistrate, în 
96 de cazuri s-au dat răspun
suri favorabile pe loc, iar ce
lelalte au fost înaintate organe
lor superioare spre soluționare.

Dat fiind că mina Dîlja trece 
în ultimul timp printr-o seamă 
de greutăți, comitetul sindica
tului a acordat o deosebită a- 
lenție asigurării condițiilor ca 
salariații să se poată adresa 
comitetului sindicatului cu pro
blemele care îi preocupă ca și 
soluționării acestora. Astfel, pe 
baza unui program de audien
țe, între orele 6 — 9,30 și 12,15 
— 15 președintele. respectiv, 
secretarul comitetului primesc 
zilnic la sediul sindicatului sa-

lariații care au sesizări sau alte 
probleme de rezolvat. De ase
menea, ceilalți membri ai co
mitetului sindicatului asistă 
prjn rotație, la audiențe. Ma
joritatea problemelor sînt so
luționate cu sprijinul membri-* 
lor comitetului de direcție care 
sînt invitați la sediul sindicatu
lui, discutîndu-se în fața so
licitantului doleanța cu care a 
venit în audiență.

In problema scrisorilor se 
procedează la fel. Ele sînt în
registrate iar răspunsul se dă 
în termenul legal în scris a- 
dresan tului. De rezolvarea scri
sorilor se ocupă membrii biro
ului comitetului, în funcție de 
genul problemei ce o ridică.

Tn afara problemelor ridica
te cu ocazia audiențe’or și în 
scrisori, salariații minei Dîlja 
au făcut în acest an 68 de pro
puneri în adunările grupelor 
sindicale. Majoritatea lor se re
feră la îmbunătățirea condiții- 
lor de muncă în sectorul I și 
II, prin aprovizionarea optimă 
a abatajelor cu materia’e și 
vagonete. Propunerile au fost 
soluționate nemaiexistînd defi
ciențe în acest sens, cu excep
ția plăcuțelor vidiă pentru sec
torul V investiții — problemă 
aflată în atenția C.C P. Șefii 
de brigadă Petru Scrădeanu și 
Ștefan Ghioc au făcut propu
nerea pentru urgentarea exploa
tării abatajelor din blocurile 
II și III. Propunerea a fost 
dezbătută în comitetul de direc
ție și a fost acceptată,, treeîn- 
du-se la realizarea ei.

Statutul propriu

expresie

a autonomiei
»

Principiul muncii colective,
atribut esentia

al stilului de muncă
In contextul preocupărilor 

pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor sale de muncă, co

miletul sindicatului minei Lu
peni a acordat o deosebită a- 
tenție perfecționării muncii de

Precum au subliniat docu
mentele Congresului U.G.S.R., 
sindicatul trebuie să-și desfă
șoare activitatea pe baza unei 
largi autonomii în rezolvarea 
problemelor specifice activității 
colectivului dc muncă din uni
tatea respectivă, manifestând o 
largă inițiativă în rezolvarea 
problemelor economice, cultu
rale și sociale care interesea
ză pe membrii sindicatului res
pectiv. Pornind de la acest 
principiu, Congresul a elaborat 
Statutul-cadru al sindicatului, 
care dă posibilitatea tuturor 
organizațiilor de sindicat să-și 
elaboreze un statut propriu, în 
care să se reflecte problemele 
și condițiile specifice în care 
funcționează sindicatul în uni
tatea respectivă.

Pînă în prezent o bună parte 
a comitetelor sindicatelor din 
unitățile economice ale Văii 
Jiului și-au și elaborat statute 
proprii — printre ele și comi
tetul sindicatului de la prepa
rat ia Lupeni.

Referindu-se la modalitatea 
elaborării statutului propriu, 
președintele sindicatului de la 
această unitate, tov. Oliviu FIo- 
rea, a arătat că proiectul aces
tuia a fost rodul consultării 
largi a membrilor activului sin
dical. Proiectul a fost redactat ■ 
pe baza stalutului-cadru de un 
larg colectiv format din mem
bri ai comitetului sindical și ai 
activului obștesc. In perioada ce 
urmează proiectul statntului- 
propriu va fi dezbătut cu toți 
membrii sindicatului, în adună
rile grupelor sindicale, urmînd

să fie aprobat de conferința 
sindicatului.

Iată cîteva elemente speci
fice din prevederile proiectului 
de statut elaborat pe baza sta- 
tutului-cadru al sindicatului. La 
capitolul „atribuțiile organiza
ției sindicale" se arată că or
ganizația sindicală reunește în 
rândurile sale salariații prepa- 
rației cărbunelui Lupeni. Sin
dicatul va urmări realizarea 
planului la cărbunele destinat 
cocsului, a planului producției 
marfă, realizarea cenușii glo
bale. a cenușii cărbunelui spe
cial pentru cocs, realizarea re
cuperării globale și ai altor in
dicatori. Sindicatul organizează 
întrecerea între secții, sectoa
re. ateliere, brigăzi, echipe și 
individual iar împreună cu con
ducerea unității și pe baza con
sultării colectivelor de muncă 
stabilește obiectivele întrecerii, 
acordă stimulente morale și ma
teriale fruntașilor în produc
ție. Asemenea atribuții sînt pre
văzute sindicatului în domeniul 
social și a creșterii nivelului 
de trai privind participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii 
și a reprezentanților sindica-

7 tului la organizarea și condu-'
11 cerca producției, la întreaga

activitate economică și socială 
în domeniul perfecționării pro
fesionale și a activității cultu
ral-educative și sportive. Proiec
tul de statut propriu prevede 
drepturile și îndatoririle orga
nizației sindicale, principiile de 
organizare și organele de con
ducere ale sindicatului precum 
și fondurile și bunurile sale 
materiale.

gru- 
fost 

 o. mai 
ales în vederea soluționării pro

blemelor ce le ridică minerii,
ceea ce a făcut să crească au
toritatea lor în rândul colec
tivelor sectoarelor.

Prin stimularea receptivității 
față de doleanțele salariaților, 
prin strădanii susținute 
tru soluționarea acestora, 
dicatul minei, a reușit cu 
jutorul grupelor sindicale 
creeze în sînul colectivului 
climat de muncă sănătos, 
răspundere și exigență, ceea 
constituie o premisă 
pentru obținerea de 
se în îndeplinirea 
revin exploatării.

pen- 
sin- 

a- 
să 
un 
de 
ce

sigură 
noi succte- 

sarcinilor ce

Prin intervențiile lor, nume
roși participanți la consfătui
re intre care tov. G11EOKGIIE 
MAGHIAR, președintele sindi
catului de la U.U.M.P., CON
STANTIN NASTASE, preșe
dintele sindicatului minei Lu
peni, CAROL MUNTEAN U, 
1UAN ȘliANCA și alții au su
bliniat utilitatea schimbului de 
experiență, au relevat învăță
mintele pe care le-au pulul 
trage din schimbul de păreri 
Pe care l-a prilejuit, solicitând 
Biroului executiv al C.M.S. să 
inițieze și in viitor diferite în
truniri in cadrul cărora acti
vul sindicatelor să-și îmbogă
țească experiența spre a-și per
fecționa stilul și metodele de 
muncă.

