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MUNCĂ RODNICĂ

ÎNDEPLINIT
Intr-o telegramă trimisă Co

mitetului municipal dc partid, 
colectivul Șantierului I.C.F. 
Cimpa raportează un succes 
deosebit obținut în acest cin
cinal : îndeplinirea, in ziua 
dc 25 octombrie, a planului 
fizic pc anul 1971 ceea ce 
reprezintă o devansare in 
realizarea sarcinilor anuale la 
acest indicator de 67 zile. 
Amintind valorosul rezultat 
— izvorit din strădanii în 
muncă, dăruire, perseverență 
in organizarea superioară a 
lucrului și în folosirea unor 
metode înaintate în execu
ția lucrărilor — harnicul co- 
lectiv de constructori, in 
frunte cu comuniștii, înscrie 
in palmaresul succeselor rea
lizarea unor importante tra
see de drumuri auto forestie
re ca cele de la Dealul Babii, 
Valea de Brazi, Pîrîul lui 
Grivci. Roșia. Aușel. Birlo- 
eul — toate in Valea Jiului, 
iar in zona Hațeg cele de la 
Murguș, Valea Țagrei. Mun- 
celu. Nucșoara ș. a.

Bilanțul șantierului cuprin
de rezultate bune și în creș
terea eficienței economice. In 
cele trei trimestre trecute e- 
conomiile realizate la prețul 
de cost se cifrează la 761000 
lei. iar beneficiile 
lei.

Constructorii din 
conduse de Ianca 
Dumitru Stănică.
Crăciunescu. Constantin Le
pădata, Eroftei și Alexandru 
Garaiman, Anton Bumbaru, 
maiștrii Marcel Garaiman, 
Marius Hodoroagă și Gh. A- 
chimescu, au meritele cele 
mai mari in succesele rapor
tate de colectivul șantierului.

la 93 000

brigăzile
Chintă, 
Nicolae
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Plenara Consiliului
municipal al F. II. S

tari după-a miază, la Casa dc 
i uitară din Petroșani a avut 
loc plenara Consiliului munici
pal al Frontului Unității Socia
liste. La lucrările plenarei au 
luat parte membrii Biroului e- 
xccutiv al Consiliului munici
pal al Frontului Unității So
cialiste, care au pus în dez
batere următoarele probleme :

1) Informare privind alegerea 
unor deputați în circumscrip
țiile devenite vacante.

2) Informare privind aprovi
zionarea de toamnă-iarnâ a 
populației, în sezonul 1971/1972.

Informările au fost prezenta
te de tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu-

Iul popular 
al Biroului

3) Informare privind rezul
tatele obținute în realizarea 
planului activităților obștești pe 
anul 1971 și prezentarea pro
iectului planului acțiunilor ob
ștești pe anul 1972. Informarea 
a fost prezentată dc tovarășul 
Teodor Rusu, secretar al Bi
roului F.U.S.

Apoi au fost rezolvate unele 
probleme organizatorice. In u- 
nanimitate de voturi a fost a- 
doptată cooptarea tovarășului 
Iosif Bîrsan, director la Cen
trala cărbunelui, în funcția de 
vicepreședinte al Biroului F.U.S. 
în locul rămas vacant.

municipal, membru 
F.U.S.

La secția „export" dc la 
timplăria Livezeni, șeful de 
echipă Iosif Nyari și unul din 
colegii lui dc muncă execu- 
tind operația de pulverizare 
cu DUCO" a pieselor pentru 
export.

IN FREAMĂT DE CODRU
După «diamantul negru" din a- 

dîncuri. «aurul verde" constituie 
a doua bogăție a municipiului 
nostru. Valorificarea acestei bo
gății, printr-o exploatare rațio
nală a masei lemnoase, este în
credințată Unității de exploa
tare a lemnului din Petroșani.

Sectoarele acestei unități sînt 
numeroase.. Dar. parcă cel mai 
puternic ecou ce aduce zvon de 
muncă rodnică' din freamăt de 
codru se aude dinspre sectorul 
Cîmpu lui Neag, la conducerea 
căruia se află Eugen Bălteanu. 
Pe acest om, ce a împrumutat 
parcă ceva din tăria munților, îl 
găsești peste tot unde este ne
voie. Sînt probleme deosebite 
la Gîrbovu, pe el acolo îl gă
sești. Dacă interesele bunei des
fășurări a muncii o cer, atunci

se află în Valea Boului, pe 
pîrîul Jidovului de la Cîmpu- 
șel ori în altă parte. Acolo în 
parchete se hotărăște îndeplini
rea sarcinilor de plan și e ne
cesar ca șeful de 
mereu în mijlocul 
care-i conduce.

Dar, să trecem 
parchete unde roadele muncii 
sînt exprimate în metri cubi de 
lemn 
livrat 
reseie 
liste.

Exploatarea lemnului în par
chetul Gîrbovu se face sub 
conducerea lui Petru Sotcan. 
Om priceput și harnic. La fel 
de harnici sînt și membrii bri
găzilor în fruntea cărora se află 
loan Șaucă, loan Todea, Simion 
Popovici și Iovan Todea. Suc
cesele din parchetele acestor

sector să fie 
oamenilor pe

pe la cîteva

gata pregătit spre a fi 
acolo unde o cer inle- 
economiei noastre socia-

brigăzi se înșiră ca niște perle 
pe o salbă. Planul sectorului 
a fost depășit la toata sorti
mentele principale : la bușteni 
de derulaj fag cu 318 metri 
cubi; Ia celuloză fag pentru 
export cu 153 mc; la lemn dc 
construcții rurale cu 153 mc, 
iar la traverse normale cu 
1 644 bucăți. Deși în parchetele 
sectorului forestier Cîmpu lui 
Neag predomină pădurile de 
fag, rezultate bune Sr.au 
nut și la rășinoase.

Acum, cînd pe creste și în 
văi cîte o pală de vînt rece 
aduce iz de iarnă, în parche
tele forestiere se pregătesc sto
curile pentru primul trimestru 
al anului viitor. Planul trebuie 
doar îndeplinit ritmic.
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UN DIALOG FRUCTUOS 
între industrie,

comerț si
Recent și-o închis porțile cel 

de-al V-lea Pavilion de mostre 
de bunuri de consum. Această 
manifestare reprezentativă a 
industriei noastre producătoare 
de bunuri de consum, prin mul
titudinea exponatelor - circa 
70 000 sortimente de produse, 
multe aflate _in premieră" - 
prin elementele sale de noutate 
in comparație cu expunerile 
similare anterioare, o concen
trat atenția publicului larg din 
întreaga țoră, a specialiștilor 
și cercurilor de afaceri din zeci 
de țări ale lumii. In cele 44 
de zile cit c fost deschis, pa
vilionul de mostre o atras a- 
proximotiv 750 000 de vizitatori 
români si străini.

Caracterizat ca o confrunta
re directă intre industrie, co
merț și consumatori, cel de-al 
V-lea Pavilion de mostre, prin 
modul cum a fost conceput și 
organizat in fopt, o oferit pu
blicului vizitator posibilitatea 
să cunoască întreaga gomă de 
bunuri de consum pe care în
treprinderile producătoare iși 
propun să le reolizeze in anul 
viitor. Populația a avut, toto
dată, prilejul — o fost chior so
licitată - să-și exprime opini
ile cu privire la producție, adu- 
cind o contribuție de seamă în 
orientarea întreprinderilor fur
nizoare și o comerțului.

In acest scop au fost întoc
mite de Institutul de cercetări 
comerciale pentru sondareo o- 
piniei consumatorilor, chestio
nare speciale in privința a cir
ca 50 de grupe de produse — 
confecții, încălțăminte, tricotaje, 
mobilă, conserve, bunuri de uz 
îndelungat și altele — care ou 
fost primite cu un viu interes 
de vizitatori, interes concreti
zat in completareo a oproxi- 
motiv 70 000 de exemplare - 
cifră, fără îndoială, deosebit 
de importantă pentru un ast
fel de sondaj. Publicul s-a do
vedit, in special, deosebit de 
receptiv față de calitateo și

consumator
cantitatea mărfurilor, utilitatea 
și bunul gust al exponatelor, 
făcînd, totodată, numeroase 
propuneri valoroase menite să 
stimuleze producția și comerțul. 
Sondajul s-a extins și prin stu
dierea numeroaselor observații 
înscrise de vizitatori in condici
le care le-ou stat la dispoziție 
in diversele standuri.

Avind un pronunțat caracter 
de lucru, pavilionul a constitu
it locul de intilnire a peste 
3 000 de reprezentanți ai între
prinderilor producătoare și ai 
unităților comerciale din întrea
ga țară, in vederea încheierii 
de contracte pentru livrările de 
mărfuri destinote aprovizionă
rii populației in acest an șî 
in cel următor.

Dialogul care s-o purtat în
tre industrie, comerț și consu
matori s-a dovedit fructuos. In 
cea mai more parte el a și 
fost finalizat prin încheierea de 
contracte, a căror valoare de
pășește, incă de pe acum, 30 
de miliarde lei, urmind ca ul
terior ea să se majoreze, deoa
rece activitatea de contractare 
continuă. Aceasta înseamnă că 
vor fi puse la indeminp con
sumatorului cantități moi mori 
de mărfuri, in comparație cu 
anul 1971, îndeosebi produse 
olimentare, ale industriei ușoa
re, mobilă, articole electrocas- 
nîce și de menaj, obiecte de 
ortizanot și oițele.

De menționat că multe din
tre produsele achiziționate de 
comerț în vederea dirijărilor 
către piața internă au fost cele 
aflate în premieră. De altfel, 
produse noi reolizate de 270 
de întreprinderi aparținind u- 
nor ministere, organizații eco
nomice și județe expozante au 
fost distinse cu diplome de o- 
noare și premii bănești. Din-

Tudose NIJESCU
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munist Român, a primit dele
gația Partidului Deinoc rat din 
Guineea formată din tovarășii 
Toure Mohamed Lam inc, mem
bru ai Comitatului Central al 
Partidului Democrat din Gui
neea, ministrul minelor, indus
triei și energiei, șeful delega
ției, Diakitc Mamădy, membru 
al C.C. al P.D.G., secretar al 
organizației dc partid din Co
nakry, Sylla Lancine, membru 
al C.C. al P.D.G.. secretar al 
Confederației Naționale a Mun
citorilor din Guineea, Sako Kn- 
diatou, membră a Consiliului 
Național al Tineretului Revolu
ționar din Guineea.

al C.C. al P.C.R., Bujor Almă- 
șan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Constantin Vasiliu, 
adjunct dc șef de secție la CC. 
al P.C.R.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au fost exa
minate probleme de interes mu
tual privind raporturile dintre 
cele două partide Șt țări, pre
cum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, ale 
luptei popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismulul, pentru liber
tate și independență națională.

Vizita tovarășilor Manea
și Paul Niculescu-Mizil la

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, între 25 și 27 
octombrie, tovarășii Manca Mă
nescu și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Execu
tiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., au 
făcut o vizită de prietenie la 
Budapesta.

Tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, i-a primit pe' to
varășii Manea Mănescu și Paul 
Niculescu-Mizil. La întâlnire, ca

re s-a desfășurat într-o atmos
feră tovărășească, uu participat 
Aczel Gyorgy și Komocsin Zol
tan, membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. ol P.M.S.U., 
Perjesi Laszlo, adjunct al șefu
lui secției relațiilor externe a 
C.C. al P.M.S.U. Au ' ■ ’
față Nicolae Tonescu, 
de șef de secție la 
P.C.R., și loan Coloț, 
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta.

