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Organele și organizațiile 
de partid în fața 

unei acțiuni 
de înaltă răspundere

DEZBATEREA 
ACTIVITĂȚII 
IDEOLOGICE 

Șl 
POLITICO-

EDUCATIVE
Ca urmare a măsurilor adoptate de Comitetul Executiv al 

C.C. al P.C.R., în baza magistralelor propuneri ale secretarului 
general al partidului, incepind din primele zile ale lunii august, 
se desfășoară dezbaterile pe tema activității ideologice și politico- 
educative in adunările generale deschise ale tuturor organizațiilor 
de bază, urinind ca. după terminarea lor, să fie dezbătută activi
tatea politico-ideologică în plenarele lărgite ale comitetelor de 
partid. Este o acțiune de o covîrșitoare însemnătate, menită să 
confere comuniștilor posibilitatea să dezbată pe larg amplul pro
gram de măsuri elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideologice. de educare marxist* 
leninistâ a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, să 
stabilească acțiuni concrete, precise in vederea înfăptuirii propu 
nerilor, a ideilor geniale cuprinse în propunerile secretarului 
general.

Pregătirile organizatorice in vederea desfășurării adunări
lor generale au fost în majoritatea organizațiilor de partid în
cheiate. Dar asigurarea eficienței acestor dezbateri ridică exi
gențe mari, deosebite în ceea ce privește întocmirea materialelor 
care vor da „tonul" dezbaterii, material menit să oglindească 
multilateral și în spiritul unei analize profunde, critice și auto
critice, spirit reclamat cu tărie de ultimele documente de partid, 
activitatea desfășurată de organul sau organizația de partid res
pectivă in domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educa
tive. Temeinicia, profunzimea acestei analize va fi determinată 
intr-o măsură hotăritoare și de structura tematică a informării 
pe care o vor prezenta organele de partid în fața comuniștilor 
spre analiză. Care trebuie să fie orientarea organelor de partid 
in acest sens pentru a reflecta preocuparea in conducerea și în
drumarea muncii de educare comunistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii. în folosirea formelor și mijloacelor 
acesteia pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor ?

Se impune evidențierea în primul rînd a acțiunilor politico- 
educative pentru creșterea combativității împotriva ideologiei bur
gheze. a mentalităților retrograde, pentru educarea celor ce mun
cesc in spiritul patriotismului socialist, a răspunderii pentru 
muncă, pentru combaterea manifestărilor de indisciplină, de în
călcare a normelor de conviețuire socială, a legalității socialiste. 
Dezbaterile vor trebui orientate spre evidențierea contribuției 
aduse in acest sens de invățămîntul de partid, de informarea po
litică a membrilor de partid și a celorlalți oameni ai muncii 
asupra politicii interne și externe a partidului și statului.

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA

Priceperea, pasiunea, aten
ția încordată caracterizează 
activitatea „cuplajului" for
mat din strungarul Francisc

Barth și ucenicul Vențel Co
vaci de la secția sculărie a 
U.U.M. Petroșani.

Prețul hărniciei minerești
XI investiții a cărui brigadă 
a excavat 4 11-1 metri cubi peste 
prevederi

In sala de apel a minei, în- 
tr-o atmosferă de bucurie și 
entuziasm general, sutele de mi
neri .și cadre tehnice, pregătiți 
să intre în șut ii înconjoară 
cu căldură și dragoste pe or
tacii sărbătoriți. In întîmpinn- 
rea lor au venit activiști ai 
comitetului de partid pe mină, 
ai comitetului sindical și U.T.C., 
membri ai comitetului de di
recție.

In prezența tovarășului Ion 
Radulescu, prim-secret ir al Co
mitetului orășenesc de partid 
Petrila, tov. Petru Iacob, pre
ședintele comitetului sindical, 
felicită cu căldură conducerea 
sectorului fruntaș în extrage
rea cărbunelui, pe minerii bri
găzilor sărbătorite, arătînd în
semnătatea vredniciei lor pen
tru creșterea producției de căr
bune, pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe exploatare" 
și sporirea contribuției mineri
lor de la Petrila în asigurarea 
combustibilului primai" pentru 
economia națională.

Ieri, la intrarea în schimbul 
II, în colectivul minerilor de la 
Petrila a avut loc un eveniment 
sărbătoresc. Conform unui obi
cei statornicit în cadrul for
melor vii folosite de comitetul 
de partid, comitetul sindicatu
lui și U.T.C. pentru stimularea 
hiorală a fruntașilor în produc
ție au fost sărbătorite intr-un 
cadru festiv colectivele de sec
toare și -de brigăzi fruntașe ca
re în perioada trecută din acest 
an au realizat cele mai mari 
depășiri de plan la producția 
de cărbune și la investiții. 
Este vorba de sectorul II care 
de la începutul anului și ptnă 
în dimineața de 31 iulie a ex
tras peste plan 4 114 tone (an
gajamentul anual 1 000 tone), 
de brigăzile de mineri conduse 
de Dumitru Oană de la secto
rul I - cu 728 tone depășire, 
Constantin Stan de la sectorul 
II cu 500 tone, Iosif Ilușan de 
Ia sectorul 111 cu 1 894 tone, 
Eugen Voicu de la sectorul IV 
cu 1 543 tone. Titu Vlad de la 
sectorul V cu 263 tone, precum 
și Petru Tătar de la sectorul

ZILEI MINERULUI
ORTACII

lui Ion Mondoca

ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR

Cooperatorii fie la „Jiul" 
se angajează să realizeze, înainte 

fie termen, obiectivele stabilite
Desfășurîndu-se în spiritul 

înțelegerii depline ti îndatori
rilor și drepturilor ce revin 
fiecărui salariat, adunarea ge
nerală a membrilor Cooperati
vei Jiul din Petroșani a dezbă
tut, în spiritul exigenței parti
nice, rezultatele rodnice ale 
muncii desfășurate îr. primul 
semestru al anului curent.

Subliniind realizările obținu
te în cele șase luni care au 
trecut de la începutul anului, 
darea de seamă a scos în evi
dență faptul că acestea se da- 
toresc în primul rînd creșterii 
nivelului de conștiință a mem
brilor cooperatori, organizării 
judicioase a procesului de pro
ducție, folosirii utilajelor la 
capacitatea maximă, exigenței 
față de calitatea produselor, 
întăririi disciplinei în muncă 
și a comportării civilizate față 
de populație. Evidențiind în a- 
cest sens unitățile conduse de 
tovarășii Iordan Duda, Florica 
Posteucă, Ileana Luca, Ștefan

Suciu, Elisabeta Chirca, Marga
reta Marcus, Elza Rety, Benia
min Cristea, s.a. care și-au re
alizat și depășit ritmic sarcini
le de plan, conduceiea "coope
rativei a semnalat și deficien
țele constatate în activitatea u- 
nor colective care nu s-au ri
dicat la înălțimea cerințelor ac
tuale și a sarcinilor care’ stau 
în fața cooperativei.

In cadrul dezbaterilor din a- 
dunarea generală s-a subliniat 
necesitatea intensificării preo
cupărilor pentru asigurarea u- 
nei deservirii exemplare a popu
lației prin continua îmbunătățire 
a activității secțiilor, creșterea ca
lității produselor și respectarea 
termenelor prevăzute. Partici- 
panții la discuții ’ Vasile Marin, 
Ștefan Ghergan, Constantina 
Petrescu, Silvia Marian, Benia
min Cristea, Ana Nicolau, loan 
Zgură, I. Budoace, Maria Diaco- 
nescu, Marin Mitroi și Vasile 
Ungur, au arătat că eforturile 
depuse pentru realizarea sarci

nilor de plan au fost îngreuna
te de pierderile financiare în
registrate în această perioadă, 
aprovizionarea slabă cu mate
riale, și, fără doar și poate, de 
unele acte de indisciplină ma
nifestate din partea unor mem
bri cooperatori și șefi de uni
tăți. Critica făcută unor sectoa
re de activitate a scos în evi
dență necesitatea combaterii 
ferme a atitudinilor înapoiate 
și a lucrărilor de mîntuială exe
cutate de secțiile care, pe lîngă 
pierderile înregistrate, au și 
rentabilitate scăzută. Printre 
acestea se numără unitățile 
nr. 9 și 14 croitorie, 19 ceapră- 
zărie, 20, 21, 23, 26 cizmărie, 
covoare ș.a.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
arătat că darea de seamă pre
zentată de consiliul de condu
cere al cooperativei a oglindit 
prea puțin activitatea oameni-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sondaj de opinii '
L A L U P E N I |

VÂ PLACE ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ ?
Ce propuneți pentru crearea unui climat 

de viață cit mai favorabil locuitorilor săi ?

Cind soarele ră*. .re... 
dimineața.

Abatajele de la Lupeni din 
care aurul negru curge la su
prafață, unde minerii se zăresc 
in penumbra balansată de 
lămpi, unde picamerele smulg 
in zgomotul surd tone de mun
te p.-nt.ru furnalele țării, te de
termină să te gîndești că O- 
mul — și nimeni altul — e 
oțelul voinței neînduplecate. 
.4 voinței conjugată cu• con
știința civică, cu părticica de 
răspundere a fiecăruia pentru 
progresul economic și social. 
De altfel, minerii, acest soi de 
oameni cu totul deosebit, iși 
edifică propria lor individuali
tate in eforturile zilnice. înfrun- 
lind greutățile inerente muncii 
în subteran. Conștiinciozitatea, 
dorința de a da patriei cit mai 
mult cărbune, merg paralel cu 
gindirea tehnică, in plină evo
luție, a muncitorului de astăzi. 
Mă gîndesc, în sensul acesta, la 
brigada lui Ion Mondoca de la 
E. M. Lupeni din care fac 
parte Vasile Marcu, Gheorgh • 
Bot agă, llie Răduică și alții, (.a 
hotărîrea lor de a aplica ino
vația de curățire a șcarpelor 
lansată de inginerii Iulian Cos- 
tescu, Vasile Marta și Grigore 
Popescu.

„Voi încerca" a spus intr-o zi 
șeful brigăzii și a trecut la 
treabă. Bineînțeles nu fără să 
chibzuiască eficiența economică 
pe care o poete aduce exploa

tării miniere. .4 trecut timp de 
atunci iar consumul de lemn 
in abataje, cu excepția grinzi
lor care rămin în rambleu, a 
lost redus cu 50 la sută.

Inginerul Vasile Marta, șeful 
sectorului IV, iși exprima sa
tisfacția pentru fiecare miner 
din brigada lui Ion Mondoca. 
Răspunzind care este cauza ca
re generează această opinie, 
interlocutorul a scos in eviden
ță faptul că această brigadă a 
lucrat in medie cu o viteză de 
înaintare de 3—4 metri pe zi 
ceea ce constituie un însemnat 
rezultat al hărniciei și pricepe
rii ei. In lunile mai și iunie, 
împreună cu brigada lui Va
sile Beleanu, a realizat peste 
plan 403 tone cărbune, iar in 
luna iulie depășirea a fost de 
2.4 la sută deși s-a lucrat și 
la rearmarea unor galerii; la 
curățirea șcarpelor in zona 2 
vest. -

In abataj coboară oameni ca- 
r: muncesc cu deplină dăruire 
și pasiune. Ortacii lui Mondo- 
ca fac parte dintre ei. In fie
care clipă ei adaugă noi can
tități de cărbune peste preve
deri, îndemnați de dorința sin
ceră de a intimpina cum se cu
vine apropiata Zi a minerului 
care prezintă o rezonanță deo
sebită in intr-aga Vale a Jiu
lui.

K. DOREL

Continuînd investigația noastră pe această 
temă, ne-am întilnit la Lupeni cu mai mulți 
cetățeni. Au participat la discuțiile inițiate : 
prof. VASILE MUNTEANU, directorul Școlii

Vasile Munteanu : Am urmă
rit cu interes dezbaterile pe 
această temă purtate și în ce
lelalte localități ale municipiu
lui nostru, 
sînt de un 
contribui la 
rașelor din 
Lupeni sînt 
cut. Din punctul meu de ve
dere consider că ar trebui să 
se pună un mai mare accent 
pe amenajarea unor baze spor
tive, pe sporirea ritmului de 
construcție a celor existente. 
De pildă, ar trebui urgentată 
executarea canalizării cu tubu
latură de beton a terenului 
școlii, a spațiului de lingă spi
tal, a zonei din spatele blocu
rilor D 1 .și D 2. Un teren po
sibil de folosit este zona de 
sub dealul unde este construită 
Școala generală nr. 2. De ase
menea, în fața E. M. Lupeni, 
dealul de salcîmi poate fi a- 
menajat cu serpentine și bănci 
pentru recreere. In colonia 
„Ștefan11 trebuie să se treacă 
la amenajarea drumului de ac
ces rutier, există condiții de 
plantare a unor specii de ar
bori care să consolideze 5olul 
pentru a evita alunecările de 
straturi care încurcă circula
ția. Totodată, în zona blocuri
lor din cartierul Viscoza sînt 
destule spații care pot fi ame
najate, treaba la care și-ar a- 
duce contribuția fiecare cetă
țean. Aș vrea să mai amintesc

Fără îndoială ele 
real folos și vor 
înfrumusețarea o- 
Valea Jiului. La 
încă multe de fă-

generale nr. 1, dr. 1LIE VONICA, medic chi
rurg primar la spitalul unificat, PETRE CON
STANTIN, miner șef de brigadă la E. M. Lu
peni, MARIA TOMȘA, deputată în circumscrip
ția orășenească nr. 8. PETRE GROS, pensionar.

că ar 
simple 
instalarea unui 
transport al turiștilor spre ca
bana Straja și extinderea ștran
dului existent. Elevii noștri vor 
participa activ la acțiunile ca
re se așteaptă a fi inițiate.