Utilitatea schimbului de ex
periență a fost subliniată și «le 
tov. GHEORGHE DANILA, se
cretarul Consiliului județean 
u| sindicatelor. Dar asemenea 
consfătuiri, schimburi «Ie expe
riență se cer organizate și la

Generalizarea experienței valoroase, 
cerință a perfecționării vieții sindicale

nivelul unităților, cu birourile 
grupelor, comisiile pe proble
me, .comisiile sindicale pe pro
bleme, comitetele sindicale pe 
secții, a arătat vorbitorul, ele 
constituind o modalitate pre
țioasă pentru activizarea mem
brilor organelor alese. In con
tinuare. tov. Gh. Mihăilă a vor
bit despre implicațiile asupra 
activității practice a autonomi
ei fiecărei organizații sindica
le despre inițiativa și străda
niile pe care trebuie să le ma
nifeste fiecare organ sindical 
pentru alegerea formelor 
modalităților de muncă 
mai eficiente in raport cu 
cificul unității in care iși
fășoară activitatea. Neîndoios, 
aceasta cere studierea și stăpî- 
nirea 
cumentelor 
tăririlor 
cit 
care 
practică, procesul de producție, 
sensul strădaniilor și preocupă-

cele 
spe- 
iles-

temeinică atît a do
th* partid, a ho- 

organelor superioare 
și a problemelor pe 

le ridică activitatea

rilor colective. Este o cerință 
care impune ca in toate acțiu
nile, măsurile ce le preconizea
ză sindicatele, in planificarea 
muncii, in elaborarea diferitelor 
hotărâri ele să consulte larg 
masele de salariați. membrii de 
sindicate să țină cont de preo
cupările, părerile lor și să ac
ționeze deci in cunoștință do 
cauză pe baza statutului pro
priu, fără să aștepte dădăcelile, 
indicațiile de sus. Sindicatele 
au datoria să pună in centrul 
preocupărilor lor mobilizarea 
colectivelor de muncă la reali
zarea sarcinilor economice, la 
valorificarea rezervelor interne 
ale producției. Totodată, o a- 
tențic deosebită se cere acor
dată muncii cultural-educative 
și sportive, problemelor sociale 
ale salariaților. Sindicatele să 
acționeze cu stăruință pentru 
dezvoltarea democrației munci
torești. să acorde toată aten
ția pregătirii adunărilor sala
riaților, afirmării competente și

combative a opiniei reprezen
tanților sindicatului și a sala
riaților in comitetele de direc
ție. cu fiecare prilej cînd se 
analizează probleme ale între
prinderii «lin care fac parte, să 
stimuleze critica de joc. Sindi
catele au datoria să vegheze 
la respectarea legislației mun
cii, să pretindă conducerilor 
tchnico-administrative să cre
eze toate condițiile materiale 
și organizatorice necesare ca 
sarcinile de plan să fie reali
zate in zilele lucrătoare și să 
se apeleze la eforturile supli
mentare ale salariaților dour 
in cazuri excepționale și cu 
consimțămintul acestora.

Sporindu-și competența, com
bativitatea. prin perfecționarea 
stilului și metodelor lor de 
muncă, printr-o legătură per
manentă cu masa de salariați. 
sindicatele noastre, spunea în 
încheiere vorbitorul se vor a- 
firma și mai pregnant in viața 
social-economică a municipiului.
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„FACEREA LUMII
|>L Dacă or fi fost cxcc 
cu uiașini obișnuite de 
cui. aceste operații ar ji 
cesitot >0 ani, dor și afun» i, 
aproximativ 100 de calcula
tori ar fi trebuit să lucreze 
zilnic cite .< ore.

Pe bază de contracte cu 
întreprinderi, centrale și gru
puri industriale, Centrul de 
i alciil elaborează metode, mo
dele și sisteme originale pen
tru optimizarea proceselor c- 
ronomice și pentru funda
mentarea științifică a deci
ziilor, la diferite nivele de 
eondiieere. Astfel, la solici
tarea Ministerului Industriei 
Chiniitc, colcctiuui de aici 
a finalizat modele de opti
mizare a investițiilor alocate 
dezvoltării producției de in- 
grășăminte chimice, modele 
eu ajutorul cărora se cor 
economisi, în perioada 1971- 
1980 --'ume intre 300—800 mi
lioane lei. De asemenea, la 
»ererea Ministerului .Minelor. 
Petrolului și Geologiei, Cen
trul de calcul a stabilit, din- 
tr-o multitudine de soluții, 
metoda optimă de transjxirt 
a principalelor produse pe
troliere, metodă bazată .pe

teorio drumului critic 
corei eficiență se materiali
zează anual fn economii ci
frate la peste 12 milioane Ici. 
Aceste realizări — și multe 
altele •— ilustrează grăitor

Oe la 
robot 

la 
calculatorul 
electronic

modul In care se îndeplinesc 
sarcinile trasate in domeniul 
informaticii și ciberneticii de 
Congresele al IX-lca și «1 
X-lea ale partidului.

Tot pe linia extinderii uti
lizării calculatoarelor elec
tronice se înscrie și organi
zarea la București, in 1970, 
a primului < urs jxisluniver- 
sitar pentru specialiști în

niodelarco și optimizarea pro
ceselor economice și (n pro
iectarea sistemelor informa
ționale, curs la care și-au a- 
du*. contribuția și specialiști 
din S.U.A. După cum ne re- 
latează acad. Nicolae Teodo- 
rcscu, conducătorul cursului, 
Universitatea din București, 
in colaborare cu Universita
tea din Grenoble, inițiază și 
în această vara, la Mamaia, 
nn curs internațional de in
formaticii, pe probleme ac
tuale de specialitate. Dezba
terile teoretice vor fi inso
lite de aplicații practice. Ma
nifestarea a găsit un larg 
ecou atit fn (ara noastră, cit 
și peste hotare, cunoscuți 
savanfi din străinătate anun- 
(indu-și participarea. Printre 
aceștia se află prof. Benja
min Barg, șeful Diviziei de 
tehnologie nouă a Oficiului 
de știinfă și tehnologic din 
cadrul O N U.

lîumânia, ca urmare a cer
cetărilor proprii și a colabo
rării pe plan international, 
dobindește noi și importante 
progrese pe frontul celor mai 
spectaculoase discipline ale 
științei și tehnicii contempo
rane.

A

in

Incepmil de azi, la cinema 
„7 Noiembrie" — Petroșani

Din activitatea unei comisii de judecată
jțreșnhi, f. Coloji a cerut
tă se împare cu Elisabeta Var-

Constantin Albeanu din sir. 
,Vinătorîîor nr. 10/1, a fost an
gajat Ia sectorul I.G.L. Petrila. 
In timp ce se urea să curețe 
coșurile de la blocul 6/29 a tost 
hmen;nțat și lovii eu o ‘'ărâmi- 
dă de fă're Adalbert Bana pe 
«noliv câ a intrat sâ fure diferite 
obiecte din podul blocului. Fiind 
vătămat în timp ce-și exercita 
Xncseria de coșar. Constantin 
țAlbeanu a prezentat faptul co- 
fcnisie: de judecată pentru solu
ționare.