In timpul șederii în Ungaria, 
reprezentanții Partidului Comu
nist Român au avut convorbiri,

fost de 
adjunct 
C.C. al 

ambasa-

ale 
co-

vocale rezultatele pozitive 
raporturilor dc solidaritate și 
laborare prietenească, multila
terală dintre cele două popoare 
și state, întemeiate pe prfnci- 
pli.!c respectării independenței 
și fiuveranitățli naționale, ega
lității In drepturi, neamestecu
lui in treburile interne șj a- 
vantajului reciproc. S-a reafir
mat, totodată, părerea comună 
că este necesar ca și pe viitor 
să se extindă și să se diversi
fice relațiile bilaterale, pe plan 
politic, economic, lehnico-știin- 
țific și cultural, în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
unității forțelor revolut «nare 
și progresiste de pretutindeni

Mănescu
Budapesta

EDUCA T I A
prin

muncă
și pentru

munca
a elevilor

D. CRIȘAN

CARNET CULTURAL
Concert de muzică de cameră

O formație redusă de muzi
cieni de pe lingă Casa de cul
tură din Petroșani concertează, 
sub bagheta lui Gavril Bog- 
danffy, în sala mică, duminică 
31 octombrie, orele 11.

Iși dau concursul Ștefan Csu- 
lak (solo vioară). Matilda Leib, 
Dezideriu Horvath, Ion Ileanu.

In program muzică de Bect- 
howen, Mozart, Negrea, 
bert.

Schu-

Spectacol folcloric
Azi, 28 octombrie, Casa de 

cultură va găzdui (numai la 
ora 20) un spectacol muzical- 
coregrafic prezentat de Ansam
blul artistic «Hațegana" din

Hunedoara. Alături dc artiștii 
hunedoreni, în spectacol va a- 
parc, cu un recital extraordi
nar, apreciata cîutăreață Ma
riana Bădoiu, colaboratoare a 
Radioteleviziiunii române.

Miercuri la amiază, la Li
brăria „Dacia" din Capitală, 
a avut loc festivitatea de 
deschidere a decadei cărții 
sovietice, organizată sub aus
piciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, cu prile
jul apropiatei aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din. 
Octombrie.

La Librăria „Dacia" a fost 
organizată cu acest prilej o 
expoziție a cărții sovietice, 
care prezintă circa 2 000 dc 
volume de literatură politică, 
beletristică, tchnico-științifică, 
pentru copii, traduceri în 
limba română, precum și cărți 
în limba rusă, opere ale unor 
autori ruși și sovietici, clasici 
și contemporani.

(Agerpres)

Întîlniri cu scriitori
Municipiul nostru găzduiește 

un grup de scriitori veniți pen
tru o confruntare amplă cu ci
titorii. Mihai Tunaru, Nicolae 
Stoian și Constantin Georgescu 
s-au întilnit in ziua de 27 oc
tombrie cu salariați ai U.U.M.P. 
In aceeași zi Ja ora 14,30 mine
rii de la Aninoasa au fost gazde 
primitoare pentru Rusalin Mu-

Adrlan Cernescu, Ion 
Cornel Buda.

ora 18,

re.șnn, 
Iuga și

Scara, la ora 16, ambele 
grupuri au citit din creația lor 
și au răspuns întrebărilor puse 
de elevii adunați în sala Casei 
de cultură din Petroșani.

Astăzi, Rusalin Mureșaai, A- 
drian Cernescu și Cornel Buda 
se vor întîlni, la ora 14,30, cu 
minerii lupeneni, iar la ora 17

cu elevii Liceului dc cultură 
generală și ai Grupului școlar 
minier din aceeași localitate.

La ora 11, Mihai Tunaru, (Con
stantin Georgescu și Ion Iuga 
vor citi din creația lor în fata 
elevilor din Vulcan, iar la ora 
17 va avea loc șezătoarea lite
rară dedicată minerilor vulcă- 
nenl.

Literatura română populară 
ș! cultă din toate timpurile o- 
feră o multitudine de exemple 
vii ce relevă sensul etic și ro
lul educativ al muncii. Semni
ficative în acest sens, deși mai 
puțin cunoscute, sînt și cuvin
tele prin care Luceafărul poe
ziei românești aduce un ade
vărat elogiu muncii : „Munca 
este legea 
nu are Joc 
meiul unui 
găția unui 
în bani, ci iarăși în muncă... 
Fiecare, și mare și mic, dato- 
rește un echivalent de muncă 
societății în care trăiește".

Dar adevărata biruință a 
muncii, factor de bază al pro
gresului sooietății, are loc în 
condițiile socialismului cînd 
munca este o datorie de onoare 
pentru fiecare cetățean al pa
triei. Cultivarea unor astfel de 
sentimente nobile, proprii socie
tății noastre, se face permanent 
și pr.in modalități variate. Școa
la, principalul factor de cul
tură și civilizație, nu poate pre
găti tineretul decît pentru mun
că și viață, pentru ca vlăsta
rele de azi să devină construc
torii de mîine ai comunismu
lui. Cu fiecare zi rămasă în 
urmă consemnăirrsuccese în în
făptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului privind dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale, ridicarea ni
velului de cultură și bunăstare 
al tuturor oamenilor muncii.

In acest cincinal învățămîn- 
tul de toate gradele trebuie să 
pregătească și să dea produc
ției industriale peste un milion 
de cadre cu o înaltă calificare 
care să fie la curent cu toate 
cuceririle tehnico-științifice. In 
fața școlii stă un program com
plex precis, în centrul căruia 
se află obligativitatea adoptă
rii celor mai eficiente măsuri 
privind o mai bună organizare 
și desfășurare a procesului de 
învățămînt pentru legarea lui 
strînsă de viață, de practica 
activității din toate sectoarele, 
după cum sublinia seoretâful 
general al partidului în cuvîn- 
tarea rostită cu prilejul deschi
derii anului de învățămînt u- 
niversitar 1971—1972.

Tînărul trebuie să devină un 
bun cetățean al patriei, un bun

i muncii; „1 
lumii moderne, ce 
pentru leneși... Te
stat e munca... bo- 
popor nu stă nici

socialisniului
Pregătirea

constructor al 
comunismului.
pentru viața socială, din toate 
punctele de vedere, se face în 
primul rînd în școală prin cul
tivarea sentimentului respectu
lui și dragostei pentru mun
că, respectîndu-se principiul le
gării teoriei de practică, în
țeles însă nu în sensul dog
matic al priorității primului, 
pentru că uneori și practica 
poate precede teoria.

Receptivă la nou, școala are 
obligativitatea acțiunii potrivit 
principiului unității dintre în- 
vățămînt, cercetare și produc
ție — unul din principiile fun
damentale ale educației socia
liste înaintate și ale școlii mo
derne. De aceea Directivele 
partidului nostru prevăd legă
tura strînsă și permanentă cu 
practica-și producția în vede
rea efectuării de către fiecare 
elev a unor operații concrete 
de producție. Educarea elevi
lor în spiritul muncii, pentru 
muncă nu se poate face altfel 
decît prin muncă. In acest fel 
programa de învățămînt s-a 
îmbogățit cu șase ore de lu
crări practice săptămînal pen
tru fiecare clasă, școlii reve- 
nindu-i sarcina organizării unor 
ateliere cu profiluri diferite în 
funcție de vîrsta elevilor.

înființarea atelierelor și do
tarea lor cu uneltele de lucru 
necesare ne-a stat permanent în 
atenție, fiind în strînsă depen
dență cu stabilirea unor rapor
turi precise inserate într-o con
venție făcută cu E. M. Paro- 
șeni, întreprindere care patro
nează instruirea tehnico-produc- 
tlvă din școala noastră. Pe 
lingă atelierul do lăcătușeric pe 
care urmează să-I înzestrăm cu 
cele necesare, mai avem în 
școală un atelier de artizanat 
(clasa a IX-a), unul de lucru 
manual și gospodărie pentru e- 
levele claselor V—VIII. Băieții 
din clasele V—VII fac dulghe- 
rie în atelierul central școală, 
iar elevele olasei a X-a sînt re
partizate la trei secții de croi-

care s-au deslașuiat intr-o at
mosferă deschisă, tovărășească, 
cu Aczel Gyorgy și Komocsin 
Zoltan, cu privire la dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
partide și cele două țări, s-au 
informat reciproc despre expe
riența în domeniul construcției 
socialiste, și au trecut în re
vistă problemele actuale ale si
tuației internaționale și mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale. Cele două părți 
au constatat că relațiile bila
terale româno-ungare se dezvol
tă cu succes. De ambele părți 
s-a exprimat dorința de a se 
depune eforturi și în viitor în 
interesul dezvoltării și lărgirii 
multilaterale a colaborării pe 
linie de partid, de stat, a or
ganizațiilor obștești, în dome
niul economiei, științei, cultu
rii. turismului și în alte do
menii.

Conducătorii de partid ro
mâni au vizitat Institutul cen
tral de cercetări fizice, Univer
sitatea de economie politică 
«Karl-Marx”, Fabrica de me
dicamente și produse chimice 
..Chinoin", întreprinderea «Eg- 
yesult Izzo“, precum și alte o- 
biective din Budapesta.
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1

Rațiunea și echitatea au în- 
■■■/* .3 ale

R.P. Chineze la O.N.U au fes> 
N restabilite. In noaptea de luni 
Ș spre marți, Adunarea Generală 
ș a O.N.U. a adoptat cu o ma- 
$ re majoritate — 76 de voturi 
§ pentru, contra 35 și 17 abțineri 
Ș — proiectul de rezoluție al ce- 
Ș lor 23 de state, printre care șl 
Ș România, prevăzînd repunerea 
Ș în drepturi a Chinei populare 
Ș la O.N.U., în Consiliul de Se- 
Ș curitate și în celelalte organis- 
5 me ale Națiunilor Unite, pre- 
$ cum și expulzarea ciankaișiști- 
Ș lor.
t* Votul din Adunarea Gene- 
ț rală a pus capăt unei situații 
Ș nefirești — aceea în care drep- 
Ș tarile unui membru fondator 

al O.N.U. erau uzurpate de un 
grup de făliți politici care nu 

Ș reprezintă pe nimeni în lume. 
Ș Excluderea ciankaișiștilor și re- 
i cunoașterea faptului că Taiva- 
Ș nul constituie o parte compoj 

nentă a Chinei populare însea- 
$ mnă că. după mai bine de do- 
§ uă decenii, se restabilesc drep- 
Ș turi’e leaitime ale R. P Chineze, 
fe unicul reprezentant a! ooporu- 

lui chinez. Rezoluția adoptată 
$ înlătură, din acest punct de 
Ș vedere, orice dubiu, tactica ,.ce- 

lor două Chine" eșuînd tota’.
5 Hotărîrea Adunării Generale 
$ constituie, pe de altă parte, o 
Ș victorie a politicii juste de rC- 
§ cunoaștere a rolului și impor- 
$ tanței deosebite a R R Chineze 
$ în viața internațională. SUD 
Ș socialist cu o populație de 800 
Ș milioane locuitori, cu un mare 

potențial economic, cu însem-
5 nate realizări în domeniul ști-* 
Ș inței și culturii. China socialis- 
§ lă nu putea fi menținută în a- 
$ fara organizației mondiale, mal 
Ș ales în condițiile în care evolu- 
§ ția vieții internaționale recla- 
Ș mă contribuția tuturor statelor 
$ — mari, mici sau mijlocii — 
| la dezbaterea Și soluționarea 
< problemelor majore cu caro 
$ este confruntată omenirea. R.P. 
§ Chineză s-a afirmat pe arena 
Ș internațională ca un stat ce a 
$ promovat în relațiile sale ex- 
Ș terne principiile respectării sil-* 
Ș veranității naționale Și integri- 
Ș tății teritoriale, neamestecului 
| în treburile interne, egalității 
Ș în drepturi și avantajului re- 
Ș ciproc.