Dr. Ilie Vonica : înfrumuse
țarea și gospodărirea cit mâi 
corespunzătoare a orașului nos
tru ne interesează îndeaproa
pe. Problemele care se înscriu 
însă pe agenda urgențelor sînt 
termoficarea și înlocuirea loco
motivelor cu aburi oare deser
vesc unitățile industriale în sco
pul depoluării atmosferei. In 
alte direcții, la Lupeni s-au în
registrat importante realizări 
gospodărești. Aceasta nu în? 
seamnă însă că s-a făcut to
tul. De exemplu, în prezent nu 
se. asigură destul de corespun
zător iluminatul public, iar de
ficiențele în privința salubriză
rii orașului apar din lipsa a- 
pci, problemă care va fi în 
viitor rezolvată de construcția 
barajului de la Valea de Pești 
care va reglementa consumul 
de apă în toată Valea Jiului. 
Și o ultimă observație: să se 
acorde mai multă atenție îi 
treținerii fondului 
stat, 
sanitare.

Petre Constantin: Se simte 
nevoia unui număr mai mare 
de locuri de joacă pentru co
pii, de spații verzi care ar în-

putea 
discuții

depăși faza unor 
probleme ca: 
funicular de

in- 
locativ de 

în special a instalațiilor

frumuseța fiecare zonă a ora
șului. Acțiunile inițiate în acest 
scop sînt restrînse. In privința 
I.G.L. aș putea afirma că nu 
se ocupă suficient de strînge- 
rca resturilor menajere, de ve
rificarea instalațiilor sanitare 
a blocurilor, de repararea con
ductei de canalizare din fața 
stadionului și de multe alte 
treburi care umbresc aspectul 
orașului. După mine, comitetele 
de locatari și deputății din cir
cumscripție ar trebui să dea 
dovadă de mai multă inițiativă 
în inițierea unor acțiuni în sco
pul înfrumusețării orașului. Bi
neînțeles este necesară și spo
rirea simțului de răspundere a 
lucrătorilor unor întreprinderi 
cum este I.G.L., I.L.H. pentru 
ca participarea lor la gospo
dărirea Lupeniului să se facă 
din ce în ce mai simțită.

Maria Tomșa. In partea de 
jos a orașului au început lucră
rile de canalizare. Ele trebuie 
să meargă paralel cu acțiunile 
de curățire a canalului Roșia. 
Pe strada 23 August va trebui 
ca odată cu construcția canali
zării, să se repare trotuarele 
pentru a înlesni circulația pie
tonilor. Imprimarea uniri ritm 
mai rapid în execuția acestor 
lucrări este dictată de apropie
rea toamnei care ne poate a-

D. KELMER
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VECHIUL LOCATAR
Săptămina trecută într-una 

din zile am fost ocupat cu 
mutatul. Nu, nu m-am mu
tat eu (am făcut gestul aces
ta abia acum o lună) ci un 
prieten bun pe care, firesc, 
l-am ajutat să se instaleze 
in noua locuință. „Nouă" 
vorba vine, fiindcă — deși 
situată intr-un impunător 
bloc dat in folosință doar cu 
cițiva ani in urmă — locuin
ța la care mă refer arăta 
(iertați-mi cuvintul) ca un 
grajd. Chiar lipsită de mo
bilă, așa cum am cunoscut-o 
eu, emana un miros acru, 
greu de suportat. Bucătăria 
purta urmele, vai cit de vizi
bile !, ale lipsei de o elemen
tară curățenie și pe pereții 
de culoarea catranului (ini
țial bănuiesc că fuseseră 
verzi) și pe chiuveta cu zmal- 
țul ciobit și pe cimentul so
ios pe care călcam cu grijă 
ca pe un teren noroios. De 
camere ce să mai vorbesc! 
In locul prizelor se căscau 
doar niște găuri hide, parche
tul era, culmea!, năclăit cu 
o vopsea cindva roșie dar 
numai in porțiunile unde nu 
fuseseră așezate mobilele, iar 
pereții îmi aminteau de niște 
haine vechi, rupte și decolo
rate de atita întrebuințare. 
Baia, vă rog să mă credeți,

n-o pot descrie dintr-un sen
timent de jenă ușor de în
țeles. Așadar, cred că îmi 
dați dreptate cind afirm că 
noua locuinfă a prietenului 
meu era de fapt un soi de... 
staul.

riscCine a stat aici ? 
întrebare către amicul 
privea debusolat locul 
avea să-și ducă ele a- 
inainte existenta.

eu o 
care 
unde 
cum

— Un inginer, vine răspun
sul acestuia sec, hiriit și cu 
multe subînțelesuri.

— Un inginer? repet u- 
luit și nu-mi vine a crede 
urechilor. Dau fuga jos la 
intrare și citesc pe. tabelul 
locatarilor : apartamentul 2S, 
ing. X Y (nu-mi cereți nu
mele, s-ar putea ca faptele

descrise mai sus să se potri
vească și altora nu numai 
celui in cauză și n-aș vrea să 
limitez nemotivat adresa re
voltei mele). Așadar, e ade
vărat.

Amicul meu — tot un in
giner — fire dinamică, ro
bustă, și-a învins repede 
greafa și a trecut la lucru. 
A rașchetat (doamne, cu cită 
indirjire!) și a lăcuit par
chetul, a reparat instalația 
electrică, a îmbrăcat zidurile 
cu veșminte curate și, in 
sfirșit, cind încăperile îmbă
trânite prematur și-au recă
pătat prospețimea, a adus 
mobila.

Am trecut zilele acestea pe 
la prietenul meu. Are acum 
o locuinfă splendidă in mo
dernul și impunătorul bloc 
așezat ' , . “
peisaj urban de un gust ra
finat. De ,. 1
deschide o minunată privi
re asupra străzii largi și cu
rate, străjuită de blocuri 
mari ale căror fațade de că
rămidă contrastează plăcut 
cu verdele proaspăt al ierbii 
și arbuștilor ornamentali. Și 
parcă nu-mi vine să cred 
că am de-a face cu aceeași 
locuință. Mare mai e grădina 
ta... Natură !

in perspectiva unui

pe balcon i se

Constantin PASCU

nt.ru
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I
In expunerea la consfătu

irea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei 

îl tu- 
raî-educative. tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a subliniat necesita
tea întăririi spiritului de răs
pundere al fiecărui membru al 
societății, a respectării cu stric
tețe a legilor, disciplinei -și or- 
dinei sociale in toate domeni
ile de activitate.

Prin legile statului nostru 
socialist adoptate în ultim i 
perioadă de timp, s-a consa
crat principiul că fiecare sa
lariat, la locul său de muncă. 
In dubla calitate pe care o 
are — de proprietar al mij
loacelor de producție și de pro
ducător al valorilor mate:; ie 
— poartă răspunderea pentru 
îndeplinirea obligațiilor cc-i 
revin și are datoria să-și adu
că contribuția la realizarea in
tegrală și la timp a tuturor 
sarcinilor unității în care își 
desfășoară activitatea.

Pe lingă sarcinile controlu
lui asupra activității de admi
nistrare a patrimoniului socia
list, care trebuie să urmăreas
că prevenirea și descoperirea 
cazurilor de încălcare a legali-1 
lății, asigurarea unei discipline 
și ordini desăvîrșite în realiza
rea sarcinilor de plan. în uti
lizarea fondurilor de valori 
materiale, identificarea și mo
bilizarea rezervelor interne 
rtc., un rol deosebit de important 
în realizarea acestor sarcini îl 
poate îndeplini autocontrolul 
fiecărui salariat asupra activi
tății ce o desfășoară individual 
sau în colectivul de muncă din 
care fac* parte.

In înțelesul propriu, intr-o 
(otHiă exigentă Și un fond stră
bătut de conștiința necesități 
•șt -obligației social-politice, a- 
utoeoDt rolul poete și trebuie 
«ta devină ud mijloc impor
tant prin care fiecare om al 
muncii, hidiferent de funcție 
teu locul de muncă. poate să 
aducă o contribuție deosebit d* 
însemnată la întărirea ți apă
rarea avutului obștesc. Poate 
că toouai datorită acestor tră- 

generale. autocontrolul 
este exercitat, uneori, ftrâ > 
r.e da seama ca 1-xm exercita*, 
tor îrpsa tai să o Teșim',b» din 

S' »1», uneori cu regrete tardive, 
p fibig atunci eînd se consta

ta deficiențe în -activitatea 
«aoeățrâ.

, Ia specificu} munci! de con- 
frol, mal ales ha con ironii 
Ziancisr post-operaiiv sau uî-

■ Ca și în alți ani, in rîn- 
dte-ilc muncitorilor și cadre-

• lor tehnice de la Prepara- 
ția cărbunelui din Lupeni 
se manifestă o emulație per
manentă. Se fac căutări no
vatoare pentru perfecționa
rea unor procese de prepa
rare. pentru organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Inovațiile propuse

! Inovații 

Și
l studii
i eficiente

i

de la filtrele presă* (autor 
Gh. Bedean) care aduce eco-

te 50 000 lei. Se află în ex
perimentare inovațiile ..Con
fecționarea semeringuriJur 
pentru filtrele presă și stâlpi 
de abataj* (autori — A. Pan- 
galos, L. Avramescu, P. Oloi, 
D. Muțiu și I. Cordea). 
«Căptușirea cu cauciuc a dis
curilor de uzură de la pom
pele centrifugale de 2,5 
mc/h* (autori — Gh. Pană, 
1. Coropiță și D. Muțiu).

Dintre studiile de organi
zare științifică a producției 
și a muncii elaborate sînt 
de amintit : -Reducerea chel
tuielilor cauzate de folosi
rea unor materiale proveni
te din import* cu o eficien
ță economică de 60 000 lei/ 
an : „Căi pentru reduce
rea umidității cărbunelui 
special și a mixtelor hidro- 
ciclonate“. 

terior. pe care-1 exercităm, în 
frecvente cazuri ne întîlnun 
cu existența sau lipsa auto
controlului din partea salar a- 
ților verificați. Astfel, nu rare 
sint cazurile în care deficien
țe semnalate în cursul verifi
cărilor privind respectarea le
galității socialisto, cînd se pu
ne problema luării măsuri h r 
de remediere și de prevenire 
a repetării lor in viitor, ne ve
dem puși în situația că aseme
nea măsuri s-au luat deja in 
cadrul unității în prealabil, a 
ceasta ca urmare a autocontro
lului desfășurat de către saia- 
riații din unitatea verificată.
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AUTOCONTROLUL 
mijloc de întărire a legalității 

economice, de apărare 
a patrimoniului socialist

și cazuri 
exercita» 

la uni fă - 
fost po-

Asemenea cazuri, spre bucuria 
noastră, sînt destul de frecven
te și ele vin in ajutorul activi
tăți; ce trebuie să o desfășoa
re fiecare unitate minieră sau 
de preparare, fiecare salariat 
fn vederea aplicării legilor pla
tului nostru socialist.