Cazuri de bătăi și loviri mai 
»înt în orașul Petrila. Din're 
aecste;\ prezentăm cîteva sem- 
jnificatâve pentru modul cum 
înțeleg unii cetățeni sâ respecte 
•regulile de conviețuire sociaiâ. 
*<n ziua de 12 februn :e Viort- 
,<a Căldâraru, din -Ret, în timp 
ce mergea spre casă, a fost în- 
iîlnită pe drum de Pui» ?» Con

stantin Muntcanu care, fără 
vreun motiv justificat, au lii.u-o 
la bătaie. In 21 februarie. Ma
ria Dragoș, din cartierul «8 
Martie*, blocul 40. i) bate pe 
copilul cel mare al Otiliei Ghi- 
(u fiindcă acesta se jucase în 
apropierea uși*. Tată și nn caz 
mai deosebit. In iua de 20 
martie, Ecaterina Varga. din 
str. Digului nr. 9/5, așa cum re
zultă și din certificatul medico
legal. a fost victima unei agre
siuni din partea vecinelor Gbi- 
zela Goreși. Eva llorvat și Eli
sabeta Maria pentru că a spă
lat cîteva lucruri la fîntînă.

Am spicuit numai cîteva 
exemple din dosarele aflate !a 
comisia de judecată, pentru a 
ilustra faptul că cei convocati 
în fața acestui organ spre a fi 
judecați pentru abaterile și fap
tele săvîrșite. sînl întotdeauna 
certați cu morala și etica soeiâ’- 
cctațenească. săvîrșesc acte '>?- 
permise de lege, dar mai ales 
acționează după impulsurile »- 
nor momente și stări iraționale.

Majoritatea cazurilor care a- 
jung în fața comisiei de jude
cată se rezolvă prin împăcarea 
celor două părți. Acest lucru 
demonstrează că influențarea ți 
jurisdicția pentru împăcare, a- 
pîicate în judecarea abaterilor 
de la regulile de conviețuire 
socială de către comisia de Ju
decată sînt în conformitate cu 
interesele cetățenilor. Totuși, 
rămîn și cazuri nesoluționate 
prin împăcare, ajungînd în fața 
judecătoriei.

De aceea, considerăm necesar 
să se intensifice munca de e- 
ducare moral-cetățeneascâ și 
socială a tuturor categoriilor <Je 
cameni. să se întărească perma
nent prestigiu) comisiilor de ju
decată și să fie atrase mase din 
ce în ce mai largi de cetățeni 
la combaterea man-Testărilor 
antisociale. Trebuie să se creeze 
o opinie cetățenească generală 
pentru respectarea legalității, 
pentru promovarea și asigurarea 
unei atmosfere civiq? cît mai 
curate și mai sănătoase.

de a
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rotunde 
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organizat 
cititorii 
cărților,

bună
Din motive obiective, în 

lima vreme au existat goluri In 
aprovizionarea cu butelii de a- 
ragaz De altfel la redacție au 
§i sosit mai mul ic sesizări în 
aces’ sens, in dorința le a in
forma- pe cci interesați despre 
modul cum vor primi in conti
nuare buteliile de aragaz i 
solicitat tovarășului Horia M 
ea, directorul depozitului 
desfacere a produselor 
lifere din Vulcan, o expl 
!Am primit-o i „Veste bună 1 
Golul în aprovizionare s-a ter
minal. Vom primi butelii în a- 
semenea cantități îneît vor sa
tisface țoale cerințele solicit.in- 
ților din întreaga Vale a Jiului. 
De altfel, spre a onora comen
zile. mașinile noastre 
tă ziua ce traseu'.

Volumul este 
deosebită valoare 

6 fiind destinat si 
â, deopotrivă specialiștilor 
i marelui public, și oferă 

o informare rapidă și subs
tanțială asupra dateloi prin
cipale — evenimente și per
sonalități — ale istorie 
mânești.

Unică in genul acest 
toria Romanici în dale 
punde unei necesități 
mult așteptată: după 
șui „Date istorice 
rale din România* u 1 
Sinnonescu, tipărită in colec
ția „Cunoștințe folositoare*1 
în urmă cu patru decenii, 
așa cum ne informau auto
rii în prefață.

Rezultat aj unor merituoa
se străduințe depuse de un 
colectiv de specialiști istori
ci, cu colaborarea unor com
petent cunoscători din do
meniile economic, artistic, li
terar, științific etc., sub con
ducerea eminentului profesor 
Constantin C. Giurescu, lu
crarea aceasta ne aduce in
formații multiple, multe ;- 
nedite, începînd cu rezulta
tele celor mai noi săpături 
arheologice, cronicele, docu
mentele și cercetările cele 
mai recente referitoare la 
societatea omenească cuprin
să în spațiul carpato-dună- 
rean de la apariția omului pe 
aceste plaiuri pînă în pra
gul anului 1970.

Se face o relație între e- 
venimentele istorice ceîe mai 
variate, cu o anumită sem
nificație, care s-au intercalat 
în istoria europeană, precum 
■5' legăturile multiple pe care 
le-a avut poporul român cu 
celelalte popoare 
De asemenea, se 
atenție deosebită realizărilor 
felurite în domeniul ariei, 
literaturii și științei româ
nești, care au contribuit în 
mod fructuos la dezvoltarea 
poporului nostru.

împărțită în cinci epoci 
(străveche. veche, medie, mo
dernă și contemporană), lu
crarea se încheie ou tm ca
pitol special — „România 
socialistă". în care se acordă 
o atentă sinteză a mișcării 
comuniste și muncitorești 
care a dus la transformarea 
României și promovarea ei, 
sub toate aspectele, la ® 
viață nouă și avansată.

Deosebit de valoroasă știin- , 
țific și competent întocmită, I 
„Istoria României în date® 
este o lucrare documentară 
cu profi) unic între scrierile 
istoriografice românești.

scară.
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17,30 Deschidere» emisiunii. 

Emisiune in limba ma
ghiară.
1,3 volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnalul de 
Sport.
15 minute despre sănă
tatea dv. Leacul seden
tarismului, obezității și 
suprasolicitării nervoase. 
Antologia umorului. Pe
tiția de Tudor Mușates- 
cu Negustorul de oche
lari ile Tudor Argliczi. 
Interpretul săptămînii : 
Doina Badea.
Cadran internațional. 
Comentarii, documenta
re, reportaje din actua
litatea internațională.
Opinia dv. Ce, CÎt și 
cum Iraducem ?
Telejurnalul de noapte.

europene, 
acordă e

M. MUNTEANU

Continuă 
acțiunea 

de strîngere 
a plantelor 
medicinale

Punct lina!
în campionatul municipal de volei

■ S-a încheiat campionatul mu
nicipal de volei, ediția 1970 — 
1971. Cea mai bună comportare 
a avut-o, cum era și firesc, fos
ta divizionară B, Știința Petro
șani, antrenată de profesorul 
Eponim Ceacu. Ea a cîștigat 
toate cele 17 partide susținute, 
acumulînd maximum de puncte* 
34, și cîștigînd dreptul de par-

licipare la etapele viitoare de 
promovare în divizia B. Bine 
au evoluat, de-a lungul cjmpio- 
natului, și voleibaliștii de la 
Jiu) Petroșani, care s-au clasat 
pe locul H, cu 30 de panele.