Restabilirea drepturilor legi- 
§ time ale R-P. Chineze la O.N.U

Aurel ZAMFIBESCtl

(Continuare In pag. a 4-a)
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Ca și in întreaga țară, în Valea Jiului se desfășoară în acest cincinal un program de inves- tiții-construcții de amploare fără precedent. Ți- nînd seama de imperativul împlinirii acestui program, redacția ziarului „Steagul roșu“, din inițiativa și cu sprijinul secretariatului Comitetului municipal de partid a organizat zilele trecute la redacție o masă rotundă cu participarea faci orilor care coordonează și conduc activitatea de investiții în bazinul nostru carbonifer.Probleme puse in discuție :• preocuparea pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul în curs:• eficiența investițiilor:• asigurarea condițiilor pentru realizarea planului de investiții-construcții pe anul 1972.Dezbaterile din cadrul mesei rotunde au fost conduse de tov. ing. Gh. Fcier. secretar al Comitetului municipal de partid.In cele ce urmează, dăm cuvîntul participan- ților la dezbateri, după care vom încerca să facem o sintetizare a principalelor idei desprinse.
GHEORGHE 

DAVIDESCU, 
inginer șef cu problemele de 
investiții în cadrul Centralei 

cărbunelui Petroșani :

In ceea ce privește realiză
rile la zi, în cadrul Centralei 
cărbunelui planul la iota’ u- 
orăr' de investiții este depă
șit Avem în atenție realizarea 
planului de punere în funcție 
a lucrărilor planificate în a- 
ccastă perioadă precum și a 
«lor restante, îmbunătățirea 
calității lucrărilor și — bine
înțeles — realizarea planului 
de investiții pe anul 1972.

Pentru anul acesta, am în
tâmpinat o serie de greutăți la 
punerea in funcție a instala
țiilor de extracție Aș ' re > să 
jnă refer la cîteva pe scurt. 
Este cunoscută problema insta
lației de săpare a puțului prin
cipal cu schip de la Paroșeni, 
despre care s-a scris și în Stea
gul roșu. Consider că aci este 
o scăpare din vedere și a noas- 
trâ ca beneficiari, dar și a con
structorilor, prin faptul că nu 
am găsit soluții ca să punem 
in funcție lucrarea mai devre
me. Lipsa acelei benzi de 
transport de ciment nu conști
ința un impediment în pune
rea in funcțiune a lucrării. La 
puțul 2 est Petrila lucrările sînt 
avansate și considerăm că a- 
vem condiții pentru punerea lui 
in funcțiune în trimestrul IV 
din acest an. Desigur, aici și 
Uzina de utilaj minier, care e- 
xecută [jartea electrică, va tre
bui să grăbească excutarea lu
crărilor ce-i revin Pentru pu
țul nr. 3 Uricani. pentru pu
țul de la Livezeni și pentru 
puțul auxiliar de la Aninoasa- 
eud urgentăm aprovizionarea 
cu materialele necesare

Recent, am reanalizat planul 
de investiții pe 1972 și din a- 
eeastâ analiză a rezultat că si
tuația se prezintă destul de bi
ne. Sub aspectul documentației, 
din 47 de lucrări noi, pen
tru 46 avem documenta
ția asigurată. In ce pri
cește situația asigurării am
plasamentelor, din 9 lucrări ca
re pun probleme privind am
plasamentul în anul viitor, pen
tru 6 lucrări cu o valoare de 
3 400 000 lei s-a întocmit docu
mentația și este în curs de ob
ținere a vizelor la diferite fo
ruri, iar pentru restul de lu
crări în valoare de 1 500 000 
lei documentația este în curs 
de întocmire. La această ac
țiune de revedere a planului 
pe 1972 am avut in vedere și 
necesitatea menținerii în plan 
a obiectivelor care sînt nece
sare șî a căror neexecutare ar 
putea greva activitatea minelor 
pentru anul viitor.

In privința contractării lu
crărilor, nu sînt probleme. A- 
vem încă cinci lucrări care nu 
sînt contractate, nefiind proble
me decît prin faptul că antre
prenorii n-au trimis încă con
tractele. In privința -contractă
rii utilajelor mici, aci nu avem 
probleme pentru utilajele din 
țară ci numai pentru cele din 
import. In ce privește asigura
re® finanțării pentru obiecti
vele din plan la anul am pu
tea spune că toate unitățile au 
studii tehnico-economice apro
bate cu excepția E. W Petrila, 
la care urmează să se deschi
dă finanțarea în zilele care ur
mează

Ing. DUMITRU 
TURNÂ,

IftiTArlnnil Grupului de șantiere 
■I Trustului de construcții 

Deva :

Deficiențele in asigurarea cu 
documentații și amplasamente 
ne creează serioase ereutăți. 
Proiectantul pentru cele mai 
multe lucrări este la Deva și 
ore și el un for tutelar care 
er putea să-1 oblige să fie 
mal operativ. In acest caz s-ar 
putea lucra deoarece avem for
ță de muncă. Sînt posibilități 
ca beneficiarul nostru princi
pal. care a asigurat cele mai 
multe proiecte de execuție să 
înlăture aceste deficiente, și în 
acest caz noi vom obține rea
lizări pe măsura creării con
dițiilor. Insist asupra acestui 
lucru pentru că ar fi pentru 
noj minunat să avem atacat, 
de exemplu, cît mai repede li
ceul industrial. Ar fi un front 
rnare cu care am intra in iar
nă. Or, este una să intri în iar
nă cu un complex de 10 mili- 
• ine pornind de la fundație, și
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n’.la să intri cu el într-un sta
diu care să asigure o continui
tate de lucrări precise pe tim
pul friguros.

Este timpul să intervină di
rect și Banca de investiții, ca
re mereu ne întreabă pe noi, 
constructorii, ce măsuri luăm 
pentru începerea unor lucrări, 
dar nu știu dacă întreabă și 
pe beneficiarii lor, de ce nu a- 
sigură condiții ca cei care con
struiesc să aibă front de luoru 
în Iarnă. Insist asupra pregă
tirii stadiului în care să se 
Intre cu anumite lucrări în pe
rioada de iarnă fiindcă este 
știut că anul viitor și Grupul 
de șantiere va avea «n plan 
simțitor mărit in comparație cu 
vel din anul acesta.

DUMITRU 
STANCU, 

secretarul comitetului de partid 
al Grupului T.C.D. Valea Jiu

lui :

Vreau și eu să arăt că lipsa de 
documentație și a asigurării de 
condiții din partea beneficiaru
lui au implicații foarte mari 
asupra activități; pe șantiere. 
Centrala cărbunelui ne-a pro
vocat in acest an greutăți în 
privința organizării lucrului la 
lucrările pe care și le-a ales, 
Noi am avut un proiect de or
ganizare cu o structură bine 
formală a forței de muncă, am 
împărțit în așa fe] aceste lu
crări incit să folosim toată for
ța de muncă, dar Centrala căr
bunelui nu ne-a creat condiții 
să începem aceste lucrări la 
timp. In curând se vor crea con
diții pentru începerea lucrări
lor la căminul de la Lupeni și 
la alte obiective. Vor trebui 
mulți muncitori neca’.ificați dar 
nu-i vom avea pentru că atunci 
cînd trebuia să începem aceste 
obiective n-am avut condiții de 
lucru. Acum nu avem munci
tori necalificați să executăm lu
crările de săpături șj fundații, 
iar mai tîrziu nu vom avea ce 
face cu muncitorii calificați — 
zidari, parchetari ș.a. Deci se 
creează condiții de lucru neco
respunzătoare.

« Pornim de pe platforma unor realizări 
bune ® Documentațiile și amplasamentele creea
ză încă serioase dificultăți ® Proiectantul, un 
factor străin de șantier ? ® Calitatea — un 
capitol vitregit » Metodele moderne de lu
cru își dovedesc efectul • Eficienta econo
mică — problemă primordială.

Ing. EMILIAN 
TOMULESCU, 

vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal:

Activitatea de construcții so- 
cial-culturale și de gospodărie 
comunală raportată la planul 
pe 9 luni este bună, în sensul 
că investițiile se realizează 
mult peste media prevăzută la 
total investiții.

In ceea ce privește activitatea 
constructorilor T.C.D. și I.L.H.S 
m-aș opri în mod deosebit la 
factorul calitate. Este regretabil 
că discutăm și la ora actuală 
despre lucruri mult discutate 
de ani de zile. Și In prezent a- 
cești constructori execută lu
crări cu deficiențe. Aș vrea să 
subliniez că acest capitol al ca
lității este încă vitregit, deși 

sîntem în anul 1971 și nu pe 
vremea cînd se mai admiteau 
asemenea greșeli.

Aș mai aminti faptul că con
structorii noștri lasă pe planul 
al doilea unele lucrări mai mă
runte dar absolut necesare. Este 
vorba de sistematizarea pe 
verticală a construcțiilor, de 
unele dotări de gospodărie co
munală care pur Și simplu 
sînt neglijate și care la recep
ție se dau peste cap în dorin
ța de a putea recepționa lu
crarea. Sigur, aici este și vina 
comisiei de recepție că nu este 
destul de exigentă ca să refuze 
astfel de lucrări neterminale in 
totalitate. Asupra constructoru
lui I.L.H.S. aș vrea să ridic și 
problema prevederilor din pro
cesele verbale de recepție h lu
crărilor. Am recepționat — spre 
exemplu — în anul 1970 lucra
rea de alimentare cu apă de la 
<Jieț la care comisia de recep
ție a constatat și o serie de de
ficiențe dînd în consecință și 
termenul lor de remediere, pen
tru 1970. Nici la ora actuală 
aceste remedieri nu sînt sută 
la sută puse la punct.

Aș vrea să arăt și eu că une
le documentații și amplasamen
te au fost predate cu întîrz'ere 
și aici aș menționa cîțiva be
neficiari care creează mari greu
tăți s I.G.C., cooperația, între
prinderea județeană de exploa
tare a bazelor turistice.

In ceea ce privește activita
tea anului viitor aș vrea să 
arăt că beneficiarul nostru f.G.S 
are un plan de investiții social-, 
culturale și de gospodărie co
munală în valoare de peste 60 
milioane lei care este asigurat 
cu documentație în proporție de 
54,1 la sută, iar ca amplasa
mente . se stă ceva mai bine, 
respectiv 91,9 la sută. Partea 
de documentație credem că o* 
putem asigura constructorului 
pînă la data de 30 noiembrie, 
In ce privește frontul de lucru 
pentru anu] 1971—1972, așa 
cum se arăta și într-un artîco) 
apărut în ziar, nu se stă bine 
în sensul că deși avem docu
mentația asigurată, nu am reni 
șit să atacăm unele blocui| la 
Aeroport despre care noi zicem, 
că se pol începe. însă con«b"uc- 
toru] trebuie să fie mai operat 
tiv în atacarea lor.

VISARION 
LATEȘ,

tehnician principal, șantierul Ti 
C.F.R.:

In 1971 șantierul nostru a de
marat foarte greu din unele 
cauze datorate proiectantul ui și 
beneficiarului. In special zona 
Bumbești-Craiova, care-i cea 
mai grea, a pus foarte multe 
soluții tehnice cu un caracter 
deosebit. In plus, lucrările au 
fost îngreunate foarte mull și 
din cauză că se efectuează sub 
circulația trenurilor. Colectivul 
șantierului, împreuna cu trus
tul, $-au preocupat cu asiduita
te de găsirea unor metode mai Discuție consemnată de 

C. MAGDALIN

bune ; s-a hotărât, de exemplu, 
ca un număr de tunde Ja zi 
care se executau pe defileu, să 
se fa.că cu polate din prefabri
cate, care sînt unicate la noi in 
țară. Alte unicate pe care le 
mai avem sînt hidroîzoiărîle de 
la tunele ; toate tunelele vechi, 
cum sînt tunelele de pe traseul 
Bumbești — Livezeni constru
ite acum douzeci și ceva de ani, 
nu au hidroizolații. In cadrul 
electrificării nu mai sînt per
mise infiltrațiile de apă și s-a 
pus sarcina hidroizolării lor. 
Am început cu metoda ?las;că 
«gaură de șobolan" cc conducea 
Ja un termen foarte mare. Ulte
rior, am experimentat o meto
dă care se aplică pentru prima 
dată în Europa : o hidroizolarc 
cu rășini sintetice Ia intrados, 
adică în partea interioară. A- 
ceastă metodă a dat rezultate 
foarte bune pînă acuma și ca 
urmare, majoritatea comenzilor 
viitoare vor fi executate cu a- 
ceastă metodă. Pe Ungă rezul
tatele foarte bune pe care le 
dă. metoda amintită este de 
6—7 ori mai ieftină. Una din 
noile metode este și executa
rea scutului metalic de 'a tu
nelul Bănița care consider că 
reprezintă cea mai înaintată 
tehnică care se folosește la noi 
în țară și peste hotare. E un 
unicat românesc ce ne-a dat 
foarte mult de lucru și nouă și 
proieclanților. Numai la tune
lul Bănița scutul acesta înlo
cuiește în jur de 15 000 mc ma
teria] lemnos. Deci pe viitor c 
preconizată o avansare de 3 
metri liniari/zi cu o secțiune 
foarte mare de 9 metri.