S-au constatat însă 
cînd autocontrolul 
de unii salar-iați de 
Iile verificate, deși a 
zitjv, sub aspectul efectuării 
sale, a primit un caracter ne
gativ prin modul în care s-a»» 
rezolvat rezultatele autocontro
lului. Prin clteva exemple ch- 
îece din activitatea noastră 
de teren voi sublinia -aseme
nea orzuri. La exploatarea mi
nieră Vulcan, fiind sesizați că 
h <e va efevlua o inventariere 

gestiune, salariații Vasile 
Ciochină, gestionar, și Ștefan 
Bănceu. manipulant de mate
riale. țî-au făcut verificare» 
situației gestionare și au con

I’riinul complex mecanizat de tipul O.M.K.T ce va fi introdus intr-unui din abatajele frontale ale minei Lupeni.
Foto: I. LIC1U

<----------------
ASCENSOR ..VORBITOR* 

PENTRU MINE

Cablurile gro se ie țel 
la ascensuarele principale din 
minele și carierele bazinului 
carbonifer din Donețk au în
ceput să emită sunete aidoma 
unei benzi de maținetofon. 
Pe întreaga lungime a unui 
astfel de cablu, Ia fiecare 60 
cm, se află un reper magne
tic. In timpul coborîrii sau 
urcării încărcăturii, un aparat 
special lecturează înregistra
rea și o transmite la un dis
pozitiv legat de motorul prin
cipal. Reperele magnetice 
„spun* la ce adînctme se af
lă colivia ascensorului. In 
felul acesta este exclusă de
pășirea vitezelor admisibile

K______ _________  

statat că au un plus în gestiune 
de 670 kg. benzină ușoară și 
280 kg. ulei. In loc să declare 
și să se înregistreze cu plusul 
respectiv, numiții l-au ascuns, 
cu intenția vădită de înstrăî-

Mai frecvente sint însă ca
zurile lipsei autocontrolului în 
activitatea unor salariați ai u- 
nităților C.C.P. verificate, lipsă 
ce conduce la creșterea volu
mului de pagube produse în 
dauna avutului obștesc. Mă voi 
referi numai la cîtcva exemple 
mai semnificative de această 
natură : la depozitul de lami
nate al Bazei de aprovizionare

ți transport Petroșani, gestio
narul Ioan Gheorghe, neefectu- 

un autocontrol asupra ges
tiunii sale, s-a constatat, cu o- 
cazia verificării efectuate de 
organele de control financiar 
intern, că are însemnate dife
rențe cantitative atft în plus 
(peste M mii lei) eît ți în mi
nus (aproape 10 mii lei). Lipsa 
autocontrolului manifestă
pregnant îndeosebi în proble
mele de calctg și stabilire a 
drepturilor de personal, care 
continuă să ocupe volumul cel 
mai însemnat de pagube Ia 
unitățile noastre carbonifere. 
innt_ numeroase cazur ile în ca
re lipsa autocontrolului din 
partea nermatoriîor. calculato
rilor de salarji, șefilor de sec
toare au condus îfi plăți, nec’i- 
venîțe de salari; sau alte drep
turi de personal. Astfel, la 
E.M. Paroșenî, unei brigăzi î 
s-a plătit necuvenit suma de 
11 mii lei ea Urmare a faptu-

reglate de un automat în 
conformitate cu un program.

Sistemul, menit să garan
teze securitatea lifturilor din 
mină, a fost realizat de spe
cialiști ucraineni și patentat 
în mai multe țări.

MAȘINA de pulverizat 
BETON

In Cehoslovacia se fabrică 
mașina de pulverizat beton 
și de pus în lucru betoane 
uscate și umede, denumită 
„SSB-02-U* .și destinată lu
crărilor de consolidare ori
zontală și verticală a gale
riilor de mină, a camere
lor subterane, ionelelor, gale
riilor, barajelor etc. Lucrînd 
Ja presiunea de 4,5 at., ea 

lui că tehnicianul normator 
Dumitru Marinaș a aplicat gre
șit norma de 11,4 tone/posf în 
loc de 14,6 tonc/post, a lipsei 
de autocontrol din partea ad
junctului șefului de sector, cit 
și a serviciului salarizării și a- 
plicării normelor. Același nor
mator a cauzal plata necuvc- 
nită a sumei de 27 mii lei unei 
brigăzi ca urmare a greșitei 
calculări a valorii lucrării.

Lipsa autocontrolului își gă
sește locul și în alte compar
timente de activitate din ca
drul unităților noastre și se re
flectă în volumul plusurilor de 
valori materiale, a pagubelor 

conslatate eît și în deficiențele 
ce generează asemenea dife
rențe de valori patrimoniale. 
Ce altceva decît lipsă de auto
control poale caracteriza fap
tul că delegații diverselor sec
toare sau secții consumatoare 
de materiale nu ridică întreaga 
cantitate de materiale din de
pozitele unității ți, în loc să 
caute cauzele depășirii consu
murilor normate sau a celor 
cuprinse în plafoanele valorice, 
itcwg la justificări nefondate? 
Asemenea fenomene se petrec 
Ta multe materiale, îndeosebi 
cele de mare volum și consum 
ca materialul tamnos, ciment, 
balast, nisip ele.

Rolul autocontrolului fn res
pectarea legalității socialiste 
fși găsește aplicabilitatea ’iji în 
«Ite domenii de activitate de- 
eît cele gestionare. Astfel, prin’ 
autocontrol se poate pune ca.-' 
făt unor manifestări de indis-j 
crpilînă Fri i-ealizarea sarcini-Â

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
pulverizează și materialele 
cu granulație de pînă la 30 
mm, Ia distanța maximă ori
zontală de 200 m și verti
cală de 40 m.

BOGĂȚIILE OCEA>1 LI 1 
MONDIAL

Organizația Națiunilor Uni
te a executat calcule estima
tive dm cure rezultă că ocea
nul mondial conține o canti
tate de substanțe minera.e 
suficientă pentru a asigura 
necesarul pe plan mondial

lor, în respectarea programului 
de lucru, în calitatea și com
petența activității depuse de 
către fiecare salariat în parte. 
Acestea insă nu admit ea să 
fim indiferenți față de activi
tatea celor din jur, ei să le 
arătăm deschis lipsurile, să-i 
sprijinim în mod critic și auto
critic in scopul bunului mers 
a) muncii întregului colectiv. 
Limitînd controlul numai la 
propria activitate, fără a sem
nala celor din jur cazurile de 
încălcare a legalității înseam
nă că nc-am făcut datoria nu
mai pe jumătate sau nici mă
car atît.

De aceea, autocontrolul tre
buie să conducă la creșterea și 
consolidarea proprietății socia-
liste prin făurirea unei conști
ințe înalte, să facă din fiecare 
.membru al societății noastre 
socialiste un cetățean pătruns 
de necesitatea cunoașterii de
pline a meseriei ce și-a ales-o 
de necesitatea de a fi punctu
al și de a îndeplini întocmai 
și la termenul fixat sarcinile 
încredințate, de a respecta nor
mele și indicațiile de lucra, de 
a respecta normele de consum 
și, pe cit posibil, de a le re
duce, într-un cuvînt de a-și 
realiza sarcinile în condiții de 
eficiență și de calitate. Au o 
pregnantă rezonanță în aceas
tă privință sublinierile din ex
punerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, de la consfătuirea 
susmenționată ’. „Noi dezbatem 
astăzi măsurile necesare ridi
cării nivelului ideologic, poli
tic, măsurile pentru formarea 
omului nou, constructor al. so
cialismului și comunismului, al 
omului care să acționeze in 
mod conștient, slăpin pe des
tinele sale pentru făurirea so
cietății socialiste. Aceasta Pre
supune iBtărirea spiritului de 
răspundere al fiecărui membru 
al societății, respectarea nor
melor tie conviețuire socială, 
întărirea disciplinei și ordinei 
sociale. Legalitatea socialistă 
presupune atit neadmiterea a- 
buzurilor și ilegalităților, cit 
și respectarea legilor, a disci- 
pliatei și ordinii sociale".
, .Sjț. acționăm, așadar fiecare 

din noi în activitatea d? zi cu 
zi. pentru înfăptuirea acestui 
program de măsuri de o mare 
valoare practică, elaborai de 
partid, îndepiini-ndu-ne în a- 
t’csl fel o înaltă îndatorire ci
vică și patriotică de întărire 
șî. apărare a avutului obștesc.

Ioan FOP
șef serviciu control financiar 

din C.C.P.

în decurs de cel puțin o sulă 
de ani. S-a stabilit că pe pă- 
mînt există 300 milioane mi
le cubi de apă marină în 
care se află dizolvate canti
tăți colosale de substanțe so
lide. In 1969, din apa mării 
s-au obținut minerale vaio- 
rind peste 7 miliarde dolari. 
Rezervele de țiței și gaze din 
zăcămintele de pe fundul o- 
ceanului pot depăși pe cele 
din zăcămintele de pe uscat. 
In prezent, cantitatea de ți
ței extrasă din sonde forate 
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Metodă de pușcare in atmosferă grizutoasă
.Anul acesta este bogat in 

noutăți tehnologice Ia mi
nele Văii Jiului. Intre aces
tea se numără și experi
mentarea la mina Lupeni 
a metodei de pușcare in at
mosferă grizutoasă sub pro
tecția norului de praf de 
carbonat de sodiu.

Pușcarea se execută atit 
la fronturile de lucru in ste
ril cit și la cele in cărbu
ne — cu concentrație de me
tan — folosindu-se capse 
milisecundă. intervalul ma
xim între aprinderea primei 
și ultimei capse este de 92 
de secunde. Cantitatea de
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DIRIGINTELE DE ȘANTIER
factor de răspundere 
în asigurarea calității 

lucrărilor de construcții-montaj
P<«p<H'ul nostru a obținui suc

cese remarcabile in cei 27 de ani 
de la eliberare in dezvoltarea e- 
ciHHHniei noastre naționale, Oa- 
mesHi ni uncii dispun in mod 
persoanefit de posibilități noi 
penh-u creșterea contribuției lor 
la dezvoltarea avuției naționale, 
prin ridicarea pe o treaptă su
perioară a ealitâții produselor 
pe ea re aceștia le realizează.

.Ridicarea calității produsele»
* spus tovarășul Nicolae 
Ceaușesee ta expunerea din ca
drul adunării solemne care a 
aviâ țoe eu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului partidului — 
trebuie să șe afle in centru! a- 
tenției organelor ți unităților 
economice, a tutarer oamenilor 
rnuBCii",

Creșterea și fentianătițirea 
produsekH- industriale, eît ,-și a 
produselor din alte ramuri e-
• ononr.ee rentamă, fără îndo
ială, dezvoltarea prealabilă și 
corespunzătoare a mijloacelor 
de producție în general și, res
pectiv, a mijloacelor . fixe de 
producție. Cunoscut este că 
mijloacele fixe de producție 
sint rez.ultatul activității de 
oonstrucție-niontaj și câ ridi
carea calității acestora, în ac
tuala etapă de dezvoltai-e și 
modernizare a tuturor ramurilor 
economiei noastre, constituie un 
obiectiv major pentru loți fac
torii de răspundere.

îmbunătățirea calității proiec
telor de execuție, diversifica
rea utilajelor de construcții și 
ameliorarea calității acestora, 
utilizarea unor sortimente noi 
de materiale și prefabricate, ex
tinderea metodelor de organi
zare și de execuție superioare 
a lucrărilor precum și ridica
rea permanentă a calificării 
muncitorilor și a personalului 
tehnic, încheagă un ansamblu 
de condiții menite să confere 
tot alte și alte valențe cali
tative lucrărilor de construcții- 
montaj.

Pe lîr.gă inițiativa care se ma
nifestă în rîndul muncitorilor 
și al personalului tehnic din ra
mura construcțiilor pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor 
de efectuat, legislația 'în vigoa
re vine să îndrumoze și3să sti
muleze eforturile depuse în a- 
ceastă direcție. In vederea rea

li n rol

execuție în antrepriză, fiind 
dirigintele de șantier, lui îi re-

mod direct, de a verifica și a 
certifica din punct de vedere 

pe mare reprezintă 17" ,> din 
producția mondială de țiței 
și se presupune că în 1980 
acest procentaj va fi de 33c.o.

INTERFEROMETRU CU LA
SER

,,Lasergage 5 900", produs 
de firma britanică Pilkington 
Perkin-Elmer, este un nou 
inlerferomelru cu laser care 
reduce de 20 de ori timpul 
de etalonare liniară a mași
ni lor-unelte cu comandă nu
merică. 

praf neutralizau! folosită pen
tru producerea norului pro
tector este de 2,2 kg/me pe 
o lungime de 5 ml de la 
front.

Sacii cu praf de carbonat 
de sodiu se așează suspen
dați la tavanul lucrării mi
niere și pe vatra acesteia, 
iar imprăștierea in atmosfe
ră a prafului se face Prin 
detonarea unui cartuș de 
exploziv de siguranță de I1*!) 
grame, amorsat cu capse 
electrice instantanee. Folo
sirea metodei atrage după 
sine creșterea vitezelor tie 
lucru la deschiderea orizon
turilor. in lucrările cu ema

cantitativ și calitativ executa
rea lucrărilor ce i-au fost re
partizate pentru supraveghere.