Nu sc pot spune cuvinte la 
tel de bune despre echipe ca 
Energia Paroșeni, Liceu) Uri
cani, Constructorul Livezeni, 
Preparația Coroe.ști, situate pe 
ultimele locuri, care au avu*

comportări submediocre, iar la 
unele întreceri nici nn s-au 
prezentat. Unele echipe nu au 
prezentat la meciuri legitimați*- 
le tip F.R.V. și astfel au pier
dut, fără joc. întâlnirile respec
tive, iar altele nu au asigurai 
baza de joc în' mod corespun
zător pentru desfășurarea în
trecerilor.

Iată cum
fina) ■

arată clasamentul

HANDBAL
Turneu 

international 
feminin

1. Știința Petroșani
2. Jiu) Petroșani
3. Parîngu) Lonea
4. Minerul Lupeni
5. Preparația Uurueșli
6. Paringu) Petroșani
7. Constructorul Livezeni
8. Liceul Uricani
9. Energia Paroșeni

17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
13
12 
n
8
7
4
5
2

Festivalul
Liniștea vacanței de vară 

s-a așternut peste școli, dar 
activitățile pionierești n-au 
încetat să se desfășoare. Gru
puri numeroase de clevj de 
la școlile generale nr. 1 și nr. 
5 Petrila, nr. 1. 2 și 5 Petro
șani, nr. 4 și Liceul Vulcan, 
nr. 1 și 2 Lupeni au partici
pat, între 16 și 19 junie, sub 
îndrumarea profesorilor, la 
culesul florilor de soc, tei, pă
pădie, coada șoricelului, cim
brișor etc. Printre cei care 
au strîns cantități apreciabi
le de plante medicinale «e 
numără elevii din Lupeni — 
135 kg. predate centrului de 
colectare din Orâțlie.

la 
Petroșani

Timp de 4 zile, 24—27 iunie 
a.c., terenul de handbal de la 
stadionul „Jiul* din Petroșani 
găzduiește un turneu interna
țional feminin de handbal, or
ganizat cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de cind, pentru prima 
dată, o echipă feminină din Pe
troșani (Școala sportivă de e- 
levi) a promovat în divizia na
țională A. La turneu] organizat 
de Școala sportivă din Petro
șani, începînd cu ziua de astăzi, 
participă 6 formații : Lokomotiv 
Gera (R.D.G.), Szilady Aron 
Kiskunhalas (R.P.U.), Textila 
Sebeș (proaspăt promovată in 
divizia B), Școala sportivă Fg. 
Jiu, Școala sportivă Petroșani 
și Jiul Petroșani.

Astăzi, in prima zi a turne
ului, vor avea loc următoarele 
partide : Școala sportivă Petro- 
șani — Jiul ; Textila — Loko
motiv și Szilady Aron — Școa
la sportivă Tg. Jiu.

/Sșa'dar, începînd de astăzi ți 
pînă duminică, Petroșaniu) va 
găzdui o plăcută sărbătoare 

■ handbalistică. întrecerile vor fi 
•conduse de arbitri din Sibiu, 
Craiova și Petroșani, cu « bo
gată experiență compelițională

Recomandăm mai multă pre- 
tcupare din partea Consiliilor 
asociațiilor sport>ve c« echipe 
de volei în campionatul muni
cipal pentru ediția 1971 — 1972, 
mai mult sprijin din partea sin
dicatelor.

Campionatul echipelor femi
nine a fost foarte modest, an- 
grenînd la întreceri doar trei 
echipe. După consumarea ulii-

0 51—14 34
4 43—16 3v
5 41—25 28
6 37—27 27
9 32—35 23

10 33—34 22
13 26—42 20
12 22—42 20
15 12—46 18

care Liceu) Vul-mei etape, în
can a dispus, îd deplasare, eu 
2—0. de Liceul Petrila. primul 
loc în clasament a fost scuput 
de elevele profesoare l'eodo- 
rina Gurtuvenco, care, cu cîtva 
timp in urmă, au pierdut t.liul 
județean în campionatul licee
lor, în favoarea colegelor loi 
de la Petrila.

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități; 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Pe plaiuri ol
tenești cu cîntec și joc; 10,30 
Clubul călătorilor; 11,00 Bu
letin de știri; 11.05 Orchestra 
Cornel Popescu; 11,13 Din ță
rile socialiste; II.-30 Frumoa
să ești, patria mea! — cîn
tece; 12.00 Formația de mu
zică ușoară „Pro Arte“; 12,10 
Un interpret și rolurile sale; 
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 13.00 Radiojurnal; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
La porțile dorului — cîntece 
populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15.05 Tribuna radio; 
15.25 Piese vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Mu
zică corală; 16,30 Interpreți 
de muzică populară; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Me
ridiane melodii — ediție spe
cială: 18.00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară: 20.05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Ro
manțe și cîntece: 20,55 Ști
ința la zi: 21,00 Bijuterii mu
zicale; 21,30 Revista șlagăre
lor: 22.00 Radiojurnal; 22J0 
Pentru magnetofonul dum
neavoastră; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de sea
ră; 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6.U0 Estrada nocturnă.

—♦—

Mica publicitate
VI ND motocicletă marea 
Simson 250 cmc, Petroșam 

Cloșca 4.

Pitorescul ©raș oe pe Coasta 
de Azur a găzduit in ueesl 
an un eveniment devenit tra
dițional in ultima vreme t 
Festivalul internațional al 
cărții. De două ori mai nu
meros decît Ja ediția de anul 
trecut, publicul a asaltat stan
durile care prezentau miile 
de producții ale editurilor 
din întreaga lume. Cu acest 
prilej, scriitorii francezi și 
cei străini aflați 
și-au prezentat 
au organizat mese 
eu cititorii privind 
ru) cărților, au ținut con
ferințe asupra unor mari scri
itori, au oferit interviuri te
leviziunii franceze. MigweJ 
Angel Asturias, laureat al 
Premiului Nobel, a vorbit ci
titorilor despre poezia sa, 
proiectele sale de viitor. In 
cadru] festivalului, debutanții 
și-au putut oferi mai ușor 
manuscrisele editorilor iar a- 
ceștia au încheiat sule de 
contracte. In numeroase săli 
ale Nișei au avut loc o serie 
de colocvii pe teme ca i lec
tura în școală, viitorul cărții, 
descentralizarea culturală, 
(numeroși specialiști au ce
rut scriitorilor să se adrese
ze și editorilor din provincie 
fără să urmărească cu orice 
preț consacrarea în capitală). 
La „Centru) mediteranean", 
specialiștii au dezbătut tema 
„copilul și po€2iau.