CORNEL 
IONESCU, 

maistru pe șantierul 71 C.F.R., 
șeful lotului tunel Bănița :

Intr-adevăr, aceasta este o 
metoda nouă, unică in țară și 

‘ cred că în ziarul ..Steagul roșu" 
ar fi bine să apară Un articol 
în care să fie prezentate me
toda și utilajul -respectiv. Tn 
legătură cu darea în funcțiune 
sperăm și sîntem siguri că nu 
mai durează decît cîteva zile 
și scutul va porni. Săptămâna 
viitoare vom fi în lucru, vom 
intra pe trei schimburi și, așa 
cum s-a spus, vom executa 3 
metri liniari in 24 de ore, adi
că schimbul își va realiza ex- 
cavarea Și evacuarea unui 
metru liniar de tunel și mon- 

, tarea inelului prefabricat în 
I urmă, care constituie prima 
căplnșire a tunelului.

Ing. IOAN POPA,
șeful șantierului I.C.F. Ciinpa :

Noi executăm de aici pînă 
aproape de Caransebeș, de Si- 
meria, toate drumurile forestie
re. După cum se cunoaște aces
te lucrări se executa în con
diții destul de grele. Am apli
cat unele metode la terasamente 
și la derocări care au dat re
zultate foarte bune, âjungînd in 
acest an la un grad de me- 

anizare piriă la 96 la sută 
Socotesc că dacă aceste metode 
nr fi popularizate ar putea fi 
folositoare și altor unități de 
construcții care execută lu
crări asemănătoare. Aș vrea să 
arăt 'ă din sarcinile ce le a- 
vem pe acest an, planul valo
ric a fost realizat în proporție 
de 88—89 Ia sută, iar la pia
nul fizic mai avem cîteva lu
crări care în 2—3 zile vor fi 
recepționate. Pentru anul 1972 
avem cca. 50 km de drum în 
afară de «le două drumuri 
pe rare vrem să le atacăm 
chiar din toamna acestui an 
— modernizarea drumului de 
la Uricani la Cîmpu lui Neag 
și a drumului Jieț — Lonea. 
Potrivit graficului ce-1 avem 
pînă la această dată am atacat 
vreo 8 lucrări, iar în zilele ca
re urmează vom ataca încă 
3—4.

FRANCISC 
IACOB, 

directorul Băncii de investiții :

Se remarcă faptul că pro
blema investițiilor este tratată 
oarecum unilateral. Se face pla
nul ori nu se face, e ritm sau 
nu, pregătim condiții pentru 
1972, se asigură front de lucru 
sau nu. Dar este aproape com
plet scăpat din vedere aspec
tul eficienței economice a in
vestițiilor. E o problemă care 
este subliniată de fapt în toate 
documentele de partid și de 
stat, și care consider că ar 
trebui să ne preocupe în mai 
mare măsură și pe noi. Mă re
fer în special la analiza com
petentă a duratelor de execu
ție, reducerea imobilizărilor de 
fonduri în investiții netermina
te și în continuare în investiții 
și proiecte sistate și abando
nate, in utilaje nemontate în 
termen, iu materiale consuma
te peste normative și atîtea 
altele. Mâ refer la reducerea 
.ostului investițiilor atît ca sis
tem de construcții-montaj cît 
și la respectarea termenelor de 
punere în funcțiune, și reali
zarea parametrilor proiectați, 
la întărirea simțului de răspun
dere în gospodărirea fondului 
de materiale. Toate aceste as
pecte sînt foarte actuale pen
tru toii beneficiarii și construc
torii care își desfășoară acti
vitatea în raza municipiului 
nostru.

Apreciez că organizarea de 
către redacție a unor anchete 
foarte documentate pe aceste 
probleme, cu concursul unor 
colaboratori externi ar da re
zultate din cele mai bune. Aici 
s-a sesizat faptul că sînt o se
rie de aspecte care ar necesita 
astfel de anchete și eu cred că 
prin caracterul observațiilor pe 
care le-ar face ele ar determi
na o schimbare cu mult în 
bine a activității de investiții- 
construcții.

Din discuțiile purtate în ca
drul acestei mese rotunde am 
desprins și alte cîteva aspecte 
care ar merita să fie avute 
mai mult în vedere. Construc
torii și în special T.C.D. se 
pltng de situația grea a lucră
rilor noi care trebuie atacate 
și nu au finanțare. N-ar li 
bine să analizăm în ce măsură 
este eficient să mai atacăm a- 
cum e serie de lucrări ? Noi 
am făcut fragmentar astfel de 
analize : ce s-a întâmplat cu lu
crările atacate în trimestrul IV 
în grabă ? Rezultatul a fost 
următorul < s-a depășit de re

In încheiere, a luat cuvîntul tov. ing. Gheorghe Feier, care a subliniat că discuțiile purtate în cadrul mesei rotunde au fost utile.Din ele se desprinde necesitatea ca toți factorii care își desfășoară activitatea în domeniul investițiilor — titulari de investiții, constructori, proiectanți — să depună eforturi sporite pentru perfecționarea activității în acest domeniu, cre- înd toate condițiile necesare unei bune desfășurări a lucrărilor înce- pînd cu asigurarea cît mai din timp a proiectelor, a amplasării și deschiderii finanțării. In același timp, se impune o preocupare deosebită pentru organizarea mai bună a lucrului pe șantiere, extinderea mecanizării și industrializării, a metodelor de lucru de mare productivitate, îmbunătățirea aprovizionării și gospodărirea judicioasă a materialelor. O mai mare atenție va trebui acordată rezolvării problemelor privitoare la forța de muncă ■ lichida

rea fluctuației, asigurarea unor condiții de cazare, masă și culturalizare cît mai bune, ridicarea nivelului de calificare.Răspunderi deosebite în îmbunătățirea activității de investiții- construcții revin organelor și organizațiilor de partid de pe șantiere chemate să urmărească sistem=>*:c mersul lucrărilor de construcții- montaj, punerea la timp în funcție a fiecărui obiectiv, să vepheze la calitatea lucrărilor, să militeze pentru creșterea productivității muncii, pentru o ridicată eficientă a investițiilor.Situîndu-se în fruntea colectivelor de muncă de pe șantiere, organizațiile de partid, antrenînd activ organizațiile de sindicat și tineret au datoria să desfășoare în rîndul constructorilor o susținută muncă politică și educativă pentru mobilizarea lor la realizarea exemplară a sarcinilor de plan.

gulă durata de execuție și în 
general nu crescut eheltuu-lile 
Dacă o lucrare nu trebuie cu 
orice preț să fie ati^ij este 
mai bine să se orienteze efor
turile constructorilor asupra al
tor lucrări care sînt atacate sau 
la care se poate grăbi terme
nul de punere în funcțiune pen
tru că realitatea e că în pe
rioada de iarnă la noi se lu
crează în cu totul alt ritm mai 
ales dacă e vorba să începi 
o lucrare unde se execută be
toane și zidărie.

Se discută despre calitatea 
necorespunzătoare a proiectelor 
de execuție. Este un fapt real, 
valabil pentru absolut toți pro
iectant ii și cu titlul informativ 
am să vă spun că eu în ultimii 
cinci ani — deși se spune că 
la un bloc de locuințe prețul 
ferm trebuie stabilit în 30 de 
zile de la data predării pro
iectului — n-am avut nici 
o singură documentație la un 
bloc care să nu fie obiectată 
de constructor și care să nu 
fie refăcută cel puțin o sin
gură dată. Ori, cum noi con
struim un număr așa de mare 
de blocuri în cinci ani de zile, 
se poate trage concluzia ce fel 
de certificat de calitate se poate 
acorda pentru proiectanți.

Același lucru e valabil și 
pentru proiectanții lucrărilor in
dustriale și chiar șl pentru pro- 
iectantii lucrărilor în reeie sub
terană, cu toate că acolo nu 
se cheltuiesc bani cu proiec
tarea întrucât se execută pro
iecte în regie.

O altă problemă care se pune 
este măsura în care se respec
tă în investiții-construcții lega
litatea. Se pare că ar mai fi 
multe de făcut în acest dome
niu. Să vă dau un exemplu t 
noi nu atacăm nici o lucrare, 
nici în acest an după ce s-a 
deschis finanțarea ci totdeauna 
înainte. Nerespectarea acestei 
legalități duce la o serie de 
fenomene negative care au fost, 
unele din ele. scoase în evi
dență chiar aici. Există mij
loace legale de a acționa. Be
neficiarul trebuie să verifice 
proiectul cînd îl primește și să 
refuze la plată proiectul neco
respunzător. Dar așa ceva nu 
s-a întâmplat! Se întîmplă ca 
constructorul să nu efectueze 
remedierile în termen tot pen
tru că nu se respectă legalita
tea. Aceste remedieri ar fi tre
buit să fie retrase la timpul lor 
din contul contractului și nu
mai după ce le remediază să 
fie luate înapoi. Nu le-am re
tras șl firește constructorul n-a 
mai executat această remediere.

GHEORGHE 
DAVIDESCU :

A.ș vrea în numai cîteva cu
vinte sâ revin asupra ideii cu 
proiectanții. In realizarea lucră
rilor de pe teren de cîte ori 
îi chemăm nu vin. In felul a- 
cesta noi nu putem răspunde 
solicitărilor constructorilor și a- 
ceasta duce la întârzierea lucră
rilor. Rugămintea noastră este 
ca tovarășii de la Trustul de 
construcții Deva să ne înțelea
gă și să atace lucrările plani
ficate în acest an.

EMILIAN 
TOMULESCU :

Dacă-mi permiteți, aș vrea 
să completez ideea tovarășului 

Davidescu în legătură cu pro- 
iectanlul nostru prin ipaJ, 
I.P.C.II. Deva. Nu numai că răs
punde cu întîrzicre solicitărilor 
constructorilor și ale beneficia
rului dar și atunci cînd vine 
nu binevoiește să la legătura 
cu factorii eu care ar trebui 
să colaboreze în sensu] rezol
vării problemelor Ar trehui sâ 
se prezinte, să ia legătura și cu 
Consiliul popular. Recent, cînd 
pentru rezolvarea unor proble
me la Vulcan a venit acest 
proiectant s-u dus de unul sin
gur, a făcut niște completări, 
a mers la Deva și g dat dis
poziție dc sistare a unor lu
crări fără ca beneficiarul, con
structorul și alți factori de răs
pundere ăi acestor investiții să 
fie de față la constatare.

Ing. PETRU 
MUNTEANU, 

directorul E. M. Livezeni :

Se constată încă un fenomen 
negativ ■ unele lucrări care re
prezintă un volum mic rapor- 
v>t la nivelul unor unități con- 

- ’• jtoare cu capacitate mare, 
nu sînt tratate cu suficient simț 
de răspundere, se tergiversea
ză Legat de mina Livezeni, în 
acest sens m-aș referi la ra
cordul căii ferate normale care 
se amină de anul trecut (execu
tant regionala C.F.R. Deva): a- 
celași lucru se întâmplă și cu 
telecomunicațiile, care nu-.și re
zolvă o serie de probleme, ere- 
înd ireutăți în desfășurarea 
normală a lucrărilor ce condi
ționează punerea în funcțiune 
a noilor capacități de produc
ție la termenele prevăzute.