Pentru exercitarea atribuțiilor 
privind evnh-olul calității lu
crărilor, dirigintele de șantier 
trebuie să îndeplinească urmă
toarele sarcini i

•- să studieze și să cunoască 
în detaliu proiectele de execu
ție și să urmărească respecta
rea tor; să verifice dacă în e- 
xecuție se respectă normativele, 
prescripțiile tehnice și caietele 
de sa rc in-i;

ț- să cunoască și să urmă
rească modul t’tun «e tndepli- 
ne«e condițiile și recomandă
rile făcute de organele care au 
vizat.și au aprobat documen

tația telmieă;
> să verifice prin sondaje 

calitatea materialelor și a pre- 
tabricateJor înainte de punerea 
tor în operă, după ce în prea
labil a controlat existența cer
tificatelor de calitate de ta fur
nizor;

pe toată durata execuției 
să controleze aspectul și teh
nologia de execuție a lucrări
lor de construcții, instalații și 
montaj, acordînd o deosebită 
atenție lucrărilor ascunse, care 
r«u se mai pot verifica la recep
ție; motiv pentru care aces
tea nu se vor acoperi înainte 
de a se încheia între construc
tor și diriginte un proces ver
bal de constatare;

•> în mod obligatoriu să se
sizeze resortului de investiții 
al beneficiarului și proiectan
tului eventualele abateri de !a 
prevederile proiectului și să dis
pună oprirea lucrărilor în ca
zul cînd abaterile respective ar 
periclita stabilitatea sau aspec
tul construcției.

Prin specificul său, munca di
rigintelui de șantier se desfă
șoară în cea mai mare parte 
pe teren, astfel îneît întregul 
proces de producție a lucrărilor 
de construcții-montaj se reali
zează sub supravegherea sa di
rectă. Prin aceasta, activitatea 
dirigintelui capătă un caracter 
preventiv și după modul cum 
este du^ă la îndeplinire depinde

M

fi

de d!
Ing. Boris GUȚAN 

șef serviciu dispecer investiții 
C.C.P.

Acest aparat măsoară va
riația lineară cu o precizie 
de + 1/1000000 pe distanțe 
maxime de 45 m, în condiții 
de atelier. Frecvența lase
rului este de 3xl08 pe zi.

Dispozitivul se compune 
d intr-un inlerferomelru cu 
laser ușor cu neon-heliu și 
o prismă-țintă care se mon
tează direct pe mașina-uneal- 
tă. Măsurătorile variației 
franjului luminos, efectuate 
cu interferometrul, sînt tran
smise către un pupitru de 
comandă și lectură electro
nică, montat pe un cărucior. 
Determinările sînt afișate nu
meric și pot fi înregistrate 
continuu de o mașină de im
primat solidară cu instru
mentul. 

nații mari de metan unde 
în prezent nu se poate pușca 
ori se pușcă instantaneu, cu 
efect de rupere redus.

Rezultatele experimentă
rii acestui sistem de pușca
re in lucrările de deschide
re de la orizonturile 300 și 
400 ale minei Lupeni și in 
tunelul «le încercare al 
S.C.S.M. sint promițătoare. 
Metoda se află în prezent 
în faza de avizare, urmînd 
ca forurile competente ale 
Ministerului Minelor, Petro
lului și Geologiei să-și spu
nă verdictul pentru genera
lizarea ei la minele «lin ba
zin.
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ticii profesionale, deoarece 
se poate executa un eonhoi 
eficace al calității lucrărilor tto* 
t.t de către persoane cu piXH 
gume de specialitate și înde
lungata vxjieriențâ profesional(ț, 
care trebuie sa tie cel puțin ta 
ni\eiol șeiului de șantier. Le- 
gisiația m vigoare prevede ast
fel ca posturile de diriginte sil 
fie încadrate cu ingineri pr«- 
cipuh sau ingineri, în P.meție. 
de tehnicitatea lucrărilor reptir^ 
uzate. Numai in cazuri excf£? 
țional© posturile de dirigintei 
pol fi încadrate și cu telmieieal 
principali, care vor fi însă cc-' 
oroonați de un inginer distk’ 
ginta. E bine să se predea di- 
riginteiui un exempiar 
piei din proiect, pentru a ptt* 
te« fi consultai in pcrmeneajil 
pe șantier și pentru a fi cosa-, 
pictat cu modificările interve-* 
ni te în timpui execuției. I» 
plus, să se asigure posibilitafeA 
de a consulta normativele ffi 
^eau'ipțiiie tehnice de spcctan 
litote, cu ultimele îmbunătățiți 
apărute.

Se impune cu activitatea di
rigintelui de șantier să fie coa- 
trolatâ Și îndrumată în mod 
permanent, la fața locului, u‘e 
către personalul de specialitate 
din cadrul resortului de inves
tiții al beneficiarului. Evident* 
munca dirigintelui nu trebuit 
să lie supraîncărcată prin re
partizarea pentru supraveghere 
a unui votam de lucrări care 
să depășească punctajul slabi.’•> 
de instrucțiunile legale.

In relațiile cu dirigințîi d© 
șantier, constructorul nu trebui© 
să uite că pentru calitatea lu
crărilor ce le execută, în con
formitate cu legislația în vigoa
re, este direct răspunzător și

■ itatea dirigintelui de 
șantier din acest punct de ve
dere constituie un sprijin pen
tru șantier. Ca atare, construc-

; șantiez
condiții pentru executarea con
trolului calilății lucrărilor șj să 
îndeplinească la timp și in io-* 
tulit.He. dispozițiile de șantien 

P d

ca 1 i t a t i ve ev i tînd u-se 
consumul de timp, de valorî 

tru remedieri, iar comisia da

de fo;

METODA DE TRATARE A 
APELOR REZIDUALE

Firma „Northon" din slo
iul Massachusetts produce ci
lindri poroși din ceramică, 
folosiți la tratarea apelor re
ziduale.

Acești cilindri se fac d a 
oxid ceramic de aluminiu re
zistent la majoritatea sub
stanțelor corosive existente în 
apele reziduale. Cilindrii sint 
coborîți pe fundul rezervoru
lui în care se află apa rezi
duală și prin ei se injectează 
în apă aer sau oxigen pur. 
Se formează bule cu diame
trul de 0.08 țoii, care se ridi
că la suprafață și se ames
tecă eficient cu particulele 
organice pe care le oxidează.

o

ononr.ee
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Sa mobilizăm toate, forțele pentru 
realizarea planului de investiții 

social-culturalc pe 1971 
Si asigurarea frontului de lucru

pentru anul 1972!
(Urmare din pag. I)

mentele obiectivelor și finan
țarea întregului front de lucru, 
ereind astfel posibilitatea desfă
șurării normale o activității in 
icerioada de iarnă pe toate 
șantierele, asigurării condițiilor 
iehnico-materiaJe necesare men
ținerii unui ritm corespunzător 
Ir.câ din prunele luni ale anu
lui 1971.

Executarea lucrărilor de in
vestiții ale Consiliului popular 
municipal, revine în cea mai 
mare parte șantierelor Grupu
lui 11 de construcții și între
prinderii de lucrări hidro-teh- 
n ■ c speciale. Ișî mai aduc, de 
asemenea, aportul ca subantre- 
prenorî constructorii de la șan
tierele întreprinderilor : Electro- 
riontaj Sibiu. Construcții fores- 
tiere-Deva și Telccomunieații- 
șantiere care au reușit pînă în 
prezent 6ă mențină vin ritm co
respunzător în realizarea sarci
nilor de plan.

Ca urmare a măsurilor luate 
6e Comitetul executiv pentru 
realizarea planului de investi
ții pe semestru! I al anului 
8971, a ajutorului și indrumă- 
»ilor permanente primite din 
partea comitetelor județene și 
«Tuni- ipal de partid, a comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean, s-au obținut 
rezultate bune în realizarea sar
cinilor de plan valorice șî fi- 
vke.

Dîn dalele prezentate în fața 
•wshinii rezultă că planul dc in
vestiții pe primul semestru al 
evului curent a fost realizat în 
fxeecnt de 55,75 !a sută la in
vestiții și 59,58 la construct ii- 

La locuințe planul a 
fcsl realizat în procent de 59,23 
h» autâ Ia investiții și 62.92 Ia 

îs construeții-montaj. Co
respondentul fizic al planului 
valeric îmbunătățit la locuințe 
pe anul 1971 este de 904 apar- 

~ ta mente, dintre eave ax fost 
«o’Ltate în semestrul 1. <19 a- 
parUmente, £ațâ de 399 apar- 
«•Htente planificate, ««a ce re- 
fjrtintâ o realizare a planului 

le anual în procent de <6 Ia 
Vita, dindu-se peste plan în a- 
re&Mă perioadă 20 apartamente 

.<* Peteoșani.
Comitetul executiv apreciază 

.*■4 și în ceea ce privește lu- 
■ «irita în curs de execuție ’-și 
W-primul riad stadiu! fizic al 

‘ e-Tceurilor. există realizări satis
făcătoare în toate localitățile 
municipiului.

Din analiza realizărilor ob- 
itaute în acest semestru se con- 
etatâ că. in genera), a existat 
o preocupare corespunzătoare 
din partea factorilor de investi
ții, întrucît sarcinile de plan 
inferențe acestei jjerioade au 
fost realizate și depășite. Cu 
toate acestea, în perioada ana
lizată s-a resimțit o slaba preo
cupare pentru a cuprinde în 
mod uniform în execuție toate 
capitolele de lucrări din plan.

Principala atenție a factorilor 
amintiți a fost îndreptată mai 
mult asupra lucrărilor cu pon
dere mare valorică — de lo
cuințe, alimentare cu apă și 
canalizare, în detrimentul lu
crărilor cu valori mai mici.

In această ordine de idei, a- 
mintim că sînt mult rămase în 
urmă lucrările de finisaj exte
rior la blocurile 4^ A. 14, 15

11 și D 3 de la Viscoza IV 
•Lupeni. unde nu se înregis
trează nici o valoare. De a-

Prilej de analiză responsabilă a 
de jalonare

’ i
Iru producerea bureților de 
viscoză. Acum este nevoie de 
mai multă operativitate din 
partea serviciilor interesate in 
vederea omologării noului pro
dus, stabilirii prețului lui de 
Vfnzare și obținerii portofoliu
lui de comenzi. Aceasta ținînd 
scama că chiar din trimestrul 
IV vom avea plan de stat la 
acest sortiment.

O contribuție însemnată la 
realizările obținute au adus-o 
cele patru studii privind orga- 
srzarea științifică a producției 
și a muncii precum și aplica
rea unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Printre acestea, o 
eficiență remarcabilă a avut-o 
înlocuirea tamburilor cilindrici 
din carton cu tamburi din ma
teria] plastic. Aceste măsuri au 
avut ca punct de plecare pro
punerile făcute în consfătuirile 
de producție organizate pe sec
ții. fapt ce ilustrează aportul 
salariaților, in dubla lor cali
tate de proprietari și producă
tori. la o activitate eficientă 
a fabricii. Din cele 34 propu
neri făcute în consfătuiri, s-au 
aplicat pină în prezent 20 ; 
confecționarea cărucioarelor <u 
200 de cuie — propunere a că
rei înfăptuire a fost stăruitor 
solicitată de muncitoarele din 
secția finisaj textil —, și îm
bunătățirea ventilat iei la baia 
de acid — ca să ne referim 

și podețe ca, de exemplu, re
gularizarea pirîului Staicului 
din Petroșani — clapa a 11-a 
— procentele de realizare sînt 
de numai 23 la sută, iar la c- 
k.pa 1, nu se realizează nimic. 
La șantierul I.L.H.S., lucrările 
la conducta de legătură cu sta
ția de tratare Valea de Pești 
înregistrează o realizare de nu
mai 4.11 la sută din 1 557 000 
lei și de numai 5,37 la sută din 
744 000 lei la metanlancuri Dă- 
nuțoni. iar realizările la dru
muri interioare Dănuțoni ating 
dear 2 la sută în această pe
rioadă. O asemenea orientare 
în realizarea obiectivelor dău
nează punerii în folosință la 
timp a întregului complex de 
lucrări destinat să asigure ce
rințele alimentării cvi apă a 
Văii Jiului, precum și a lucră
rilor dc la stația de tratament 
Dănuțoni. Față de această si
tuație existentă considerăm că 
este necesar să se privească eu 
toată răspunderea lichidarea 
unor lucrări cu valori mici și 
în primul rînd lucrările restan
te din anul precedent fiindcă 
numai așa comitetul executiv 
ișî poate concentra întreaga a- 
t^nție spre obiectivele mari de 
plan, în special a lucrărilor din 
frontul de lucru la care reali
zările înregistrate pînă acum sînt 
mult sub nivelul așteptărilor.