1. General Motors (S.U.A.)
2. Ford (S.U.A.)
3. Volkswagen-Auto-Union 

(R.F.G.)
4. Fiat-Autobianclii- 

Lancia (It.)
5. Toyota (Jap.)
6. Chrysler (S.U.A.)
7. Nissan (Jap.) (Nissan, 

Nissan-Diesel, Aichi Machu)
8. Renauit-Saviem (F)
9. British-Leyland (M.B.)

10. Opel (ILF.G.)11. „ . ---- _ --------
12.
13. Peugeot (F)
14. Ford Canada (Canada)
15. Citroen-Berliet (F)

După cum apreciază comen
tatorii, acest top este una din 
„oglinzile" cele mai fidele ale 
avînlului sau recesiunii econo
mici unei țări occidentale. In
dustria automobilului are un 
loc important in cadrul econo
miilor respective prin cifra de 
afaceri, prin ocuparea foiței de

AUTOMOBILE
occidentale constructoare de automobile

de vehicule —

1970

1 402 
1 196

961
820
681
598
576
565
562

(După .Entireprise'*) 
muncă, prin contractele adre
sate unor industrii conexe (o- 
țe), cauciuc, mase plastice ele.) 
cit și, mai ales, prin prezența 
automobilelor pe listele de ex
port a numeroase țări. In con
dițiile în care piața internă, 
csie mai puțin receptivă, fi-

.ind în general saturată, doar 
printr-un export dinamic se 
poate face față unei concuren
țe internaționale în branșă.

In topul prezentat se obser- 
„soliditatea1* poziției primi- 

mari producători oc- 
...........  ’ 1970. Fiat 
„să sară* două po- 

an, ajungînd de 
în 1969, la pozi- 

J970. Rocada a fost 
,< el de-a) treilea ma-

Vă 
lor trei 
eidentali în 1969 și 
reușește 
ziții într-Un 
Ja poziția 6, 
ția 4, în 
făcută cu 
re american", Chrysler, care se 
pare că în ultimul timp și-a 
cam încetinit tempoul rișcînd 
să piardă competiția.

Cu toate că japonezii s-au

S. B.ALO1

mulțumit să-și mențină 
ile 5 și 7, (Toyota și, respec
tiv, grupul Nissan), „liniștea1* 
poate fi asemuita cu cea de 
dinaintea furtunii. Kurl Loi 
managerul uzinelor VW, îj c 
lifică pe producătorii japone 
de automobile drept „cei m 
serioși concurenți** și aceas 
chiar pe piețele tradițional eu
ropene sau nord-americune.

Trebuie menționat, de asen 
nea, faptul că firmele fran< 
ze au reușit, in general, să 
mențină piețele, iar Bena 
chiar să și le consolideze și 
le extindă (grație reușitelor 
R 6, R 12, R 16 și 16 TS).

Dali la prețuri accesibile
Grație mijloacelor moderne 

de reproducere, galeria „Sculp- 
tur’s* propune amatorilor de 
•pere ale Iui Dali sau Cesar 
reproduceri la prețuri accesi
bile. Sculpturile litografiate

sint prezentate în două cate
gorii : „edițiile" limitate la 
150 exemplare și cele „multi
ple" care depășesc această ci
fră. Fină in pre/ent recordul 
la reproducerile vindute csle 
deținui de Rodin.
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale riiniâne,

Miioliit! Ceausescu,
puteri nucleare

RECE PT I E
al

de interesele 
inclusiv ale 
înseși, deoa-

al 
al

(Urmare din pag. 1)

desfășurat în- 
caldă,

Reportajul ' 
realizat de :

Ion MĂRGINEANU
Romulus CĂPLESCU 
Gheorghe CIOBANU

Declarația guvernului sovietic 
privind convocarea 

conferinței celor cinci

al Comitetului Executiv, 
(Prezidiului Permanent, sec: 
‘tar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
(Dumitru Popa, membru al Co- 
rnitetului Executiv al C.C. al 
F.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului municipal București a! 
F.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru
[supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al 

Macovescu, 
al P.C.R.. 
ministrului 
și Sandu 

Republicii 
la Ulan

Acord final în legătură 
cu aderarea Angliei 

la Piața comună
LUXEMBURG 23 (Agerpres). — După 11 luni de nego

cieri dificile, Marea Britanic și țările Pieței comune au 
ajuns, miercuri dimineață, la un acord final în legătură cu 
termenii aderării acestei țări la C.E.E., s-a anunțat oficial 
la Luxemburg. La ora 4,15 dimineața, negociatorul britanic, 
Geoffrey Rippon, a comunicat acceptarea dc către guvernul 
de la Londra a condițiilor in vederea aderării avansate de 
miniștrii afacerilor externe ai „celor șase".

Acordul intervenit prevede, printre altele, adaptarea 
agriculturii Marii Britanii la regulamentele C.E.E. în cursul 
unei perioade de tranziție de cinci ani. Aceasta comportă 
orientarea imediată și integrală a importurilor britanice de 
produse agrare, în primul rînd spre furnizorii din țările 
membre ale Pieței comune. Exporturile privilegiate de unt 
și brînză din Noua Zeelandă spre Marea Britanie vor be
neficia de o perioadă tranzitorie.

In ceea ce privește sectorul industrial, acordul sta
bilește cinci etape desfășurate pe patru ani și jumătate, în 
care timp vor fi reduse progresiv taxele vamale între Ma
rea Britanie și ceilalți membri ai Pieței comune.

In legătură cu mult discutata problemă a contribuției 
britanice la bugetul C.E.E, participanții au căzut de acord 
asupra unui compromis, potrivit căruia participarea engleză 
la bugetul comunitar va fi dc 8.64 la sută în primul an 
(1973), urmînd să crească progresiv pînă în 1977 la 18.92 
Ia sută.

In urma cererilor insistente ale „celor șase", repre
zentanții Marii Britanii au trebuit să accepte condiția de a 
abandona treptat rolul de monedă internațională de rezervă 
al lirei sterline.

Pentru a pune la punct definitiv textul acordului de 
aderare și a reglementa un număr de probleme de impor
tanță secundară, mai sînt necesare cîteva reuniuni.

Imediat după anunțarea acordului intervenit, cercu
rile politice occidentale au trecut Ia analiza implicațiilor 
acestuia pentru Piața comună. în general, și pentru Marea 
Britanie, în special. Din momentul în care s-a 
pus problema intrării în C.E.E., economiștii bri
tanici au elaborat ample studii pentru a calcula cîștigurile 
și pierderile pe care ea ar fi putut să le antreneze. Con
cluziile la care au ajuns au fost foarte diferite, cu excepția 
unui punct: primele consecințe economice vor fi defavo
rabile pentru Marea Britanie. Industria britanică 
va trebui de aici înainte să facă față intensificării concu
renței „celor șase" pe piața internă, precum și în Com
monwealth, unde exportatorii britanici nu se vor mai bu
cura de preferințe tarifare.