COSTACHE 
AVRAMIUC, 

președintele comitetului sindi
catului T.C.M.M. Petroșani :

La realizarea, planului de in
vestiții contribuie în mare mă
sură condițiile de viață create 
constructorilor — cazarea, ma
sa activitățile culturale și e- 
ducatîve, preocuparea pentru 
ridicarea calificării orofesionale 
ș.a. Ceea ce este de subliniat 
în această privință e faptul că 
am progresat mult în crearea 
unor condiții de viață și de 
muncă mai bune salariaților de 
pe șantier. Avem acum spații 
corespunzătoare, am primit gar
soniere la blocul G 12 din Vul
can. primim Un cămin cu 300 
locuri; condițiile sînt din ce în 
ce mai bune dar consider că 
sindicatul, comitetul de direc
ție. vor trebui să acționeze și 
mai mult în această direcție. 
Ne preocupă în mai mare mă
sură și problema folosirii tim
pului liber al muncitorilor con
structori îndeosebi la Lupeni, 
Bărbăteni, Uricani. Problema 
stabilizării forței de muncă, 
spre deosebire de anii trecuțl, 
e mulțumitoare. Se creează con
diții tot mai bune și munci
torii văd și ei că nu e bine’ 
să umbli dintr-o unitate în 
alta. In ultimul timp avem și 
un număr mai mare de femei 
pe .șantiere. Noi apreciem bine 
activitatea femeilor deoarece 
ele muncesc conșt’inclos.
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4propo de „ciupeală

sau chiar pe 
socule-
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Campionatul

municipa

mu» de

ce la rilevi. dar ;avem în ve-
(Ure Ș* posibilitak vaJoriDcă-
fii prodi:t«e)or ren) iwte, în spe-
chill în atelierele de airtlzanai
ț’ ușerie. pe ntru
rea unoi- fonduri ■neces:ire per-

i'cntc rj a acestoi

afttca lucruri frumna 
oameni minunați in 
cărora Ji-e drag să 
Fi să muncești. Acest peisaj 
luminos mai are insă totuși 
și unde pete dc umbrii. O 
asemenea pată, o constituie 
chioșcul dc distribuire a căr
nii, aparținu tor unii Sfii I.A.S. 
din incinta halei (piață) Pe
troșani. Propriu-ris nu chioș
cul, ci omul care lucrează la

E. M. l’a- 
j comple- 

nu sub for- 
pentm a cu- 
rocese tehno- 

studiulu) ptflc- 
Jlă șl profilul 

muncii lor in atelierul de lă- 
rfttușerie din școală, chiar exe
cutarea unor lucrări cu grad 
do dificAiltate sporit.

Desigur că ne interesează ntît 
angrenarea elevilor în diferitele 
Meiiorp în oerioada anilor de 
•tudii dar și posibilitatea pla
sări) absolvenților în sectoare 
de producție potrivite aptitu
dinilor manifestate și specifi
cului muncii practice desfășu
rate de ei în atelierele școlii.

E adevărat primim un spri
jin material valoros din partea 
întreprinderii care ne palronea- 
»ă. dar nwri responsabilități re
vin și d:rlginților și părinților 
pentru supravegherea elevilor 
In perioada practicii. De aceea, 
abordarea acestor probleme în 
ședințele pe școală cu părinții 
ec impune cu acuitate, spriji
nul acestora fiind absolut ne
cesar, sporind și mai mult ro
lul 
ma 
lor 
ui 
copta din convingere în cele 
din urmă perspectiva integră
rii sale în sectoarele muncii 
productive pentru care se va 
forma treptat în școală și ca- 
re-i impun cunoștințe teoretice 
ți deprinderi practice pluriva
lente. temeinice, cu posibilități 
de icumuîări colective și de 
adaptare facilă la noile condi
ții de muncă, atunci cînd va 
fi nevoie.

Educat în spiritul muncii, 
teoretic și practic, prin antre
narea sa timpurie în activita
tea productivă. înarmat cu de
prinderi practice concrete, 
levul de azi va spori mii ne 
rindurile puternice ale oameni
lor muncii.

și eficacitatea legăturii per- 
nente și sincrone a părinți- 
cu școala. Găsind șj acasă 
sprijin moral, elevul va

e-

i

I 
I

o vorba ? 
ipal des- 

ciupcală** și fn subsidiar 
tiespre comportare. Și trebuie 
recunoscut că ai< i. pentru 
.realizarea* celor d mai sus, 
se aplică o metodă destul de... 
personală. Dc pildă, cumpără 
omul cRcva kilograme de car
ne fi pentru ca să plătească, 
oferă să zicem o bancnotă de

jonsabilul, aruncă 
ul fi... altul la 

rlnd. Nur»oi că arest rost, 
de obicei este împuținai fi, 
in general, cu cile 10 lei. Se 
vede că ai i sta este janful'' 
domnului responsabil (nu-i 
putem da numele iutnicit a 
icjuiui să ni-i comunice, iar 
de a/ifat nu era afișat nici
unde}.

Ajunsă ac 
stradă și jficindu-fi 
Iile, bmcinfclcs că persoana 
atinsă in bugetul personal 
confiată ■ u ușurința diminua
rea. $i «tund. înapoi la chioș
cul in cauză pentru clarlji- 
eare. Iar aceasta clarijicare 
dc obicei se desfășoară după 
cum urmează :

— Mi-ați dat mai puțin cu 
10 lei!

— Ți-am dat at it cit a tre
buit.

— Vă rog să recalculați,
— Nu recalculez nimic I

Se insistă, se insistă pfnă 
< ind responsabilul In can; 
consimte .«fl restituie ceca 
ri'lmuse pe nedrept. .Și fa 
luest lucru intT-o manieră 
plină de ostentafie.

— Na Să-fi o i luminări .' 
Sau :
—Na ! Si altădată 

mai fii chioară !
S-ar puica <iede efl 

fia vizează un aspect fntlni- 
plătOr și ambiguu : rrspeclii a 
cumpărătoare ar /i putut 
foarte bine să greșească ca. 
Dar, asemenea întîmplâri au 
devenit de acum frccrenie. 
Așa a păfit Angela Nyerges, 
Ecalcrina Boantă fi altele.

De unde se reda, că e o 
practică ce trebuie urgent, și 
categoric înlăturată. Orgnneh- 
competente respect ir ale 

care aparțini 
să se conform

Memorialul „Ștefan 
Erdely“ la șah

In cadru) celei de-a doua c- 
tape a campionatului municipal 
de fotbal, au fost înregistrate 
următoarele rezultate t I.G.Ii. 
Petroșani — Preparația Coroești 
0—1; Grupul școlar minier Lu- 
peni — C.F.R. Petroșani 3—1; 
Jiu] Petroșani — Grupul școlar 
minier Petroșani 3—0.

De remarcat, comportarea 
foarte bună a tinerilor fotbaliști 
de Ia Grupul școlar minier Lu- 
peni care, jucînd pe teren pro
priu, au reușit să cucerească o 
prețioasă victorie în dauna e- 
chipei C.F.R. Petroșani.

Reprezentanta I.G.L.-uluj Pe
troșani, după ce în prima e- 
înpâ a terminat la egalitate, 
1—1. cu C.F.R. Petroșani, în 
cea de a doua etapă a cedat 
j>e teren propriu în fața echi
pe; din Coroești care se a- 
nunți de pe acum un preten
dent serios la cîșilgarea cam
pionatului municipal.

Jiul Petroșani, participînd în 
această competiție cu o echipă 
alcătuită dintre fotbaliștii cen
trului de copii și juniori (șl 
care nu participă fn competi
țiile republicane), a reușit »ă 
cîștige fără emoții prima în- 
tîlnire cu neexperimentata echi
pă a Grupului școlar minier 
Petroșani.

Participante pentru prima 
oară la o asemenea competiție 
fotbalistică, cele două reprezen
tante ale grupurilor școlare mi
niere din Lupani și Petroșani,

dispun de câteva elemente ta
lentate, culpabile să ne repre
zinte cu cinste atît în campio
natele școlilor profesionale cit 
șl în echipele unde vor activa 
după absolvirea școlii.

Etapa a IlI-a, din 30 octom
brie h’71, programează urmă
toarele meciuri: C.F.R. — Jiul; 
Preparația Coroești — Grupul 
școlar minier Lupeni și Grupul 
școlar minier Petroșani — I.G.Ii. 
Petroșani. s. bAloi

{Urmare din pag. 1)

Secțiu dc șah a clubului spor
tiv „Jiul" din Petroșani a or
ganizat un interesam turneu de 
șah dotat <‘u trofeul «Ștefan 
Erdely", aflat în desfășurare.

La această competiție parti
cipă cei mai buni jucători din 
Petroșani și Petrila printre care 
se numără maestrul Șerban 
Neamțu, candidatul Iosif La
zar, jucătorii de categoria I Dia- 
r.u Mitrică. Iosif Smida și pio
nierul Ion Mărășescu.

întrecerile, începute în 
de 26 octombrie, la Casa de cul
tură, continuă.

Deschiderea cr 
llnndbal feminin
— Olanda (Trofeul Car 
păți). Transmisiune di 
recta de la Cluj.
Timp și anotimp in a 
gricultură.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Handbal feminin : Ro 
mânia — Iugoslavia 
(Trofeul Carpa(i). Trans
misiune directă dc la 
Cluj. In pauză, la ora 

,55 — „1001 de seri" 
emisiune pentru 

ici.
Tele jurnalul de se 
Cincinalul in acțiune, 
Legile in atenția • 
nici publice. Criterii ști
ințifice echitabile în 
promovarea cadrelor. 
.Nuntă maramureșeană" {
— reportaj Hltnat des ■ 
pre turneul Ansamblu- I 
lui Casei de cultură din ’ 
Vișeul de Sus, in Fran- I 
(a și S]>ania.
Antologie Charlie Cha- I 
plin.
interpretul săptămînii : I 
Aida Moga.
Cadran internațional. 
Virtuoși ai baletului — 
Magdalena Popa, Mari- I 
na Kondratieva, Toni • 
Lander, Vladimir Tiho- I 
nov, Scott Douglas. I 
Telejurnalul de noapte. I

văzuta din șoseaua națională. Foto I I. LEONARD

I. C. R. M.
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PROGRAMUL I i ii,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 l.a microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9.30 Odă limbii 
române. >0,00 Buletin dc știri; 
10.05 Muzică populară; 10,30 
Clubul călătorilor; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Din ță
rile socialiste; 12,30 întâlnire 
cu melodia pupulară și in
terpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e

pretutindeni; 14.40 Melodii 
populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio; 
16,00 Radiojurnal; IG.JQ In
terpret! de muzică populara; 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Ciulă Mihaela Mihai, Aarno 
Raninen și Julio Iglesias; 18,00 
Orele scrii; 20,05 Zece melo
dii preferate; 20.40 Melodii 
populare; 21.00 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal: 22,30 
Concert de scara; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
seară (continuare); 24,00 Bu
letin de știri; 0.03—G,00 Es
trada nocturnă.

DEVA
angajează

pentru depozitele «lin Pelro- 
șani.

Condiții conform H.C.M. 
914/1968.

ziua

S. B.
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(Urmare din nr. 6 839)

Sus, erau dispuse cabinele 
pentru marinari, mecanici, 
oameni de știință etc. Lip
sea numai avionul pe care 
toți îl numeau ..ochiul na
vei* și care trebuia să explo
reze ghețurile pentru a pu
tea indica spărgătorului dru
mul cel mai ușor de urmat.

Lângă ferma zootehni ă de 
pe covertă se rezervase un 
loc și pentru avion. Dar în 
timpul zborului de la Le
ningrad spre Arhangheisk 
motorul avionului s-a defec
tat și el a aterizat la Onega. 
Am trimis un motor de re
zervă și am stabilit cu pilo
tul să ne întâlnim undeva în 
drum Și anume lîngă insula 
Dickson. Deci, ancora sus și 
la drum.

EXOTISM, EROISM —
MULTĂ MUNCA

Ș’

ȘI

La 28 iulie 1932, „Sibiria- 
kov- și-a luat rămas bun de 
la portul Arhangheisk. Potri
vit prognozelor, marea era 
calmă, fără ghețuri. Mașinile 
funcționau în bună regulă și 
nu se intîmpla nimic deose
bit. Așa a decurs călătoria 
pînă la insula Dickson, per- 
mițîndu-ne să câștigăm două 
zile foarte prețioase pentru 
misiune. In cele din urmă, 
însă, acest avans nu ne-a fost 
de n»ci un folos.