Nesatisfăcătoare se prezintă 
în perioada analizată șî idea
lizările obținute la lucrările 
C.C.P. unde procentul de rea- 
iizai-e valorică se situează sub 
media pe municipiu. O mare 
răspundere o ace în acest sens 
boneficiurul de investiții care 
a aSMjwraf pînă în prezent ta 
lucrările contracta te cu T.C.H. 
documentațiile de execuție, ;wt- 
plasamentele și finanțarea, da
torită întârzierii întocmirii do
cumentațiilor de expropriere ți 
scoatere din circuitul agricol 
« Lerentwitor fiertele pentru li
nele lucrări ce: Liceu) indus
trial minier Petroșani, cătaioul 
pentru rtatamiliști Lupeni, drum 
dc acces ta E. M. L:v«eni și 
M iei -ta ase a căror valoare de 
plan însumează pesta 3 560 u6») 
lei, lucrări care nici în 'prea&M 
nu sînt atacata, fapt ce' afec
tează pianul de execuție pe 
fnul 1671 al constnietoruhii. Nu 
pot fi trecuta cu vederea nici 
deficiențele -proprii activității 
constructorilor noștri care au 
avut i-epercusidni negative asu
pra rezultatelor din această 
perioadă. Caracteristice sînt din 
acest punct de vedere ritmu
rile necorespunzătoare de exe
cuție la unele lucrări și în mod 
deosebit la drumuri, sistema
tizări pe verticală, puncte gos
podărești și alte lucrări cu pon
dere valorică mică care sînt 
pur și simplu neglijate. Neco
respunzător s-au desfășurat și 
lucrările de la 2x750 mc apă 
Petroșani, mult timp tărăgănate 
de constructor și executate cu 
deficiențe a căror remediere a 
în.tîr2iat mult predarea lucră
rilor. Rezultate slabe se înre
gistrează la poligonul de pa
nouri mari Livezeni, club-cine- 
matograf Uricani, motel Gam- 
brinus, extinderi rețele și surse 
de apă Petroșani, finisaje la 
blocurile B 11 și D 3 Lupeni, 
metantancuri I.L.H.S. ș. a., lu
crări la care constructorul are

dițiile de execuție, dar din cau
za unor deficiențe interne de

< uvintul (ing. Dumitru Grunță, 
A Todor, Marinas Dragoș, Ka- 
latli Adalbert, Teofil Blag, Tco- 

G »

re pentru activitatea întreprin
derii.

Un alt aspect supus dezba
terii adunării reprezentanților 
salariaților a fost acela al a- 
pro vizionării tehnico-materiale. 
Aceasta a decurs in general 
normal, dar s-au mai ivit și o 
serie de neajunsuri în aprovi
zionarea cu piese de schimb și 
materialele necesare în special 
executării în bune condițiuni 
a lucrărilor de întreținere și 
reparai::. Pe viitor, pentru e- 
liminarea și a acestor neajun
suri. se impune o mai bună 
colaborare între serviciul apro
vizionare si cel al mecanicului 
șef.

Vii discuții au determinat și 
aspectele existente în fabrică 
vizând utilizarea completă și 
cu randament maxim a timpu
lui de lucru, disciplina muncii. 
La sfîrșitul unei perioade in 
'are problema folosirii efici
ente a întregului timp de lu
cru a fost deseori discutată, re- 
liefindu-i-se efectul asupra în
tregii activități, conducerea în
treprinderii. ale secțiilor, insta
lațiilor și atelierelor, sindicatul 
și organizația de tineret nu se 
pot declara mulțumite de re
zultatele concrete obținute. Și 
nu s-ar putea spune că indi
cele de utilizare a timpului de 
lucru realizat în primul se
mestru în proporție de numai 
92,8 la sută n-ar fi oferit deș- 

<tar Brașoveanu. Ludovic Kriș- 
taty. Dumitru Albescu, ȘL 
Kraktus ș. a.) s-au referit in 
amănunțime la o serie de de
ficiențe în acest domeniu, pro- 
punînd comitetului executiv să 
ia toate măsurile pentru reali
zarea obiectivelor cuprinse în 
planul dc investiții social-cultu
rale pe anii 1971 și 1972.

Luînd cuvîntu] in încheierea 
sesiunii tovarășul Vîchente Bă
lan. prim-viceprcședinle al Con
siliului popular județean, j in
sistat pe larg asupra necesi
tății ca toate comitetele execu
tive și în primul rînd comite- 
tul executiv al Consiliului popu- 
lar municipal, să analizeze îm
preună cu beneficiarii și con
structorii situația fiecărui obiec
tiv pentru asigurarea tuturor 
condițiilor de execuție (docu
mentație, amplasament, finan
țare, utilaje, stabilind termene 
și responsabilități care să asi
gure predarea lor, astfel ca la 
1 decembrie 1971, să fie date 
în folosință toate obiectivele de 
investiții pe anul în curs, crc- 
îndu-se posibilitatea concentră
rii forțelor la lucrările ce con
stituie frontul de lucru pentru 
anul 1972.

In continuare, vorbitorul a 
criticat o serie de lipsuri con
statate în urma controalelor e- 
feetuate pe șantierele de con
strucții. la obiectivele din Va
lea Jiului, arătînd că se ob
servă îneâ o slabă preocupare 
di-n partea conducerii acestora 
pentru înlăturarea risipei de 
materiale și reducerea consu
murilor specifice, pentru buna 
gospodărire a șantierelor.

O slabă atenție a fost acor
dată calității execuției unor lu- 
ctări cum ar fi betoanele tur
nate la rezervoarele de apă po
tabilă și la șantierul I.L.H.S., 
rierespeetarea dimensiunilor din 
proiect 1a panourile prefabrica
te ta poligonul Livezeni, fini
sajele exterioare ta blocurile 
de locuințe tț. a.

In «ceet sens diriginții de 
șantiere' aii' o njait :viită. De 
rteea cete «bstflui nece«£r 6a 
prezența ace«tora să se facă 
mai pregnant simțită in viața 
șantierelor, în calitatea ți rit
micitatea lucrări tori, în' desfășu
rarea și urinărirea procesului 
de' execuție.

Considerăm că nici comitetele 
executive, prin serviciile de 
arhitectură .și șistem‘atizăte, gos
podărie și planificare, .nu au 
luat întotdeauna cele mai ope
rative măsuri privind controlul 
calității lucrărilor, respectarea 
disciplinei de construcții și de 
plan, fapt pentru caro se im
pune o mai mare exigență pe 
linia tragerii la răspundere a 
celor ce nu-și îndeplinesc sar
cinile de serviciu. Față de ca
litatea lucrărilor și comisiile 
de recepție trebuie să-și spo
rească exigența. De asemenea, 
beneficiarul este dator să cu
noască și să rezolve toate pro
blemele ce-i revin pe linie de 
investiții social-culturale.

Comitetele executive ale con
siliilor populare, împreună cu 
șantierele de construcții, vor tre
bui să ia toate măsurile pen
tru a asigura tuturor obiecti
velor front de lucru, în stadiu 
avansat, pentru a se putea lu
cra în condiții optime în peri
oada timpului friguros, în ve- 

nului de investiții pe 1972.
Eforturile organelor munici- 

ale organelor localităților pen
tru că numai așa vom putea 

anului’ îndeplinirea integrală a 
planului fizic și valoric la in- 

cum au subliniat mai mulți 
participanti la discuții s-au a- 
cordat, poate cu prea mare u- 
șurință, foi de boală, nu s-a 
manifestat suficientă combati
vitate față de tendințele de 
chiul și alte manifestări de in
disciplină. S-a apreciat însă că 
prin intensificarea activității 
de educație, domeniu în care 
organizațiile de bază de partid, 
sindicatul și U.T.C.-ul, prin 
formele agitației politice de 
masă — munca de la om la 
om, gazete de perele, gazete 
satirice ele. —, în spiritul pro
gramului de măsuri elaborat 
recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt chemate să fa
că mult mai muTt de; it au fă
cut pină acum, ca și prin tre
cerea dispensarului în subordi- 
nea administrativă a întreprin
derii sini de așteptat progrese 
vizibile in întărirea disciplinei.

Din discuțiile ce s-au purtat, 
a reieșit în mod pregnant că, 
mobilizați de rezultatele obți
nute în primul semestru și de
plin convinși de posibilitățile 
existente în cadrul întreprinde
rii, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii vor depune 
toate eforturile în vederea rea
lizării întocmai și la timp a 
tuturor obligațiilor ce le revin 
pe perioada imediat următoa-

,,Tn numele muncitorilor și 
maiștrilor din cadrul instalați
ilor de CS2 și preparalie chi
mică — spunea șeful instalați

CASA BOBOCILOR DE TRANDAFIR
In Orașul nostru 

sini mai multe gră
dinițe și cămine pen
tru copil Căminul cu 
orar normal este li
nul din acestea. In 
fiecare zi, treizeci de 
copii sini oaspeții a- 
ceslui cămin. Progra
mul de aici este bo
gat și atractiv. Edu
catoarele Dorina Cita 
și Elena Barbu le 
spun copiilor povești, 
îi învață cînteee și

Formarea 
sentimentelor 

patriotice 
la copii

(Urmare din pag. 1) 

lor și școlarilor admirația șî 
respectul pentru eroii locali 
implicit, jîentiu eroii națională 
îi îndeamnă să le cinstească 
memoria, să devină urmașii de 
nădejde ai lor.

Pentru consolidarea înălțăto
rului senlimcjtt al dragostei dț 
jNitrie, comandanții «u organi
zat o multitudine de activități 
legate de specificul localității, 
totuși nu s-a făcut suficient ți? 
nînd seama de posibililățile car 
re stau la îndemîna organiza
ției.

Este necesar să se organize- 
■ze ta plăcile comemorative de 
ta mina Lupeni, la monumen
tul ridicat ăi amintirea lupte
lor din 1929, înWniri cu pailx- 
cipanțir ta aceste lupte, cu ve
chi comuniști, ■ cu activiști -de 
partid și de ata.L In cadrul ac
țiunii „Căutătorii de comori* 
se pot înființa colțuri muzeis
tice cu materiale care atestă 
lupta minerilor. Să se acorde 
o mai mare importanță ■vizite
lor ta Muzeu] mineritului pro
filat pe specificul de luptă al 
Văii Jiului, evocărilor și ani
versărilor..-diferitelor .-.evenimcsa» ; ? 
te specifice locmilor^ să ' ;
continue ^acțiunile care dei» 
și-au cîștigat popularitate ■- în 
rîndu) pionierilor și școlarilor 
ca ! „Pietrele care ard”, „Taina 
monumentelor istorice**, „Jiule, 
Jiule, apa ta”, „De vorbă cu 
făuritorii de bunuri materiale*, 
..Amintirea străzilor*, „Orașul 
meu, mîndria mea", Oameni 
și fapte", „Eroismul cotidian".

Folosirea materialelor de is
torie locală — obiecte, date, in
formații, vestigii ale trecutului 
— privind viața materială a 
comunităților omenești de pe 
teritoriul localității, relațiile de 
producție în diferite orînduiri 
sociale, principalele evenimen
te social-politice, aportul 
adus în dezvoltarea culturii, 
contribuie la consolidarea și 
întregirea cunoștințelor primi
te la lecții în cadrul procesu
lui de învățămînt.

Comandanții de pionieri din 
municipiul Petroșani vor ac
ționa cu toată puterea lor de 
muncă pentru lichidarea nea
junsurilor din activitatea edu
cativă, vor ajuta pe pionieri 
să înțeleagă caracterul logic al 
desfășurării evenimentelor so
ciale, să simtă atmosfera reală 
a vieții din trecut, să-i creas
că pentru a deveni construe-

perseverat
ilor respective, Tiberiu Farkaș 

la această adunare că toate 
sarcinile' de plan ale acestor 
două instalații vor fi realizate" 
Același angajament ferm a 
fost exprimat și de șeful sec- 
i i . filatură. Marin Ispas. Pe
tre Poienaru. a subliniat nece
sitatea ridicării calificării tine
rilor muncitori la locul de 
muncă, iar Nicolae Besoiu un 
lucru cc s-a cam neglijat în 
ultimul timp : „angajarea cu 
prioritate în întreprindere a 
copiilor salariaților ei". Nume
roși uiți vorbitori printre care 
A. I’ascu, I. Fonici, N. Bădău, 
A. Bojin, N. Strinu, ing. Matei 
Silvian, au analizat cu înaltă 
responsabilitate, în spirit critic 
și autocritic, diferite aspecte a- 
Jc activității fabricii, au suge
rai o seamă de măsuri ce ur
mează a se lua pentru reali
zarea ritmică și depășirea pla
nului de producție.

In încheierea adunării a lu
at cuvin tul tovarășul Ște
fan Popa, secretar al co
mitetului orășenesc de part'd 
Lupeni. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că între
gul colectiv al fabricii, sub în
drumarea comitetului de partid 
se va strădui și în viitor 
realizeze și să depășească 
cinile cc-i revin, va urma 
fermitate drumul trasat

sar- 
cu . 
de 

partid, aducând u-și prin aceasta 
contribuția sa la măreața ope
ră de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

poezii. cum să se 
comporte șt mult, al
tele. Din program nu 
lipsesc ^bineînțeles 
nici jocurile in aer 
liber. In acest scop 
s-a. amenajat un loc 
chiar lingă cămin.