Tocmai de aceea, în opinia publică britanică s-a format 
un puternic front împotriva aderării țării la C.E.E., care 
cuprinde organizații politice și sindicale, personalități de 
toate tendințele. Prevederile acordului realizat la Luxem
burg vor fi în zilele următoare, potrivit observatorilor din 
capitala Marii Britanii, tema unor ample și controversate 
discuții pe scena politică engleză.

Agenția TASS anunță că, din 
însărcinarea guvernului sovietic, 
ambasadorii U.R.S.S. la Wa
shington, Pekin, Paris și Lon
dra au transmis recent guver
nelor S.U.A., R. P. Chineze, 
Franței și Angliei textul unei 
declarații a guvernului U.R.S.S. 
în problema convocării confe
rinței puterilor nucleare. In de
clarație se spune, printre al
tele i Unul din factorii care ac
ționează deosebit de negativ a- 
supra întregii vieți internațio
nale este cursa înarmărilor. Ea 
dă naștere unei amenințări tot 
mai considerabile la adresa pă
cii, fără să mai vorbim de 
faptul că înghite uriașe resur
se materiale și intelectuale ca
re, în caz contrar, ar putea fi 
folosite pentru accelerarea pro
gresului economic și social, pen
tru binele popoarelor. Este e- 
vident pericolul pe care îl as
cunde cursa înarmărilor nu
cleare. De ea este, în primul 
rînd, legată îngrijorarea popoa
relor, grija lor pentru viitor. 
Deocamdată, se spune în con
tinuare în declarație, nu s-a 
reușit curmarea procesului de 
acumulare a unor mijloace de 
distrugere în masă tot mai mari 
în arsenalele puterilor nuclea
re. Prin urmare, sînt necesare 
eforturi și mai insistente pen
tru a se adopta măsuri eficiente 
care să ducă la dezarmarea 
nucleară. Guvernul U.R.S.S. 
consideră că în aceasta constă 
datoria și răspunderea tuturor 
puterilor nucleare. Ele, tocmai 
ele, pot și trebuie să elaboreze 
și să traducă în viață un pro
gram practic de dezarmare nu
cleară.

Se știe, menționează decla
rația, că puterile nucleare nu 
au deocamdată un punct de 
vedere unic în rezolvarea pro
blemelor nucleare, și că păre
rile lor asupra acestor proble
me se deosebesc în multe pri
vințe. Dar aceasta nu trebuie 
să constituie o piedică pentru 
ca puterile nucleare să înceapă 
o muncă comună în vederea 
apropierii punctelor lor de ve
dere și pentru ca, prin efor
turi comune, să traseze calea 
spre dezarmarea nucleară. A- 
cest lucru este cerut de inte-

resele popoarelor, 
tuturor statelor, 
puterilor nucleare 
rece securitatea lor va fi ga
rantată și mai sigur prin li
chidarea 
pe calea 
în cursa

Ținînd 
siderații, 
pune să 
viitor apropiat conferința celor 
cinci puteri care dispun dc ar
ma nucleară — Uniunea So
vietică, Statele Unite ale A- 
mericii, Republica Populară 
Chineză, Franța și Marea Bri- 
tanie. La o astfel de conferin
ță ar trebui analizate proble
mele dezarmării nucleare în 
întregul lor. In ceea ce pri
vește acordul care ar surveni 
ca rezultat al tratativelor, el ar 
putea cuprinde atît întregul 
complex de măsuri de dezar
mare nucleară, cît și măsuri 
separate care să ducă treptat 
spre acest țel.

Guvernul sovietic, subliniază 
deolarația, propune să se în
ceapă pe căi diplomatice schim
bul de păreri legat de data 
convocării conferinței, locul des
fășurării ei, ordinea de zi și 
modul do lucru. In ceea ce 
privește locul de desfășurare 
a conferinței, poziția sa rămîne 
deschisă. Pentru el este accep
tabil orice loc convenabil tu
turor participanților. In cazul 
realizării unui consens, guver
nul sovietic n-ar fi împotriva 
creării unui comitet pregătitor 
pentru convocarea conferinței.

armei nucleare decît 
continuării întrecerii 
înarmărilor nuoleare. 
seama de aceste con- 
guvernul sovietic pro
se convoace într-un

Njamin Jagvaral, membru 
Biroului Politic, secretar
C.C. al P.P.R.M.. Sonomin Luv- 
san. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Damdindjavin Maidar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Demchighiin Molomjanț, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul Republicii Populare Mon
gole la București.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membri ai Comitetului 
Central al P.P.R.M., ai guver
nului, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Ulan Bator și 
alți membri ai corpului diplo
matic, ziariști.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
nească.

a fostvizitei

in-

S-a încheiat

Hural Popular,
Dughersuren, 

Biroului Politic, 
al P.P.R.M.,

priete-

• O • •

UN DEZIDERAT AL MINERITULUI MODERN
(Urmare din pag. I) deșeurilor. In acest 

face apreciabile eco-

icutiv. secretar al 
■P.C.R., George 
[membru al C.C. 
f>rim-adjunct al 
prfacerilor externe. : 
lăoan. ambasadorul 
fSocialiste România 
Bator.

Din partea mongolă au par- 
jjticinat tovarășii Jumjaaghiin 
4J?edenbal. prim-secretar al C.C. 
.al P.P.R.M., președintele Con- 
isiliului de Miniștri al R. P. 
[Mongole, cu soția. Anastasia 
jFilatova Țedenbal, Jamsaran- 
.ghiin Sambu, membru al B:- 
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezid'u- 
lui Marelui ” ~
ITsagaanlamin 
membru al 
secretar al

VARȘOVIA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
itrașcu, transmite : La Varșovia 
au avut loc lucrările sesiunii 
'Seimului R. P. Polone. La pri
mul punct al ordinii de zi — 
^schimbări în funcții de stat — 
Seimul a completat componen
ța Consiliului de Stat. Au fost 
aleși ca membri ai Consiliului 
de Stat. Frantiszek Gesing. vi
cepreședinte al Prezidiului Par
tidului Țărănesc Unit, preșe
dintele Uniunii Centrale a 

‘.cercurilor agricole, și Boleslaw 
Piasecki, activist politic, pre
ședintele Asociației catolice 

;’„PAX". Seimul l-a numit pe 
(Mieczyslaw Moczar în funcția 
“Se președinte al Camerei Su
preme de Control a Parlamen
tului, în locul lui Zenon No
wak, care a fost numit amba
sador în Uniunea Sovietică.

Deputății au ascultat o 
formare a ministrului comer
țului interior cu privire la li
vrările de mărfuri pe piață în 
primele cinci luni ale anului 
și planul de activitate în acest 
domeniu pe anul în curs. După 
încheierea discuțiilor pe margi
nea informării, a luat cuvîntul 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R- P. 
Polone, care s-a referit la prin
cipalele probleme ale pieței și 
la sarcinile urgente în vederea 
îmbunătățirii simțitoare a a- 
provizio.nării populației.