Nava norvegiană de trans
port „Vagland". care trebuia 
sâ aducă din Anglia cărbune 
de Cardiff pentru a comple
ta rezervele noastre, nu se 
grăbea să sosească la locul 
întîlnirii. Era atît de veche, 
ÎDCÎt proprietarii au trimis-o 
în Arctica în speranța de a 
încasa pentru ea... asigurarea. 
Intre timp, expediția noastră 
„se bronza' sub soarele arc
tic.

Totuși, orice zi de întîrziere 
putea avea repercusiuni gra
ve asupra expediției și noi 
am fi vrut să le evităm. $i 
aceasta nu era totul. La 10 
august, am primit o radio
gramă că avionul nostru a 
pornit de la Arhangheisk cu 
destinația Dickson. La numai 
cîfcva ore am fost anunțați, 
din nou. prin radio că avi
onul s-a prăbușit în mare. 
PiloluJ a «căpat cu viață. în
să noi am pierdut „ochiul 
navei*, care trebuia să ne 
ajute mult atunci cînd spăr
gătorul s-ar fi aflat în mijlo
cul ghețarilor. Tn viitor, a-

ceasla avea să ne aducă mari 
necazuri.

Dar tot 
ne aduse, 
așteptatul 
preluat 850 tone de cărbune, 
care nu a încăput în cală și 
a fost depozitat parțial pe 
covertă. Altă soluție nu a- 
veam. Energia cărbunelui 
t.Luuia sa învingă rezistența 
gneții și, de aceea, cu cit a- 
veam mai mult cărbune, cu 
atu eram mai liniștiți. Erois
mul expediției s-a prezentat 
nu sub forma unei lupte cu 
urșii albi, ci sub aceea a ne
cesității de a transporta toți, 
dar absolut toți, de la coman
dant și pînă la ziariști, saci 
cu cărbune de pe o navă pe 
alta. Dar, în ciuda eroismu
lui de care am dut dovadă 
in această luptă împotriva 
cronometrului, am putut să 
ne luăm rămas bun de la in
sula Dickson abia la 11 au
gust.

Nava mergea spre nord și 
in drum avea sâ se întâlneas
că, pentru prima oară, și cu 
ghețarii și cu urșii polari.

Munții de gheață erau ca 
niște apariții de pe altă lu
me. Erau uriași, dar puteau 
fi ocoliți. Mai rău însă ne-a 
fost cînd vrind să scurtăm 
drumul am ajuns in fața u- 
nui cîmp de gheață, mult 
mai pașnic ca înfățișare, dar 
in fața căruia omul era a- 
proape dezarmat. „Sibiria- 
kovu a trebuii să se retragă, 
să se îndrepte spre est, iar a- 
poi spre sud-est, renunțând 
la încercarea de a scurta 
drumul și pornind pe calea 
„bătătorită1-, de-a lungul țăr
mului nordic al Siberiei.

Să nu credeți că și pe a- 
cest drum nu am avut de lup
tat cu gheața. Dar aici nu 
mai era un cîmp compact ci 
o îngrămădire dc banchize, 
a căror parcurgere putea fi 
asemuitfi cu trecerea printr-o 
pădure virgină. Plimbarea nu 
era din cele plăcute, dar nu 
aveam de ales. Pentru a fa
ce un drum de cinci mile, 
„Sibiriakov* a trebuit să lup
te cu ghețurile 48 de ore. Ea 
ordinul căpitanului, presiu
nea în cazane a fost ridica
tă la maximum. Nava s« re
trăgea și apoi pornea cu toa
tă viteza înainte, ureîndu-se 
pe gheață și spărgind ban
chizele cu greutatea propriu
lui său corp.

ziua de 10 august 
în sfîrșit, pe muit 

„Vagland*. Am
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tre produsele premiale au în
trunit sufragiile unanime ale 
specialiștilor și publicului vizi
tator, prin calitatea lor, carac
teristicile superioare, prin es
tetica și utilitatea lor: frigide
rul cu compresor „Lux", crea
ție a colectivului Fabricii de 
frigidere din Găești, televizo
rul „Astronaut", produs al u- 
zinelor bucureștene „Electroni
co", ospiratorul cu gabarit re
dus A.P.-9, fabricat la I.I.Ș. ,.E- 
lectromotor" din Timișoara, ma
șina pentru marcat fețe și ștan- 
țot incălțăminte de la coope
rativa „Metalurgica" din Cluj, 
ușile din geam securizat, pro
dus al fabricii din Buzău, gar
niturile de mobilă pentru ca
meră de zi și dormitor „Gobri- 
ela" și „Crinul" de la Combi
natul din Suceavo, dormitorul 
„Drubeta", reolizare o Combi
natului din Turnu Severin, su
frageria ..Regence" de la Com
binatul din Brașov, dormitorul 
„Timiș" de la Tlmișoaro. come- 
ro de zi „Dacia" - Oradea, 
aragazul „Modern" ol Fabricii 
„23 August" din Sotu Mare, 
costume naționale, marame, țe
sături cu alesături șl broderii, 
creații ole cooperativei „Mun
ca colectivă" din Cîmpulung 
Muscel, țesături homespun ale 
cooperativei ..Avintul” din Co- 
vasno, colecția de pantofi băr
bătești cu fețe împletite a co
operativei „Munca" din Satu 
Mare. Cabana din lemn cu e- 
taj, tip „Harghito 33". reali-

zolă la CAP. Armâșeni, jude
țul Harghita și multe altele.

Un olt atribut al pavilionului 
de mostre a fost cadrul larg 
pe care acesta l-a creat pentru 
contactul specialiștilor și oame
nilor de afaceri străini cu rea
lizările industriei noastre pro
ducătoare de bunuri de con
sum, pentru negocierile purtate 
cu reprezentanții întreprinderi
lor românești de comerț exte
rior. Reprezentanți a aproxima
tiv 300 de firme șl companii 
străine din diverse regiuni ale 
globului au vizitat standurile cu 
exponate luind cunoștință di
rect de potențialul acluol al u- 
neia sau alteia din romuri, de 
oferto românească de export 
intr-un sector sau altul. Cu a- 
cest prilej s-au încheiat foarte 
multe contracte de export, ior 
altele se află In faza de fina
lizare. Cit despre tranzacțiile 
perfectate, valoarea acestora 
este estimată Io aproximativ 
200 milioane lei volută.

Prin aprecierea de care s-o 
bucurat din partea publicului 
vizitator. o specialiștilor șl 
cercurilor de afaceri străine, 
prin rezultatele favorabile obți
nute la contractările de măr
furi, atît pentru piața internă, 
cit și pentru export, cel de-al 
V-leo Pavilion de mostre de 
bunuri de consum se înscrie pe 
linia celor mai prestigioase 
manifestări economice româneș
ti care o avut menirea să sti
muleze nu numai industria, 
producătoare, ci și activitatea 
de comerț a țării noastre

Gripa este o boală infecți
oasă acută, cauzată de virusul 
gripal, caracterizată clinic prin 
manifestări respiratorii și gene
rale severe, iar epidemiologie 
printr-o mare cohtagiozitate cu 
apariția de epidemii frecvente, 
iar la intervale de mai mulți 
ani, dc pandemii (epidemii ce 
cuprind aproape toată lumea.)

Gripei este caracterizată în 
mod just printre marile cala
mități ale omenirii ca și ho
lera, ciuma ori variola (vărsa
tul negru). Gripa a intrat în is
torie prin numeroase pandemii 
drătînd că nu cunoaște granițe 
și delimitări geografice.

Ea se remarcă în primul 
rînd printr-un număr conside
rabil de îmbolnăviri, mai ales 
în perioadele epidemice, cînd, 
orașe sau colectivități pot fi pa
ralizate în activitatea lor. Ma
rile pierderi cauzate de boală, 
în economia tuturor țărilor, 
justifică eforturile actuale pen
tru prevenirea gripei și îmbu
nătățirea tratamentului. „Dacă 
s-ar reuși scăderea timpului de 
lucru pierdut din cauza gripei 
numai cu o zi, aceasta ar con- 
stilui o economie de cel puțin 
500 000 000 ruble anual** (Jda- 
nov — U.R.S.S. — 1953).

Simptome: Boala începe
brusc, uneori brutal, cu frisoa
ne și creșterea rapidă a tempe
raturii la 39—40°, dureri muscu
lare puternice (senzația de om 
bătut) dureri de cap și o aste
nie (oboseală, slăbiciune) mar
cantă. Bolnavul este obligat să 
stea la pat. S-au observat, în 
păndemii și începuturi apoplcc- 
tiforme cu colaps și moarte în 
24—48 ore.

Tabloul clinic este dominat 
de simptome generale toxice și 
fenomene dc atingere cardio
vasculară (miocardită. insufici
ență circulatorie, sîngerări din 
nas (epistaxix). menstruații a- 
bundente. tulburări senzoriale 
cu vîjîituri în urechi, tulburări 
de vedere, insomnie sau som
nolență.

Tulburările la nivelul apara
tului respirator, la formele o- 
bișnuite de boală, sînt mai dis
crete si neconcludente. Un semn

destul de concludent. în gripă, 
ii constituie lipsa poftei de 
mimare, ce poate duce pînă la 
anorex.e (refuzul total de ali
mente). care, uneori poate să 
persiiie și în convalescență.

Evoluția gripei simple este 
favorabilă. In 3—5 zile febra 
scad? dar perioada dc onvales- 
centj se caracterizează prin 
persistența unor simptome ca 
astenie, stare depresivă, uneori 
cu iritabilitate și o tuse supă
rătoare. In această perioadă 
bolnavul este receptiv la diver
se infecții ceea ce agravează 
tablou) clinic.

De regulă prognosticul 
rezervat la gravide, 
cardiaci, pacienții cu boli res
piratorii 
bronșită cronica. T.B.C.). diabe-

este 
vîrstnici,

cronice (emfizem.

terea gripei în perioadele inler- 
epidemice.

Tratament. Nu există un tra
tament specific al gripei, viru
sul gripal nu este sensibil la 
nici un antibiotic. De aceea tra
tamentul se bazează pe i favoa- 
rizarea procesului natural de 
vindecare cu evitarea unui ex
ces de medicamente : preveni
rea 
lor 
gherea convalescenței.

Tratamentul se va face In 
condiții de izolare, de regulă la 
domiciliu, urmînd a fi spitali
zate numai cazurile complicate 
și formele grave.

Repausul în casă și in pat 
timp suficient (5—10 zile) con
stituie partea principală a tera
peuticei gripei, favorizînd vin-

comolicațiilor Și 
odată apărute ;

tratarea 
supra ve-

inamic public
tici, critici și alți bolnavi cronici 
care plătesc un greu tribut de 
mortalitate în cursul epidemi
ilor de gripă.

In patologia copilului mic 
gripa constituie un mare des
chizător de drumuri pentru va
riatele infecții bacteriene ; 
bronhopneumonii, pneumonii, o- 
tile, angine. meningite, ecefali- 
te care complică, concomitent 
sau succesiv, gripa. Fiecare val 
epidemic se reflectă în curba 
mortalității infantile și in mod 
just se consideră că gripa este 
boala infecțioasă cea mai im
portantă în patologia copilului 
mic și în special a sugarului.

In lumina acestor date este 
limpede că gripa face parte din 
problemele mari și permanente 
ale ocrotirii sănătății întregii 
lumi. Sarcinile și lupta contra 
ci sînt foarte grele și ele tre
buie să urmărească perfecțio
narea metodelor actuale de tra
tament- și mai ales a profilaxiei 
pentru preîntîmoinarea sau li
chidarea unei eventuale pan
demii precum si pentru comba-

decarea și prevenind complica
țiile. Regimul alimentar va fi 
larg, nutritiv cu aport substan
țial de vitamina C.

Medicația va fi simp ă i as
pirină. antinevralgice. Acalor. 
Deseori sînt necesare calmante 
ale tusei ca i Tricid, Codenal 
etc. Utilizarea unor stimulente 
ale rezistenței nespecifice (Po- 
lidîn, Omnadin) frecvent lici
tate de unii pacienți și medici 
sînt ineficiente. Nu se vor uti
liza sulfamide sau antibiotice 
în gripa simplă, ele fiind nu 
numai inutile, dar, uneori, șl 
periculoase Antibiotice ver fi 
folosite numai în complicațiile 
bacteriene și în funcție de sen
sibilitatea germenalui.