...Sini 20 de ani de 
cind a luat ființă că
minul de copii din 
Petrila. Copiii care 
i-au trecut pragul a- 
cum două decenii au 
ajuns deja la first a

maturității, a împli
nirilor. Linii din foș
tii locatari ai casei 
bobocilor de tranda
fir silit ari studenți, 
mineri, strungari sau 
exercită alte profesii. 
Bobocii de azi ai că
minului cor înflori, 
vor deveni și ci ma
luri prețuind de la 
cei cirstnici ștafeta 
muncii de edificare 

a societății socialiste,

Dispozițiile și indispozițiile 
unor turiști ghinioniști

E duminică ...E soare ...Un 
timp splendid pentru meri
tata, utila, recomandata re- 
ci-eere la sfîrșit de săplă- 
mînă, un timp care ...te scoa
te'* din casă și te îndeamnă 
dis-de-dimineață înspre bi
nefăcătoarea natură. Ud timp 
mult așteptai (după alîlea 
ploi) caro, oricum, trebuia 
valorificat așa cum sînt valo
rificate toate bunurile date 
de la natură, de tare dispu
nem cu suficientă zgîrcenie. 
Ce vrem să spunem prin as
ta ? Nimic altceva decît că 
nu "întotdeauna beneficiem, 
de o duminică așa de înso
rită, iar atunci cînd totuși 
beneficiem, anumiți -sălariați 
fsă-i numim ca .și altădată 
„factori* ce răspund de tu
rism, recreeie, destindere) 
trebuiau să o provadă din 
timp, cel puțiii cu un ceas 
înatotca altora, și -să .pro.ee- 
-♦ta/țe în consecință.- Adică -să 

du-

iasă — prin măsurile lor 
organizatorice — în intimpi- 
narea drumeților, să le asi
gure acel minimum dc 
diții fără de care tur 
totuși, nu se poate num 
decum destindere.

Am însoțit in aceașt 

re se deplasează cu o 
verență rar întîlnitâ 
culmile Parîngu-lui. D 

a Rusu

cializală Tn ' asemenea lu
crări (1.E.F.SJ. dai- pri
cepută în aprecierea posi
bilităților cc le oferă Parin- 
gul. le-a luat-o binișor îna
inte. Am constatat din nou. 
cu evidentă plăcere că nici 
frumosul masiv nu și-a pier
dut din frumuseți,, și nici tu
riștii din eternul lor entu
ziasm. După clipele de bine
făcătoare reconfortare petre
cute în umbra pădurilor, au

în tabere
(Urmare din pag. I)

trila, care au cucerit un loc 
fruntaș la recent încheiatul 
festiva! cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, lor 
li s-a rezervat o plăcută sur
priză : au fost invitați să par
ticipe la festivalul ..Lii >ral 
’71" de la Mamaia. De altfel, 
se pare că în cutând televi
ziunea va transmite un pro
gram în întregime realizat 
de ei în cadrul emisiunii pen
tru copii de duminică dimi
neața. 

de înflorire a patriei 
iubite.

Privind fotografia 
alăturată citești pe 
chipurile micuților 
locatari ai căminului 
din Petrila viața fe
ricită plină de bucu
rii pe care partidul 
nostru iubit le-o asi
gură celor mai tinere 
vlăstare.

D. EMILI AN 

urmat clipele de adevărată 
roveiație și incintaro oferite 
dc o priveliște mai mult de
vii promițătoare : „Pe aici va 
trece telefericul* (Sau tele- 
scaunul, nu se știe încă — 
poate doar „telejurnalul* — 
Nu se știe cc, așa cum nu 
se știe cind, .și nu se știe da
că la capătul lui se va afla 
o cabană, sau un „complex”). 
Oricum -pe aici va trece” 
iș: spuneau în ghid turiștii, 
admirînd plini de speranțe 
acest prim pas înspre un 
viitor de aur al masivului, 
început priD defrișarea pă
durii pe un anumit traseu. 
Mai «us, la cotele 1600. 1760 
ne-anț consolat cu gîndui cn 
.,în viitor va fi”, regrețfnd 
p«itau moment absența ți
nui capăt al rețelei dc ali
mentație publica caro țes, 
î» oraș rte coptașeștt*, ro- 
fieetîhd pe tăcute la ideea 
cit- de ușor ar fi sa cucefef- 

ti spații comerciale necălca
te încă de picior de teapc- 
list.

In sfîrșit, toate aceste re
flecții (regrete, pe alocuri), 
nu au stricat buna dispozi
ție a entuziaștilor. Cu sau 
fără autobuz, turismul tre
buie făcut. Cu sau fără ca
bană trebuie să te distrezi, 
să te odihnești undeva în 

cut, fără alte îndemnuri, nu
meroșii drumeți de duntini-

s ,s șic ! , 5
te pleacă de 1....... bană
Petroșani !' — se răs î 1 -
te cu iuțeala fulgerului, ves
tea. Am înțeles desigur că 
era vorba de ora 18 și 18,30, 
fapt pentru care, mai avind 
vreo jumătate de oră la dis
poziție. ne-am așternut în
crezători la așteptat. Trece 
„jumătatea** promisă mai trec 
cîteva și, pe la ora 19,30 
sosește autobuzul. Un ullim

Reclamă «Ie un 
gen deosebit

Conducerea O.C.L. Produse 
industriale Petroșani a popu
larizat prin mijloacele clasice 
de reclamă Tirgul de vară și 
avantajele oferite cumpărăto
rilor in această perioadă. Sa
lutară este inițiativa privind 
reclama auditivă pe fond 
muzical de la magazinul de 
confecții nr. 11 din Petroșani. 
Inițiativa aparține tovarășului 
Stclian Vintilescu, șeful ser
viciului comercial al O.C.L. 
Produse industriale Petroșani, 
iar Ia reușita ei au contri
buit Livia Tismănaru, șefa u- 
nitățij și vînzătoarca Podiră 
Potoroacă.

T V
MIERCURI 4 AUGUST

16.30 Deschiderea emisiunii
Volei feminin : România — 
U.R.S.S.
Transmisiune directă din 
Sola Sporturilor de la Con- 
stonța.

18,00 Universal-șotron — Enciclo
pedie pentru copii.
Ce fel de pești trăiesc in 
Marea Neogrâ ?

18.25 „Mult e dulce și frumoa
să-.**

18,40 O interpretă îndrăgită, I- 
leana Sărâroiu.

18.50 Confruntări.
Cit de largi sini posibili
tățile de informare econo
mică, tehnico-științificâ a 
celor ce muncesc in între
prinderi.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 Ancheta T.V.

„Minciuna are picioare 
scurte".

20,35 Telecinemateca.
„Scrisoare neexpedială" 
Producție a studiourilor so
vietice.

22.10 Moment umoristic.
22.25 Teleglob.

Veneția crepusculară
22.50 Arii celebre din opere in

terpretate de Arta Florescu, 
Dan lordâchescu, Ludovic 
Spiess, Maria Slătinaru

23,05 Telejurnalul de noapte.

plan, în gînd : .Peste un 
sfert dc oră, plecăm, iar pes
te alte două sferturi sinlem 
acasă**. Dar, după cum vom 
vedea, planurile „dc-avasâ*. 
sau cele despre „cind vom fi 
acasă” nu se potriveau cu 
preocupările I.G.C. .Și cu atil 
mai puțin cu ale șoferului.

După ce a parcat în așa 
fel incit să nu scape spec
tacolul unei curse organiza
te ad-hoc, în goană du»» a- 
utobuz, șoferul a dcs J '- u- 
șile, pasagerii au urcat ha
lde, caro, cum s-au price
put și pe ce ușă au dorit. A 
urmat apoi r) doilea specta
col : „Toată lumea să coboa
re, altfel nu pot întoarce au
tobuzul" — a sunat apelul 
disperat al șoferului, după 
ce s-a convins că autobu
zul staționa în pantă. Ce a 
mai .urmat*.’ Nelipsitele voci
ferări, obișnuitele nehotărîri. 
neplăcutele certuri, cUitoscn- 

casă. La cinci minute de ca
bană autobuzul nostru, plin 
„ochi" se intîlneștc cu al 
doilea autobuz caro urca 
spre Rusu. dc unde avea să 
se întoarcă fără pasageri.

Din nou reflecții și medi
tații pe o temă veche : Mai 
mergem ? Nu mai mergem ?
Mai mergem Ia Rusu ?

MIERCURI 4 Al’GUST

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal;
3.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 Buletin de știri:
9.30 Viața cărților: 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Folclor muzical;
10.30 Vreau să știu; 11.00 Bule
tin de știri: 11.05 Profil sonor 
Nicolae Nițescu; 11,15 Consul
tație juridică; 12,10 Un inter
pret și roluri! e^sale; 12,30 Intîl- 
nire eu melodia populară și 
interpretul prefv.M; .13,00 Ra- 
diojUj’nal; 13,27 Cînlcvul e pre

Ștufd
rrx.

Mă creae, 
nu mă crede... 
m-au crezut!

S-a prezentat drept inginer, 
și P. V. impreună cu M. T. 
I-au crezut De fapt Budae 
Emilian din Petroșani se pri
cepea de minune să-și dea 
importanță. Conjugind-o și eu 
un tupeu grosolan, reușea să 
facă peste tot ceea ce a fă
cut și cu cei doi amintiți mai 
sus : să înșele ! De la aceștia, a 
luat in total 2 500 lei, de la 
alții mai mult. Se lăuda că-» 
mare specialist in procurarea 
de haine din piele.

Pină la urmă, i s-au pro
curat și Iui niște haine, văr-> 
gale, pe care le va purta 
timp de 2 ani.

Nimeresc, 
nu nimeresc... 
am nimerit 1
Ce și-« zis Topuzu Alexan

dru din Vulcan ? «Toată lu
mea folosește foarfecă peatr» 
tăiaL O-ar fi să o întrebu
ințez et» la... înțepat

Zis și făcut Fără 6ă Stea 
prea mult pe fînduri, a în
cercat-o mai întn în abdomenul 
Iui B. 1. Ș» a nimerit aș« 
de biBe. incit acesta din uk- 
mă a stat 18 zile sub îngri
jire niedieaW. Dar Topuza 
Alexandru a fost nimerit. E- 
xact cu 1 an închisoare. Așa 
se întrmplă cînd dai lucru
rilor altă destinație decât 
aceea pentru care au fost fă
cute. « — -

Mă prinde, 
nu mă prinde... 
m-au prins!
Avea, după cit se vede, slă

biciune pentru flori și îndeo
sebi pentru trandafiri, fapt 
pentru care Făgaș Doina din 
Cîmpu lui Neag nu s-a pu
tut stâpîni să nu fure unul 
în ziua de 19 iulie a. c. din 
magazinul cu autoservire nr. 
61 din Lupeni.

L-a ascuns ca cit a putut 
mai bine, dar cind să iasă, 
cineva din personalul numi
tului magazin, a mirosit că 
nu-i lucru curat. Așa a ajuns 
in fața instanței, unde, în 
nici un caz nu a primit tran
dafiri...

Gîștig, 
nu cîștig... 

am cîștipat!
Exact R luni închisoare De 

ce ? Pentru că nu a ieșit lo
zul ! S;--i cel puțin aceasta era 
părov • iui Pătăliuă Alexan
drina din Petrila Ivind in 
primire două pungi cu lozuri 
in valoare de 600 lei, ce și-a 
zis : hai să le tragem pe toa
te, poate dă norocul peste mine. 
Și-a dat. întregul cîștig a 
fost numai de 284 Ivi, așa că 
nu a mai depus nimic. Drept 
urmare a fost mutată (straș
nică sancțiune) la restauran
tul „Cărbunele" di» Petrila. 
Aici s-a dovedit mai ..în
drăzneață", s-a întins la mai 
mult, a delapidat 1 810 lei. 
Bine a zis cine a zis că „pofta 
vine mîncînd" Poate că to
tuși pentru viitor, o să-i trea- 

i că pofta.

N. GHERGHIN 
V.MAN.D

tutindeni; 14,00 Compo, 1 >rul 
săptămînii; 14.40 Piese alese 
din folclorul păstoresc; 15,00 
Buletin de Știri; 15,05 — 100 
de legende românești: 15,30
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,15 Să fii 
partidului oștean ! — cînteee;
16.30 Melodii de Aurel Giro- 
veanu; 16,50 Publicitate; 17,00 
Antena tinerelului: 17,30 Con
cert de muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20.40 Interpret ai cîn- 
tecului popular: 20.55 Știința 
la zi; 21.00 Bijuterii muzicale;
21.30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal: 22.30 Concert de 
scară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24.00 Buletin de șfi’-ij 
U.OJ-6,00 Estrada n.o.cturnâ.



Steaqu/ roșu

Ședința comitetului pentru dezarmare
Intervenția conducătorului delegației române, Ion l>a(cu

a
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Evoluția navei Chile

Partidul radical
ii

din arse- 
noaștră 

important 
negociază 
să se in-

„Apollo-15Vedere parțială a marilor șantiere navale din Gdansk. 
R. P. Polonă, unde constructorii au trecut la execuția unor 
noi serii de prototipuri universale de vase B-431.