In continuarea lucrărilor, mi
nistrul agriculturii a prezen
tat un grup de proiecte de legi 
legate de asigurarea suprafe
țelor agricole și împădurite, de 
proprietatea asupra pămîntu-

BONN 23. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite ; Problema normali
zării relațiilor între R. F. a 
Germaniei și R. P. Chineza 
face de mult timp obiectul u- 
nor ample comentarii ale pre
sei vest-germane. Relevînd că

internațional 
de la Poznan

VARȘOVIA 23 (Agerpres). 
— La Poznan s-a încheiat 
cea de-a 40-a ediție a Tîr- 
gului internațional. După cum 
relatează agenția PAP, tota
lul tranzacțiilor încheiate în 
timpul funcționării tîrgului 
s-a ridicat la aproximativ 3 
miliarde zloți valută, sumă 
de două ori mai mare de
cît cea înregistrată la mani
festarea similară de anul tre
cut.

Principalul partener al fir
melor poloneze în cadrul a- 
cestor tranzacții au fost în
treprinderile sovietice, cărora 
le-au revenit circa 58 la sută 
din valoarea contractelor în
cheiate de participanta po
lonezi cu diferite țări. In 
cadrul tranzacțiilor încheiate 
de întreprinderile poloneze cu 
firme din țările capitaliste, 
menționează agenția, ponde
rea cea mai mare a revenit 
firmelor din R. a Ger
maniei.

In Bolivia, s-a încercat organizarea 
unei lovituri de stat

LA PAZ 23 (Agerpres). — 
Forțele guvernamentale, spri
jinite de formațiunile înar
mate ale muncitorilor, stu
denților și țăranilor, consti
tuite la chemarea sindjeat^qr 
și organizațiilor de masă, c|p- 
țin controlul în Bolivia, unțțf

elemcntele de dreapta au în
cercat să organizeze o lovi
tură de stat. Unități ale ar
matei, forțelor de securitate 
și miliției populare au fost 
amplasate în punctele strate
gice ale orașului La Paz și 
asigură paza instituțiilor pu
blice.

Evoluția 
stafiei 

„SALIUT“

concentrare asupra posibilități
lor de extindere a susținerii 
metalice a spițurilor la coperiș 
și culcuș, a intersecțiilor (con
form unor soluții stabilite prin 
studiile I.C.P.M.H.). Creșterea 
ponderii producției abatajelor 
frontale (la 55 la sută în 1971, 
față de 47,8 Ia sută în 1970), 
îmbunătățirea rezistenței tava
nului elastic prin utilizarea

platbandelor ca elemente de re
zistență și printr-o execuție mai 
îngrijită, pentru a se evita 
montarea stîlpilor intermediari 
la linia de prăbușire, vor con
tribui din plin la realizarea a- 
celuiași deziderat.

Desigur, toate acestea vor 
trebui completate de o gospo
dărire exemplară a materialu
lui lemnos atît la depozitare, 
debitare, fasonare, distribuire 
în sectoarele miniere, cît și de

utilizarea 
fel 6e vor 
nomii ce vor determina, impli
cit, scăderea prețului de cost 
al tonei de cărbune extras. Re
nunțarea, pe cît posibil, la uti
lizarea lemnului atrage după 
sine și un înalt nivel tehnic 
al producției, singurul capabil 
să garanteze realizarea sarci
nilor de plan la un nivel de e- 
ficiență superior.

„recunoașterea realităților con
stituie o premisă a unei politici 
eficiente în lumea contempora
nă", ziarul „Neue Ruhr Zei- 
tung" scrie : „orice om politic 
lucid este obligat să recunoas
că faptul că, în prezent, și tot 
mai mult în viitor, probleme
le majore ale lumii contempo
rane nu pot fi rezolvate fără 
participarea Chinei populare. 
A neglija acest imens stat și a 
nu lua în considerație influen
ța pe care el o exercită asupra 
evoluției politice internaționa
le înseamnă nu numai lipsă de

clarviziune, ci și o greșeală 
politică fundamentală".

R. P. Chineză are o pondere 
tot mai mare nu numai în 
Asia ci în întregul context po
litic internațional, scrie „Die 
Welt“.

„Bonnul are legături comer
ciale cu Pekinul, menționează 
la rîndul său «Kolner Stadtan- 
zeiger». Adept al recunoașterii 
realităților, guvernul federal 
nu va putea să nu grăbească 
extinderea acestor legături din 
sfera economicului în sfera po
liticului".

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Evoluția circumterestră a 
stației orbitale pilotate so
vietice „Saliut" continuă.

In după-amiaza zilei de 
marți, cosmonauții au efectu
at observații asupra deplasă
rii unui ciclon în zona Ocea
nului Indian, constatările lor 
fiind confirmate de datele 
furnizate de sateliții meteoro
logici. In ziua următoare, au 
fost studiate caracteristicile 
optice ale aparatului dc o- 
rienlare vizuală a stației și 
au fost executate experimen
te de orientare a ansamblului 
spațial în raport cu cele tiel 
axe principale. Concomitent 
cu manevrele de orientare și 
ghidare a stației, au avut loc 
cercetări asupra efectelor lu
minoase care apar în timpul 
funcționării motoarelor de 
ghidaj. A fost studiată, de a- 
semenea, influența mediului 
cosmic asupra suprafețelor 
luminatoarelor acoperite cu 
diferite substanțe chimice.

Rapoartele cosmonauților 
și datele primite pe cale tele- 
metrică arată că sistemele de 
bord și aparatura stației func
ționează normal și că para
metrii microclimatului de la 
bordul lui „Saliut* sînt cei 
prevăzuți.

+ Intr-o declarație difuzată de 
Agenția cambodgiana de știri, 
IIu Nim, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Frontului Național Unit al 
Cambodgiei (F.U.N.C.), ministru 
pentru propagandă și informa
ții în guvernul Regal de Uniune 
Națională, a denunțat „Planu
rile regimului marionetă de la 
Pnom Penh de a elabora o falsă 
constituție și de a pregăti în
scenarea așa-ziselor alegeri par
lamentare".

Corespondentul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite i La 
Koln a luat ființă recent Comi
tetul polonez de pe lingă Comi
sia răsăriteană a economiei din 
R.F. a Germaniei.

♦ In capitala Norvegiei con
tinuă lucrările celei dc-a doua 
sesiuni a Comisiei Internaționa
le de anchetă asupra crimelor 
de război ale S.U.A. în

& In timpul ședinței Comi
siei însărcinate cu pregătirea 
statutului regiunii italiene Cala
bria, la Reggio au izbucnit in
cidente provocate 3e grupuri de 
dreapta, ostile desemnării ora
șului rival Catanzaro drept ca
pitală a regiunii. Ca și cu o 
săptămînă în urmă, în cartierul 
Sbarre au fost r’dicate barica
de și s-a dat foc unor vehicule. 
Forțele de ordine au intervenit, 
împrăștiindu-i pe manifestanți.