Pentru nas și gît nu vom fo
losi soluție de antiseptice iri
tante și nici prea dese spăla
turi care irită mucoasa șl o 
descoperă de mucosul protector, 
favorizînd complicațiile m!cr«- 
biene. Vom utiliza ce] nult 
gargară cu ceai de mușețel sau 
ser fiziologic, bomboane dezin
fectările (Farineosept) și inhala

ții în nas cu vitamina G sau 
soluție ue efendrină 0,5 la sută.

Se vor administra din abun
dență băuturi calde (ceaiuri) și 
se va favoriza transpirația. 
Contrar unor păreri și obiceiuri 
greșite. băuturile alcoolice 
(chiar sub formă de vin sa» 
țuică fiartă) sînt foarte pericu
loase căci scad și mai mult re
zistența organismului.

Profilaxia gripei constituie 
unu) din obiectivele importante 
în apărarea sănătății populați
ei și se realizează prin mal 
multe mijloace, între care cele 
mai eficiente sînt ’ depistarea 
și izolarea la domiciliu < ■'••U 
spital) a tuturor cazurilor de 
gripă pentru a micșora sursele 
de infecție în colectivități.

Tn specia] pentru colectivită
țile de copii, secții de noi nSs- 
cuți, creșe, cămine de copii, In
ternate. școli, ca de altfel fn e- 
rice fel de colectivități — sa 
vor lua măsuri severe de triere 
pentru a îmDiedica pătrunde
rea oricărei persoane cu simp
tom? de gripă.

Se Va urmări micșorarea la 
maximum a posibilităților de 
contact cu bolnavii, prin evfc* 
tarea aglomerațiilor, frecventa-- 
rea spitalelor, a vizitelor eto 
mai ales pentru copii, bătrînl. 
bolnavi cronici.

Obiectele de toaletă (în spe
cial batista) trebuie să fie strici 
personale și părinții bolnavi 
vor evita apropierea de copil 
în perioada acută a bolii.

Se vor folosi toate mijloacele 
de dezinfecție a aerului prin 
ventilație intensă. Iradiere se- 
la sau. acolo unde este posi
bil. cu raze ultraviolete. Se va 
întări rezistența nespecifică a 
organismului prin evitarea obo
selii excesive, a surmenajului 
nervos, a lipsei de somn, folosi
rea rațională a gimnasticii și 
sportului precum .și tratarea a- 
fecțiunilor cronice ale căilor 
respiratorii.

Or. Ovidiu FRAȚILA 
șeful laboratorului de epidemio

logie Petroșani

(Va urma)
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Restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze la O. N. U. VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

(Urmare din pag. l» 

constituie o victorie a forțelor 
păcii șj socialismului, rare s-au 
pronunțat în permanență pen
tru reintegrarea Chinei popu
lare în Organizația Națiunilor 
Unite.

Votul Adunării Generale pre 
tints o importanță deosebită 
pentru creșterea polului O.N.U. 
ca instrument de promovare a 
climatului de încredere Intre 
state, de statornicire a păcii și 
colaborării în lume. Declarațiile 
făcute de șefi de state și gu
verne, dc diferite personalități 
politice. apreciază că votul 
marchează o etapă pozitivă în 
evoluția vieții internaționale. 
Decizia dc restabilire a drep
turilor RP. Chineze la O.N.U. 
constituie semnalul unei consi
derabile îmbunătățiri a situați
ei internaționale, afirmă secre
tarul eeneral al Națiunilor V- 
nite. U Thant. Prezența R.P. 
Chineze la O.N.U.. se arată în 
mesajul adresat premierului Ciu 
En-lai de președintele Pakista
nului. Yahya Khan, va contri
bui de o manieră importantă 
la eforturile desfășurate de Na
țiunile Unite pentru salvgarda
rea drepturilor popoarelor, a 
păcii în lume. Actul înțelept 
e] comunității internaționale 
reprezintă o acțiune pe cît de 
Importantă pe atît de justă, a- 
preciază președintele Tunisiei.
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REPARAREA OM! NEDREPTĂȚI ISTORICE
PEKIN 27 (Agerpres). — Pre

zența Chinei populare in 
O.N.U. va permite organizației 
mondiale să manifeste un ata
șament sporit față de princi
piile fundamentale ale Cartei 
sale : egalitatea în drepturi în
tre mari și mici, neamestec in 
treburile altora, dreptul fiecă
rei țări la independență, con
damnarea agresiunii și a altor 
Ci rme de nedreptate — se afir
mă H mesajul adresat premie
rului Ciu En-lai de către No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian.

★

TIRANA 27 (Agerpres). — 
„întregul popor albanez a pri
mit cu mare satisfacție știrea 

(restabilirii depline a drepturi- 
i lor legitime ale R.P. Chineze 
'în Organizația Națiunilor U- 
nite”, se spune în telegrama 
adresată tovarășului Mao Tze- 
dun, Dun Bi-u Și Ciu En-lai 
de către Enver Hodja. Hadji 
fcâeshi și Mehmet Shehu. Ho
tărîrea Adunării Generale a 
O.N.U. reprezintă o nouă măr
turie a prestigiului, autorității 
și rolului Chinei pe arena inter
națională. Fără participarea 
R.P. Chineze nu pot fi găsite 
soluții juste problemelor im
portante ale actualității — se 
subliniază în telegramă.

★

TOKIO 27 — Corespondentul 
Agerpres, Flore?. Țuiu, trans
mite ; Tetsuzo Tuwa, șeful Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Japonia, a declarat că votul 
din Adunarea Generală a dus 
la „prăbușirea unei ficțiuni fă
ră precedent la O.N.U., menți
nută timp de 22 de ani". Prin 
acest vot, se spune în declara
ție, „s-a consacrat adevărul că 
singurul guvern legitim al Chi
nei, țară care se numără prin
tre membri; fondatori ai O.N.U. 
este guvernul R.P. Chineze11.

★

ROMA 27 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publicită
ții miercuri. Biroul Politic al 
Partidului Comunist Italian sa
lută hotărîrea privind restabi
lirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze in 
O.N.U. Această hotărâre, se 
spune în comunicat, este dova
da autorității și prestigiului in
ternațional al Chinei populare, 
este încununarea luptei duse 
în acești 20 de ani de toate 
țările socialiste, de comuniștii 
din întreaga lume, de forțele 
antiimperialîste. ale progresului 
și păcii de pretutindeni.

Succese economice de prestigiu
Dezvoltarea economică multi

lateral și accelerată a Algeriei 
constituie una din principalele 
caracteristici ale cvadrienalului 
algerian 1970—1973. Conform a- 
precierilor Consiliului revoluției 
și ale guvernului, punerea în 
valoare pe scară largă a resur
selor naturale și umane a creat 
cadrul propice dezvoltării și 
modernizării diferitelor ramuri 
industriale, iar ritmul realizării 
obiectivelor economice a înre
gistrat o netă accelerare.

In primul an al cvadriena- 
lului a început construcția a 
peste 30 de obiective industriale 
noi și de importanță națională, 
care, nu peste multă vreme, 
vor schimba simțitor peisajul 
economic algerian. In ceea ce 
privește rezultatele cantitative 
pe ansamblul economiei, nive
lul constatat al realizărilor di
verselor programe de investiții 
pe 1970. a fost conform, preve
derilor inițiale. Suma globală a 
acestora a atins 6 miliarde 200 
milioane dinari, cu 1 miliard 
700 milioane dinari mai mult 

Habib Bourguiba. Sintem con
vinși — se spune în mesajul 
președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene. <•& prezența Il.P. 
Chineze in Adunarea Generală 
și in Consiliul de Securitate va 
favoriza o reglementare Justă 
a problemelor care preocupă pe 
toți oamenii, contribuind astfel 
la consolidarea păcii și securi
tății in lume.

Țara noastră s-a pronunțat 
cu consecvență pentru restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., văzînd 
în acest act o cerință majoră 
a vieții politice internaționale, 
a promovării păcii și destinde
rii in lume, a întăririi rolului 
și eficienței O.N.U.

„România, ca și alte țări so
cialiste — sublinia tovarășul 
Nicol3e Ceaușescu — s-a pro
nunțat întotdeauna pentru a se 
pune capăt politicii de izolare 
a Chinei populare, pentru par
ticiparea ei atît la Organizația 
Națiunilor Unite, cit și la în
treaga activitate internațională. 
Este evident, după părerea 
noastră, că un popor de 800 mi
lioane dc oameni care și-a luat 
soarta în miinile proprii și își 
construiește noua orînduire so
cială nu poate fi izolat sau ți
nut la o parte de problemele 
internaționale. De aceea, apre
ciem că normalizarea relațiilor 
Republicii Populare Chineze cu 
un șir tot mai mare de țări —

Comunicatul apreciază hotă- 
rîrca O.N.U. ca un moment im
portant al acțiunilor menite să 
întărească în lume politica de 
destindere și de coexistența 
pașnică. în spiritul recunoaște
rii Și respectării independenței 
popoarelor.

★

DAMASC 27 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe al Siriei 
a dat publicității 0 declarație 
în care, salutînd restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U. și în Consi
liul de Securitate, arată că a- 
ceasta constituie un sprijin în 
lupta popoarelor împotriva im
perialismului și a dominației 
sale.

★

ALGER 27 (Agerpres). — 
Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. a adresat premie
rului Ciu En-lai un mesaj în 
care, exprimîndu-și satisfacția 
față de restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U., apreciază că acest e- 
veniment istoric, care consti
tuie o victorie a tuturor oame
nilor progresiști, va contribui 
la îmbunătățirea climatului in
ternațional. ..Sîntem convinși că 
prezența R.P. Chineze în Adu
narea Generală și în Consiliul 
de Securitate va favoriza o re
glementare justă a probleme
lor care preocupă pe toți oa
menii. contribuind astfel la 
consolidarea păcii și securității 
în lume", se arată în mesaj.

★

LIMA 27 (Agerpres). Minis
trul de externe peruan, Edgardo 
Mercado Jarrin, a apreciat res
tabilirea drepturilor R.P. Chi
neze la O.N.U. ca „indispen
sabilă pentru pacea și securi
tatea lumii" și a subliniat că 
hotărîrea adoptată de Aduna
rea Generală a O.N.U. va con
tribui la întărirea păcii în lu
me.

*

CAIRO 27 (Agerpres). — Gu
vernul egiptean, a declarat la 
Cairo un purtător de cuvînt o- 
ficial, salută restabilirea drep
turilor legitime ale Chinei 
populare la Națiunile Unite, e- 
veniment care contribuie la 
consolidarea rolului O.N.U. în 
viața internațională. El apre
ciază că asumarea de către R.P. 
Chineză a responsabilităților u- 
nuia dintre cei cinci membri 
permanent: ai Consiliului de 
Securitate Va consolida rolul 
O.N.U. în menținerea păcii și 
a securității internaționale.

decît în anul precedent. Suc
cesele economice obținute în 
primul an al cvadrienalului au 
oferit posibilitatea creării nu
mai în sectorul industrial a 
unui număr de 90 000 noi locuri 
de muncă.

Programul prospecțiunilor, în 
special petrolifere, și în gene
ral pe ansamblul resurselor 
miniere, a cunoscut la rîndul 
său o serioasă intensificare.

Prospecțiunile efectuate 6-au 
soldat cu descoperirea a noi și 
importante zăcăminte de hidro
carburi la Oued, Noumer, Gu- 
ellala, Amassak, Stall și Ait- 
Kheir. toate situate în Sahara.

Programul prospecțiunilor a 
necesitat în 1970 un efort fi
nanciar evaluat la 57 milioane 
dinari, față de 28 în 1969.