Progrese evidente 
în domeniul chimiei

In perioada 1966—1970, in 
Albania s-au obținut progre
se evidente in domeniul chi
miei, ca urmare a construi
rii unor fabrici de îngrășă
minte, acid sulfuric, sodă cal
cinată $i caustică. Construi
rea în anii următori de noi 
întreprinderi, printre care o 
uzină de PVC, și moderni
zarea altor ramuri ale in
dustriei chimice pun in fața 
cercetătorilor din acest do
meniu sarcini importante. In 
1971 și anii următori, scopul 
principal al lucrărilor de cer
cetare va fi studierea mate

riilor prime existente pentru 
a face o evaluare a resurse
lor țării și a găsi căile cele 
mai raționale pentru pune
rea lor in valoare. După cum 
relatează agenția AT A, in 
prezent, in Albania există 
toate posibilitățile ca, pornind 
de la materiile prime exis
tente — minereuri și mate
rii prime de origine animală 
și vegetală —, să fie asimi
lată producția unor articole 
de sinteză organică și anor
ganică, de mase plastice, 
substanfe chimice pu 
produse jarmaceutice.

unor centreReconstrucția
comerciale ale Bulgariei

In afara construcțiilor care 
se vor înălța in curind in 
centrul comercial al capita
lei bulgare, pentru care s-au 
investit 780 milioane leva, in 
multe alte zone ale Sofiei au 
apărut șantiere. In cartie
rul „llicnți", constructorii au 
înălțat pină in prezent mai 
multe corpuri de clădiri du
pă proiectele unor specialiști 
de la Institutul de studii și 
proiectări „Sof proiect". Tot 
la acest institut au fost ter
minate proiectele de construc
ție a noii clădiri a băncii 
comerciale externe a Bul
gariei, ce va fi amplasată 
in noul centru al capitalei, 
și proiectul pentru construi
rea unui spital muncitoresc 
in raionul „Dimitrov". Spița-

Iul va ocupa o suprafață de 
4,5 hectare, avînd o capaci
tate ele 400 de paturi. Pe 
lingă spital va funcționa o 
policlinică utilată cu o teh
nică medicală modernă.

După Sofia, un nou oraș 
anunță reconstruirea centru
lui comercial. Recent, în ora
șul Haskovo a început con
strucția complexului de clă- 
diri-magazine, expoziții cu 
lineare, unități pentru deser
vire, hotel cu restaurant, săli 
de cinema — care va consti
tui in viitor centrul comer
cial modern al orașului.

Complexul se va construi 
in etape. Primul obiectiv ca
re urmează să intre in func
țiune va fi sala de cinema
tograf cu 850 de locuri.

GENEVA 3 (Agerpres). — La 
Geneva a avut loc, marți, o 
nouă ședință a Comitetului 
pentru dezarmare. în cadrul 
căreia a luat cuvântul ambasa
dorul Ion Datcu. conducătorul 
delegației române.

După ce a relevat că evolu
ția generală a tratativelor de 
la Geneva reclamă necesitatea 
intensificării eforturilor în di
recția dezarmării, delegatul ro
mân a spus : In contrast cu si
tuația de stagnare care persis
tă pe planul tratativelor de 
dezarmare. în lume continuă un 
proces nestăvilit de escaladare 
a înarmărilor, de acumulare a 
unor stocuri uriașe dc mijloace 
de distrugere, care constituie o 
primejdie pentru viața tuturor 
națiunilor, o grea povară ce a- 
pasă pe umerii tuturor popoa
relor. In dezacord flagrant cu 
aspirațiile fundamentale, de 
pace și progres ale popoarelor, 
cursa înarmărilor alimentează 
tensiunile și conflictele, servind 
interesele cercurilor imperialis
te. politica lor de forță, asu
prire și dictat, de amestec în 
treburile interne al altor state. 
Apar, de aceea, întru totul le
gitime cerințele tot mai energi
ce ale popoarelor de a se trece 
de la declarații generale în 
favoarea dezarmării la acțiuni 
practice pe calea reducerii și 
eliminării pericolului de 
război, a încetării cursei înar
mărilor și a dezarmării.

In dorința de a-și 
contribuția la eforturile 
rect ia dezarmării — a 
vorbitorul — guvernul 
a prezentat la 5 martie 1 
grup de propuneri viz.înd 
lizarea neîntîrziată a unor 
suri efective de încetare 
cursei înarmărilor și de dezar
mare. care, prin conținutul lor, 
își mențin deplina actualitate.

O cerință exprimată tot mai 
energic de un mare număr de 
state, între care și România, se 
referă la transpunerea în viață 
a priorității și urgenței general 
recunoscute de care trebuie să 
se bucure măsurile de scoate
re în afara legii și lichidare 
a tuturor armelor nucleare. Ro
mânia se pronunță pentru an
gajarea de tratative efective 
asupra dezarmării nucleare și 
susține inițierea de negocieri 
laborioase vizând adoptarea u- 
nor asemenea măsuri ca : in
terzicerea folosirii armelor 
nucleare, crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni a- 
le lumii, însoțite dc garanții de 
securitate adecvate. încetarea 
experiențelor subterane cu ar
me nucleare, sistarea produc
ției de asemenea arme, inclu
siv a fabricării de materiale 
fisionabile destinate scopurilor 
militare și transferarea stocuri
lor existente pentru utilizări 
pașnice, reducerea treptată și, 
în cele din urmă, lichidarea to
tală a arsenalelor dc arme ato
mice și a mijloacelor de trans

aduce 
în di

spus 
român 
970 un

mă- 
a

portare la țintă a acestora. Ro
mânia atribuie, de asemenea, o 
deosebită importanță elaborări: 
unui acord de interzicere a fo
losirii armelor nucleare — mă
sură care ar netezi drumul pen
tru trecerea la alte acțiuni e- 
ficace de dezarmare nucleară.

In procesul actual de ampli
ficare a acțiunilor pentru întă
rirea legalității internaționale, 
pentru așezarea relațiilor dintre 
națiuni pc temelia normelor 
eticii și dreptului — a subliniat 
în continuare reprezentantul ro
mân — se reliefează semnifica
țiile profunde ale propu
nerii avansate de guvernul ro
mân în Comitetul dc la Geneva 
privind asumarea, printr-un in
strument cu forță obligatorie și 
vocație universală, a unor an
gajamente ferme de nerecurge- 
rc la forță și la amenințarea 
cu folosirea ci, și de neamestec, 
sub nici o formă și în nici o 
împrejurare, în treburile inter
ne ale altor state.

Referindu-se apoi la chestiu
nea interzicerii armelor chimice 
și bacteriologice (biologice), șe
ful delegației țării noastre a 
spus : România, care a prezen
tat, alături de alte țări socialis
te, propuneri concrete în mate
rie. abordează această proble
mă în lumina poziției sale de^ 
principiu, conform căreia toate' 
mijloacele de nimicire în masă, 
fără excepție, trebuie puse în 
afara legii, eliminate ” 
nalele militare. Țara 
consideră deosebit dc 
ca acordul pe care îl 
în prezent Comitetul 
tegreze organic, ca un pas e- 
fectiv, în cadrul eforturilor pen
tru interzicerea tuturor armelor 
de nimicire în masă, a celor nu
cleare, înainte de toate, conți
nând clauze exprese în acest 
sens.

Totodată, România consideră 
necesar ca atenția Comitetului 
să fie orientată, paralel, și spre 
domeniul important al măsuri
lor parțiale generatoare de în
credere, a căror înfăptuire ar 
contribui nemijlocit la promo
varea destinderii și colaborării 
pașnice, la eliminarea tensiu
nii și conflictelor, răsfrîngîn- 
du-se pozitiv asupra ansamblului 
tratativelor de dezarmare. In a- 
cest sens — a spus reprezentan
tul țării noastre — guvernul ro
mân se declară neabătut pen
tru interzicerea creării de noi 
baze militare și a amplasării de 
noi arme nucleare pe teritoriul 
altor state, lichidarea bazelor 
militare de pc teritoriile străine, 
retragerea trupelor străine în li
mitele granițelor lor naționale, 
desființarea simultană a blocu
rilor militare, renunțarea la e- 
feotuarea de manevre militare 
pe teritoriul altor state, abți
nerea de la demonstrații de 
forță și de la orice acte care 
generează încordarea și stimu
lează înarmările, împiedicând 
progresul pe calea dezarmării.

Evidențiind că dezarmarea 
constituie o operă de interes 
general, reprezentantul român 
a expus apoi punctul de vedere 
al țării noastre privind necesi
tatea de a se crea cadrul oare 
să permită ca toate țările care 
doresc să-și poată expune punc
tele de vedere în problemele 
dezarmării, inclusiv de Ia tri
buna Comitetului. In acest con
text, a arătat el în încheiere, 
b acțiune de mare însemnătate 
pentru progresul eforturilor de 
dezarmare, pentru examinarea 
și adoptarea unor măsuri cu
prinzătoare de stăvilire a cursei 
înarmărilor, ar reprezenta-o 
convocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare, cu partici
parea tuturor statelor.

președintelui Consiliului de Securitate
NEW YORK 3 (Agerpres). — Secretarul 

general al O.N.U., U Thant, l-a informat pc 
președintele Consiliului de Securitate pe luna 
in cui-s, într-o scrisoare publicată luni la 
New York, că țările membre ale Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.) i-au adresat 
o cerere oficială de convocare a Consiliului 
de Securitate, la 27 septembrie, în vederea 
dezbaterii problemei situației din Namibia. 
In scrisoare se precizează că cererea a fost 
prezentată secretarului general în urma avi
zului Curții Internaționale de Justiție de la 
Haga, din 21 iunie 1971 și ea este în con
formitate cu hotărîrea din 23 iunie a.

HOUSTON 3 (Agcrpres). — 
David Scott, James Irwin și 
Alfred Worden au reluat marți 
de la bordul cabinei de coman
dă, activitatea de cercetare și 
cartografiere a Lunii. Apara
tura instalată la bordul navei 
permite explorarea complexă a 
aproximativ 20 la sută din su
prafața selenară.

Se precizează că, în prezent, 
toate sistemele cabinei de co
mandă funcționează bine. .Luni, 
la scurt timp de la cuplarea 
cabinei de comandă cu modu
lul lunar, a fost semnalată o 
creștere peste nivelul normal a 
presiunii în tunelul ce separa 
cele două nave. In cele din 
urmă, totul s-a dovedit a fi 
o alarmă falsă, dar aceasta a 
întârziat abandonarea modulu
lui lunar cu aproximativ două 
ore.

Centrul de control a hotărî t 
apoi prelungirea perioadei de

Complexul „Lisakovski“
Combinatul „Lisakovski" 

pentru îmbogățirea minereu
lui din Kazahstan a început 
să furnizeze uzinelor meta
lurgice ale Uralului și Sibe
riei occidentale primele can
tități de minereu 
Noua întreprindere 
tează limonitul din zăcămin- 
tul de la sud de Kustanai, 
întins pe o jișie cu o lun
gime de peste 100 kilometri 
și aflat la numai 50 centime
tri adincime. Ea a fost pro
iectată in vederea exploată
rii la zi a unei cantități de 
36 milioane tone minereu brut

de /ier. 
exploa-

anual.
Complexul „Lisakovski" va 

consta dintr-o carieră, cu o 
lungime de câteva zeci de 
kilometri, și fabrici pentru 
îmbogățirea minereurilor. El 
se aprovizionează cu apă po
tabilă de la rezervorul de 
apă de pe riul Tobol, cu o 
capacitate de un miliard me
tri cubi.

In perioada 1971—1975, in 
Kazahstan se preconizează 
dublarea extracției de mine
reu de fier, pentru a se a- 
junge la sfirșitul perioadei la 
60 milioane tone pe an.

Schimbare
de guvern

în R.D.P. a
Yemenului

InADEN 3 (Agerpres). 
Republica Democratică Popu
lară a Yemenului a fost format
un nou guvern, condus de pre
mierul Aii Nasser Mohamed. 
'Această schimbare de cabinet 
a survenit după demisia glo
bală. la 2 august, a guvernu
lui fostului premier Mohamed 
'Aii Haythem. Dintre cei 12 
membri ai noii echipe minis
teriale fac parte, printre alții, 
Mohamed Abdallah Usheish, 
vicepremier pentru probleme e- 
conomice și ministru de finan
țe, Mohamed Salem Awlaqy, 
ministru de externe, Mohamed 
Saleh Mutei, ministru de in
terne, Anis Hasan Yehia, mi
nistrul economiei și industriei. 
Portofoliul apărării este păs
trat de premier.

Totodată. Consiliul Suprem al 
Poporului a desemnat un nou 
Consiliu Prezidențial, în locul 
celui care și-a prezentat demi
sia 13 începutul acestei săp
tămâni. El este condus de fostul 
președinte al acestui organism, 
Salim Rabaya Aii și are ca 
membri pe Abdul Fatah Ismail 
și Aii Nasser Mohamed. 