Comisia națională turcă 
pentru UNESCO a organizai, 
împreună cu Ambasada română 
din Ankara, o seară culturală 
dedicată aniversării a 100 
ani de la nașterea marelui 
toric român Nicolae Iorga.

de 
is-

<> Convorbirile care au avut 
loc între delegația libaneză con
dusă de premierul Saeb Salam 
și oficialitățile iordaniene au 
fost încununate de succes, rela
tează agenția M.E.N.

> Cursul acțiunilor de la 
bursa din New York a înregis
trat marți noi scăderi impor
tante. Indicele Dow Jones ..la 
principalele 30 de valori indus
triale a înregistrat în cursul 
ședinței de dimineață 6, scădere 
de 4,30 puncte.

Camera Comunelor a res
pins marți seara cu 302 voturi,, 
contra 269, o moțiune de cen
zură depusă de. opoziție împo
triva politicii agricole a gu
vernului britanic.

<> Membrii echipajului navei 
cosmice „Apollo-15" — Davis 
Scott, Alfred Worden și James 
Irvin — au procedat la o lan
sare și un zbor simulat spre 
Lună, în pregătirea noii expe
riențe spațiale al cărei start 
va fi dat Ia 26 iulie de la Cape 
Kennedy. Un reprezentant al 
NASA a declarat că toate sis
temele și aparatele au func
ționat perfect. O lansare si
mulată asemănătoare a 
loc

O
o

în

©

a avut 
urmă cu o săptămînă.

<$>• Biroul Partidului Socia
list Francez a hotărît să pro
pună Partidului 
Francez organizarea 
mai multor întîlniri 
ducerile celor două 
politice pentru <

Comunist 
i uneia sau 
i între coa

for mațiu ni 
examinarea 

problemei realizării unității de 
acțiune în lupta pentru drep
turile cetățenilor Ș' ale organi
zațiilor sindicale, în legătură 
cu apropiata prezentare în fața 
Parlamentului a proiectului de 
lege privind asocierea.

♦ Ziarul „Ya“ a 
scrisoarea unui grup 
ale deținuților politici 
nia care protestează 
tratamentul inuman £ 
cestora în închisori.

publicat 
> de soții 
i din Spa- 
i față de 
aplicai a-

Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, trans
mite : Sub auspiciile Institutului cubanez, pentru prietenie 
între popoare (I.C.A.P.) și ale Ambasadei Republicii So
cialiste România în Cuba, la Havana a fost inaugurată ex
poziția „Partidul Comunist Român — a 50-a aniversare". 
Au fost prezenți Rafael Polanco, membru al Comisiei de 
orientare a revoluției a C.C. al P.C. din Cuba, Arturo Es
pinoza, vicepreședinte al Institutului cubanez pentru prie
tenie între popoare și alte persoane oficiale cubaneze, pre
cum și membri ai corpului diplomatic acreditați în Cuba.

La deschiderea expoziției au luat cuvintul Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României la Havana, și Ramiro del Rio, 
vicesecretar organizatoric al Comitetului provincial de 
partid Havana.

< La 28 iunie, se va deschi
de la Stockholm procesul asa
sinilor ambasadorului iugoslav 
în Suedia, Vladimir Rolovic.

Pe banca acuzaților vor com
pare, potrivit rezultatelor anche
tei efectuate de către procura
tura suedeză, Miro Baresic și 
Andjelko Brajkovic, membri ai 
unei organizații teroriste secre
te.

> Corespondentul Agerpres, 
Victor Stamate, transmite : Râul 
Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din "Cuba, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit pe ambasadorul 
României la Havana, Vasile 
Mușat, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din Cuba. 
Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească..

+ Conducătorul părții repre- 
zentînd Armata Populară Co
reeană și voluntarii populari 
chinezi în Comisia militară de 
armistițiu din Coreea a dat 
publicității o declarație în care 
denunță o serie de manevre re
cente ale S.U.A. avînd drept 
scop încălcarea securității și a 
ordinii în zona comună de se
curitate de la Panmunjon și 
paralizarea funcțiunilor Comi
siei militare de armistițiu și a 
organelor care îi sînt subordo
nate, informează agenția ACTC.

<> Stegulețul francez care a 
fost plasat pe Lună, în februa
rie 1971, de către astronauții a- 
mcricani de pe „Apollo-14", se 
află, începînd de miercuri, pe 
biroul personal al președintelui 
Franței, Georges Pompidou, la 
Palatul Elysse. Stegulețul res
pectiv a fost oferit președinte
lui Franței de către ambasa
dorul S.U.A. Ia Paris, Arthur 
Watson.

Pe străzile Moscovei au 
apărut cîteva electromobile ex
perimentale de construcție so
vietică. Pentru realizarea lor 
au fost folosite numeroase sub
ansambluri ale automobilului 
„Moskvici". Ele pot dezvolta o 
viteză de 80 km pe oră și pot 
parcurge, fără alimentare su
plimentară, distanța de 80 km. 
Puterea motorului este de 13,5 
kW. Constructorii au utilizat 
un sistem de redresare a cu
rentului, ceea ce permite ali
mentarea electromobilelor de la 
rețeaua energetică orășenească. 

Electromobilele nu produc 
deloc zgomot și nu poluează at
mosfera. Se preconizează ca 
producția primei serii mari de 
electromobile să înceapă peste 
trei ani.

TENIS

Seria 
surprizelor 
continuă 

în turneu 
de la 

Wimbledon
LONDRA 23 (Agerpres). — 

După Roche, Drysdale și Gi- 
meno, un alt favorit, româ
nul IIie Năstase (cap de se
rie nr. 7) părăsește prema
tur competiția. Năstase a fost 
eliminat în trei seturi ■ 6—4, 
6—4, 6—2 de francezul Geor
ges Goven (23 de ani). Pe 
marginea acestei partide, co
respondentul agenției France 
Presse notează între altele : 
„învingător săptămînă trecu
tă la Eastbourne. în fața aus
tralianului Ken Rosewall, tâ
nărul jucător francez a con
firmat excelenta sa formă 
sportivă. Foarte mobil, cu 
retururi perfecte Ia servici
ile românului, reușind splen
dide passingshots-uri pe re
ver, Goven a făcut o partidă 
remarcabilă. Sarcina sa a fost 
ce-i drept ușurată\le forma 
slabă a lui Năstase, care, cu 
o jumătate de oră înainte. în
vinsese greu pe australianul 
Keldie. Dar nu s-ar putea 
spune că oboseala a influen
țat jocul lui Năstase. Mai 
de grabă el a fost incomo
dat de rapiditatea mingii pe 
terenul de gazon cu care nu 
este obișnuit, în vreme ce 
Goven s-a adaptat mult mai 
bine, izbutind să-și domine 
adversarul". Aceasta a fost a 
doua înfrângere a lui Năstase 
în trei meciuri susținute cu 
Goven.

Fără a fi o surpriză, a im
presionat, de asemenea, vic
toria olandezului Tom Okker, 
care l-a învins fără drept de 
apel, cu un scor perfect si
metric 1 6—3, 6—3, 6—3, pe 
cehoslovacul lan Kodes, re
centul câștigător al turneului 
de la Roland Garros.
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