Adunării șefilor de stat și guvern ale țări
lor membre ale O.U.A. Potrivit scrisorii, Con
siliul de Securitate este solicitat să dezbată 
această problemă în lumina avizului de la 
21 iunie al Curții Internaționale de Justiție. 
U Thant a fost, de asemenea, informat că 
la ședințele Consiliului de Securitate, con
sacrate problemei Namibiei, vor participa 
președintele în exercițiu al Adunării șefilor /? 
de stat și de guvern din țările membre ale 
O.U.A., Moktar Ould Daddah (Mauritania) 
și miniștrii de externe ai Etiopiei, Liberiei, 
Nigeriei, Sudanului și Ciadului.

odihnă cu aproximativ șase ore 
atât din ------ - ••
venite, < 
mulate 
cursul 
plorări 
pă ce
jurul orei 17 (ora Bucureștiu- 
lui), Scott a raportat că toate 
mostrele dc rocă recoltate se 
află la bordul cabinei de co
mandă. Centrul de control do
rise să se asigure .că nu a fost 
uitată în modulul lunar proba 
dc rocă luată de la adîncimea 
de 7,4 m. Cei doi astonauți au 
recoltat 
în total, 
țat. 104 
oane de

Scolt, 
mează s; 
circumlunară pină miercuri sca
ra. Printre altele, ei vor face 
cercetări și asupra eclipsei de 
Lună ce urmează a se produce 
în acest interval.

cauza intîrzierii sur- 
cît și a oboselii acu- 
de Scott și Irwin în 

celor trei zile de ex- 
pe suprafața Lunii. Du- 

au fost treziți marți, în

pe suprafața selenară 
după cum s-a anun- 

kg de diverse eșanti- 
sol lunar.
Irwin și Worden ur- 

ă rămînă pe o orbită

sprijină 
realizarea 

programului 
guvernului 

Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 3 (A- 

gerpres). — La Santiago de 
Chile s-au încheiat lucrările 
Convenției anuale a Partidului 
radical, care face parte din 
Frontul Unității Populare. In
tr-o rezoluție politică, adoptată 
de participanți, se evidențiază 
sprijinul Partidului radical pen
tru lichidarea proprietății pri-* 
vate asupra mijloacelor de pro
ducție.

In discursul rostit la înche
ierea lucrărilor, președintele 
partidului, Carlos Morales, a 
adresat un apel pentru unifi
carea tuturor forțelor democra
tice în lupta pentru realizarea 
programului guvernului Unității 
Populare.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — In regiunea ..Mării Ploilor" 
a început o nouă zi selenară, a zecea pentru laboratorul au
tomat autopropulsat sovietic ..Lunohod-l ". La 2 august, a 
avut loc o nouă ședință de legături radio, obținîndu-se in
formații telemetrice despre funcționarea aparatelor și siste
melor de bord. Cu acest prilej s-a stabilit că lunohodul a 
suportat bine condițiile grele ale nopții selenare. Presiunea 
atmosferică din interiorul laboratorului este normală, iar 
temperatura in compartimente este de plus 20 grade C. In 
aceeași zi, de pe Pămînt a fost transmisă comanda de des
chidere a bateriilor solare pentru încărcarea acumulatoa
relor.

După cum transmite agenția TASS, legăturile cu luno
hodul sînt stabile, iar experiențele cu ajutorul lui pc supra
fața Lunii continuă.

Un prim pas spre normalizarea
relațiilor chiliano-bolhiene

SANTIAGO DE CHILE 3 (A- 
gerpres). — Reprezentanți ai 
guvernelor chilian .și bolivian 
s-au întâlnit în localitatea Arica 
din Chile pentru a examina 
probleme privind asigurarea ac
cesului Boliviei la portul chi
lian Antofagasta și a tranzi
tului de mărfuri. Agenția Pren- 
sa Latina relatează, în legă
tură cu această întîlnire, că 
șeful delegației chiliene, minis
trul lucrărilor publice, Pascual 
Barraza, a declarat că au fost 
examinate o serie de proiecte 
privind facilitarea accesului și 
a tranzitului de mărfuri boli-

viene prin acest port. Delegația 
chiliana a informat autoritățile 
boliviene că în acest scop vor 
fi extinse și perfecționate in
stalațiile portuare necesare. In 
același timp, ambele delegații 
au studiat modalitățile de îm
bunătățire a transportului de 
mărfuri boliviene și spre alte 
porturi chiliene din nordul 
țării.

întâlnirea de la Arica este 
apreciată în cercurile politice 
din cele două țări ca un pas 
în direcția normalizării rela
țiilor chiliano-boliviene. După 
cum se știe, de peste zece ani. 
relațiile diplomatice dintre cele

două state au fost rupte. In ul
tima vreme, oficialități ale am
belor țări s-au declarat în fa
voarea examinării posibilităților 
de normalizare a relațiilor.

Acțiune
antimafia

la Palermo
PALERMO 3 (Agerpres). — 

Ofensiva comună a poliției și 
procuraturii din Palermo pen
tru depistarea și pedepsirea 
elementelor teroriste mafiote 
a înregistrat un nou succes, 
prin arestarea a 8 persoane 
și formularea a 1 106 acuzații 
împotriva altor 81. Peste 300 
de carabinieri au întreprins 
raiduri-surpriză în mai multe 
zone din vestul Siciliei, al că
ror rezultat a fost descoperi
rea a numeroase arme, vehi
cule furate, precum și a unei 
importante cantități de ex
ploziv.
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■Stupefiantele- „remediu" pentru ’ 
■„ridicarea" moralului militarilor 
■americani în Vietnamul de sud S

La mică distanță de centrul frumoasei capitale mexicane, Mexico City, cu 8 000 000 de 
locuitori se află cartierul periferic ,.Belen de las Flores", unde mii de locuitori iși duc viața 
mizeră in locuințe insalubre. în vechile guri ale minelor de sare din dealurile terasate.

Aici se adună zilnic oameni in căutare de lucru din toate colțurile țării, sperînd să-și 
poată cîștiga pîinea in capitală.

In foto : Locuințe .peșteri*’ amenajate in galeriile minelor de sare din cartierul ..Belen 
de las Flores" din Mexico City.

D WASHINGTON 3 (Ager- 
g preș). — In urina unei vizite 
q efectuate in Vietnamul de
□ sud, in calitate de corespon-1
□ dent de război, Robert Ha- 
0 nel, reprezentant al trustu-
□ lui de presă „North Ameri-
■ can Newspaper Alliance",
■ relatează că moralul trupe- 
0 lor americane care acționea- 
B ză in Vietnamul de sud este 
E foarte scăzut. Robert Hanel 
S evidențiază că nemulțumirea 
8 in rindul militarilor față de

ta-continuarea războiului se nu 
nifestă la toate eșaloanele.

Potrivit datelor publicai 
de Pentagon și citate de co
respondentul lui „North A- 
merican Newspaper Alliance", 
numai in anul 1970 au fost 
înregistrate 65 643 cazuri de 
dezertare, de patru ori mai 
mult față de anul 1966. In 
încercarea de a ridica mo
ralul militarilor se recurge in 
mod îngrijorător la folosirea 
stupefiantelor.

B

© Cu prilejul vizitei 
R.P.D. Coreeană a delegației 
guvernamentale a Republicii 
Sierra Leone. condusă de 
Christian Kamara-Taylor, mi
nistru de finanțe și secretar 
general al partidului Congic- 
sul întregului popor, între ce
le două părți a fost semnat 
un protocol privind colabora
rea economică și tehnică, in
formează agenția A.C.T.C.
• La Moscova s-a deschis 

cea de-a 15-a adunare gene
rală a Uniunii internaționale 
de geodezie și geofizică, la ca
re participă numeroși oameni 
dc știință din peste 60 de țări.

Din România, Ia lucrările a- 
dunării participă acad. Sabba 
Ștefănescu.
• Lucrătorii portului olan

dez. Amsterdam au constituit 
un comitet de solidaritate cu 
lupta revendicativă a munci
torilor portuari din Glasgow, 
care se află în grevă.

© In urma ploilor torenți
ale care s-au abătut asupra 
unor regiuni din vestul Iranu
lui. 40 de persoane și-au pier
dut viața. Autoritățile iraniene 
au anunțat că zeci de locali
tăți au fost afectate de inun
dații. Au fost adoptate mă
suri urgente pentru trimite
rea de ajutoare și medicamen
te în zonele sinistrate.

© Luni a sosit la Budapes
ta ministrul comerțului exte
rior al Finlandei. Olavi Mat- 
tila, la invitația colegului său, 
Jozsef Biro — informează a- 
genția M.T.I.

In aceeași zi, cei 
tri au semnat un 
cuprinzînd măsuri 
pentru dezvoltarea 
dintre firme ungare 
deze.

© Cabinetul britanic a exa-

minat marți situația firmei „Rol
ls-Royce” in lumina hotărârii 
adoptate luni de Senatul ame
rican de a autoriza guvernul 
Statelor Unite să garanteze fi
nanțarea construcției avioanelor 
„Tristar" ale companiei „Lock
heed".

£ Șeful statului sudanez, ge
neralul Gaafar El Numeiry, a 
procedat marți la o remaniere 
a guvernului — anunță agenția 
Reuter, citind agenția M.E.N, 
Au fost cooptați în guvern o 
scrie de noi miniștri. Printre a- 
ceștia se află Mansour Khaled, 
numit ministru al afacerilor ex
terne. Tot în cadrul remanierii, 
Abel Aller a fost desemnat mi
nistru pentru problemele sudu
lui. Moussa El Moubarak a ’ 
venit ministru al muncii, 
fostului vicepremier, Zein 
Abdin Abdel Kader, i s-a . 
credințat portofoliul comunica
țiilor.

$ La San Rafael continuă 
procesul înscenat militantei de 
culoare Angela Davis, membră 
a Partidului Comunist din Sta
tele Unite. In ședința de luni, 
apărarea a cerut aducerea în 
fața instanței a judecătorilor 
Warren Mc Guire și Samuel 
Gardiner, care au luat parte la 
operațiunea de selectare a ju
riului. La vremea respectivă, a- 
părătorii Angelei Davis au pro
testat împotriva faptului că pe 
lista juraților nu a fost inclus 
nici un reprezentant al popu
lației de culoare.

de-* 
iar
El 

în-

doi miniș- 
document 

concrete 
cooperării 
și finlan-

@ La sediul ambasadei 
U.R.S.S. din Helsinki a avut 
loc marți, cea de-a 7-a reuniu
ne în cadrul convorbirilor so- 
vieto-americane privind limita-* 
rea cursei înarmărilor strategi
ce (SALT). Următoarea reuni-* 
une se va desfășura vineri, la 

-sediul ambasadei S.U.A.
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In cadrul semifinalei interzonale 
a „Cupei D avis”

România — India 4-1
DELIII 3 (Agerpres). — Ieri 

s-a încheiat la Delhi intilnirea 
de tenis dintre selecționatele 
României și Indiei, disputată 
fn cadrul semifinalei interzo
nale a „Cupei Davis". Jucă
torii români au obținut victoria 
cu scorul dc 4—1 și s-au cali
ficat pentru finala interzonală 
a competiției.

Numeroși spectatori au ur
mărit pe terenul central al Clu
bului național de sport meciul 
dintre primele rachete ale ce

lor două țări : Ilie Năstase și 
Premjitt Lall. Confirmând for
ma excelentă demonstrată de-a 
lungul întregului meci, Uie Năs
tase a obținut o victorie clară 
în patru seturi : 6—4, 8—10.
6—1, 6—1, care a pecetluit sco
rul intilnirii.

înainte urma să se desfășoa
re partida dintre Ion Țiriac și 
Jaidcep Mukhcrjea întreruptă 
la scorul de 3—6, 7—5, 6—3 in 
favoarea tenismanului român. 
Fiind bolnav, Mukhcrjea nu s-a

putut prezenta la teren pier
zând meciul.

Cu meciul de la Delhi, se
lecționata de tenis a României 
realizează un veritabil tur de 
forță în actuala ediție a „Cu
pei Davis". Formația română 
a cedat numai două partide in 
5 meciuri susținute, invingind 
succesiv echipele Olandei (5—0), 
Israelului (5—0), Iugoslaviei 
(4—1), R. F. a Germaniei (5—0) 
și Indiei (4—1). Ca și în anul 
1969, echipa noastră se califică 
cu brio în penultima fază su

perioară a prestigioasei compe-* 
tiții de tenis — finala interzo
nală —, urmînd să întîlnească 
în cursul acestei luni echipa 
Braziliei, care a eliminat cil 
4—1 formația Cehoslovaciei. 
Meciul va avea loc probabil 
în orașul brazilian Sao Paulo. 
Echipa învingătoare din această 
confruntare va întîlni apoi în 
zilele de 8, 9 și 10 octombrie, 
la Charlotte, reprezentativa 
S.U.A., deținătoarea „Salatierei 
de argint", trofeul simbolic al 
„Cupei Davis".
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