Lărgirea capacității de pro
ducție a minelor existente și 
prospectarea de noi zăcăminte, 
au fost operațiuni care au avut 
ca obiect rezervele de metale 
neferoase i mercur, plumb, zinc 
(la Skikda, Saida, Batna), me
tale feroase (la Skikda, Anna- 

și numărul acesta <ontinufi să 
crească — reocuparea dc către 
R.P. Chineză a locului său do 
drept in Organizația Națiunilor 
Unite și a Consiliului de Sc- 
curitatr vor exercita o Influen
ță pozitivă asupra vieții inter
naționale, vor contribui la în
tărirea forțelor progresiste, an- 
timipcrialiste din întreaga lu
me”.

Țara noastră consideră că 
prezența R.P. Chineze in O.N.U 
va constitui o contribuție esen
țială la respectarea normelor 
dreptului internațional, la creș
terea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în promovarea 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, ale ncrc- 
curgcrii la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, care 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre stale.

Opinia publică din România 
a primit cu deosebită satisfac
ție știrea despre restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U., apreciind 
hotărîrea Adunării Generale ca 
un eveniment de marc însem
nătate în viața politică inter
națională, ca o victorie a cau
zei socialismului, a tuturor for
țelor progresului și păcii.

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — Restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U. „constituie 
repararea unei nedreptăți isto
rice comise împotriva acestei 
țări", a declarat Anibal Palma, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Re
publicii Chile. „Țara noastră, 
a precizat el, se numără prin
tre primele state care s-au 
pronunțat în favoarea resta
bilirii drepturilor R.P. Chineze 
la O.N.U.".

★

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Președintele actualei sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U., Adam Malik a dat pu
blicității o declarație în care 
salută participarea Chinei la 
viața și activitatea Națiunilor 
Unite. El a opinat că hotărîrea 
Adunării Generale va duce la 
sporirea eficienței organizației 
în promovarea respectării prin
cipiilor Și înfăptuirii scopurilor 
Cartei sale. Decizia Adunării 
Generale, a spus în încheiere 
Adam Malik, constituie, de a- 
semenea, un important pas îna
inte în efortul Națiunilor Uni
te de a realiza un climat in
ternațional mai just, mai paș

Lucrările conferinței 
grupului „celor 77“

LIMA 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, Eugen Pop, trans
mite : Lucrările conferinței gru
pului „celor 77“ de la Lima se 
află în faza preliminară reu
niunii la nivel ministerial ce 
va începe astăzi, 28 octombrie. 
De pe acum, însă, se conturea
ză o serie de preocupări ale 
delegațiilor din cele 95 de țări 
reprezentate la conferință.

Reuniunea este apreciată aici 
ca una din modalitățile de ac
celerare a procesului vizînd 
reducerea decalajului dintre ță
rile în curs de dezvoltare și 
țările industrializate, în special 
pe calea ameliorării poziției lor 
în cadrul relațiilor comerciale 
și de cooperare. Fixarea unor 
obiective cu caracter mal larg 
ale luptei acestor țări rezultă 
în mod necesar din diversita
tea condițiilor dezvoltării inter
ne, gradul diferit ai dezvoltării 
economice și al capacității co
merciale ale fiecărei țări și ale 
diferitelor grupări regionale. De 
aceea, se impune — arăta în 
cuvîntarea sa ministrul de ex

ba), metale rare (în Hoggar, 
Kabylia, la El Milla și Bed- 
jaia) precum și rezervele de 
baritină, kaolin, argilă, marmu
ră etc.

Din punctul de vedere al pro
ducției, eforturile au fost în
dreptate spre extinderea exploa
tării zăcămintelor petrolifere dc 
la Hassi — Messaoud, apoi ex
tinderea activității unor mine 
cum sînt cele de la Ouenza 
(fier), Djebel Onzg (fosfați), 
Ouarsenis (fier).

Primul an al cvadrienalului 
algerian a fost, de asemenea, 
marcat .prin continuarea extin
derii complexului siderurgic de 
li Os» El Hadjar și a combi
natului de electroliză a zincu
lui de la Ghazaouet, pentru ca
re au fost alocate încă 600 mi
lioane dinari.

Au continuat lucrările de con
struire a complexului de mo
toare și tractoare de la Con
stantine. a fabricii de moto
ciclete și biciclete de la Guel- 
ma, a unei fabrici de acumu

Schimbarea 
denumirii 

R.D. Congo 
în Republica 

Zair
KINSHASA 27 (Agerpres). — 

Agențiile T.A.S.S. și France 
Presse relatează că Biroul Po
litic al partidului Mișcarea 
Populară Revoluționară și gu
vernul Republicii Democratice 
Congo au hotărît. în cadrul li
nei ședințe comune, schimba
rea, începînd cu data de 27 oc
tombrie a.c., a denumirii țării 
în Republica Zair, a anunțat 
miercuri, la Kinshasa, Pros
per Madrandelc, directorul Bi
roului Politic al M.P.R.

Prosper Madrandelc a preci
zat, de asemenea, că fluviul 
Congo se Va numi fluviul Zair, 
provincia Orientală, cu reșe
dința la Kisangani, se va numi 
Provincia Zairului superior, iar 
cea a Congoului central Provin
cia Zairului inferior. Vor fi 
schimbate, totodată, imnul și 
drapelul țării.

nic, in care toate țările, mari 
și mici, să se poată consacra 
progresului lor material și spi
ritual.

★

"RAWALPINDI 27 (Agerpres). 
— Restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. este un eveniment de 
importanță majoră, subliniază 
președintele Pakistanului, Ya
hya Khan, într-un mesaj adre
sat premierului Ciu En-lai. 
Prezența R.P. Chineze în O.N 
se arată în mesaj, va contribui 
de o manieră importantă la e- 
forturile desfășurate de Nați
unile Unite pentru salvagarda- 
rea drepturilor popoarelor, a 
păcii în lume.

★

TUNIS 27 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat premieru
lui Ciu En-lai, președintele Tu- 
nisei. Habib Bourguiba, apre
ciază restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. ca „o acțiune pe cît de 
importantă, pe atît de justă". 
Președintele tunisian își expri
mi convingerea „că acest act 
înțelept al comunității interna
ționale va întări Organizația 
Națiunilor Unite".

terne al Perului, Edgardo Mar- 
cado Jarris — găsirea unei plat
forme de acțiune care să fie 
rezultatul aspirațiilor fiecărei 
țări. De aici decurge, în apre
cierea peruană, și necesitatea 
formulării unei tematici oaie, 
avînd perspectiva celei de a 
treia conferințe UNCTAD din 
primăvara anului viitor, să fie 
viabilă și practică.

Atenția se cere a fi îndrep
tată în direcția creării unui 
cadru de relații economice și 
financiare permițând țărilor în 
curs de dezvoltare să beneficie
ze în formă echitabilă de fo
loasele care decurg dintr-o co
operare internațională autentică 
și reînnoită. In această ordine 
de preocupări, se discută și pro
blema țărilor cu o dezvoltare 
relativ mai mică (din grupul 
celor reunite la Lima). Din 
rândurile acestora. în total 25, 
16 sint țări africane, una la- 
tino-americană, iar restul asia
tice. Susținerea eforturilor aces
tora dobîndește un caracter 
prioritar.

latoare electrice la Medea, a 
complexului de mașini agricole 
de la Oran, a fabricilor de 
hîrtie de la Bedjaia, Col Io, 
Mostaganem, Souk-Ahras și El 
Harrach.

Intrarea în producție o unor 
unități destinate industriei a i- 
mentare în diferite sectoare ale 
derivatelor de cereale, uleiuri 
comestibile, conservelor a nece
sitat mobilizarea a peste t 135 
milioane dinari.

Examinând realizările obți
nute în primul an al cvadri- 
enaJului, Consiliul revoluției și 
guvernul algerian au reamintit 
că pentru anul în curs (al doi
lea al cvadrienalului) ca și 
pentru ceilalți doi ani, reali
zarea prevederilor planului im
pune mobilizarea generală ci tu
turor forțelor și mijloacelor de 
care dispune întreaga națiune, 
pentru a imprima economiei 
ritmul de dezvoltare dorit.

C. BENGA
Coresp, Agerpres la Alger

Vizita delegației ILfiSll 
in R. P. D. Coreeana

PHENIAN 27 (Agerpres). — 
Delegația Uniunii Generale n 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Pavel Ștefan, 
membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., aflată într-o vizită de 
lucru in R.P.D. Coreeană, la 
invitația C.C. al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Co
rcea, a fost primită dc Kim

La Paris a fost semnat

Acordul sovieto-francez cu privire 
la dezvoltarea colaborării 

economice, tehnice și industriale
PARIS 27 (Agerpres). — 

Georges Pompidou, președintele 
Republicii Franceze, și Leonid 
Brejnov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au continuat miercuri 
la Paris examinarea probleme
lor privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării franco-so- 
vietice și a unor probleme in
ternaționale actuale, anunță a- 
genția TASS.

In aceeași zi, la Paris a fost 
semnat acordul cu privire la 
dezvoltarea colaborării economi
ce, tehnice și industriale între 
guvernele U.R.S.S. șj Franței. 
Acordul — semnal din partea 
sovietică de Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior, 
și din partea franceză de Va
lery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei și finanțelor — 
prevede participarea activă a 
organizațiilor și firmelor din 
U.R.S.S. și Franța la realizarea 
planurilor cincinale actuale și 
a planurilor viitoare dc dezvol
tare economică a celor două 
țări, în ramurile industriei de 
automobile și tractoare, de e-

Convorbiri 
economice polono- 

vest-germane
BONN 27 (Agerpres). — La 

Bonn au avut loc convorbiri 
între Adam Willmann, adjunct 
al ministrului de externe al 
R. P. Polone, și Paul Frank, se
cretar de stat la Ministerul de 
externe al R. F. a Germaniei.

Obiectul convorbirilor, rela
tează agenția P.A.P., l-au con
stituit probleme ale relațiilor 
bilaterale, o atenție deosebită 
fiind acordată dezvoltării rela
țiilor economice pe baza acor
dului în vigoare, precum și 
realizării bazelor cooperării in
dustriale. Partea poloneză a 
subliniat, cu prilejul discuții
lor, că dezvoltarea relațiilor e- 
conomice reciproce reprezintă 
una din principalele premise 
ale normalizării relațiilor bila
terale, după ratificarea trata
tului semnat la Varșovia, la 7 
decembrie 1970, între R. P. Po
lonă și R. F. a Germaniei.

A șasea întâlnire 
Ia Panmunjon

PANMUNJON 27 (Agerpres). 
— La Panmunjon a avut loc 
miercuri cea de-a șasea întîl
nire din cadrul convorbirilor 
preliminare dintre delegațiile 
organizațiilor de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud.

Participanții la întîlnire, re
latează agenția A.C.T.C., au tre
cut la discutarea problemei or
dinii de zi a convorbirilor de 
fond, lăsind în suspensie data 
începerii acestor convorbiri.

Conducătorul delegației din 
R.P.D. Coreeană, Kim Tae Hui, 
a reamintit că națiunea co
reeană trece, datorită împărți
rii teritoriului, prin suferințe 
deosebit de mari și a subliniat 
că stabilirea corespunzătoare a 
ordinii de zi a convorbirilor de 
fond este legată direct dc pro
blema depășirii situației grele 
în care se află națiunea și de 
alinarea cît mai grabnică a ma
rilor suferințe ale familiilor.

Evenimentele din orașul 
argentinian Cordoba

BUENOS AIRES 27 (Ager
pres). — Guvernul argenti
nian a declarat în afara legii 
sindicatul „Sitrac-Sitram" ca
re grupează peste 5 000 de 
muncitori de la Uzinele 
■Fiat“ și „Concorde" din Cor
doba. Aceeași măsură a fost 
hotărîtă și în privința sindi
catului funcționarilor publici 
din această provincie. După 
anunțarea acestor măsuri, e- 
fectivc ale poliției militare, 
sprijinite do care blindate și 
unități ale jandarmeriei na
ționale. au pătruns în incinta 
celor două fabrici utilizînd 

Dong G.vu, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
rcea.

A fost dc față, Aurel Mălnă- 
Șan, ambasadorul român la 
Phenian.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească, relatea
ză agenția A.C.T.C.

nergic electrică, navală, pentru 
mașini electronice de calcul, 
petrolieră, minieră și altele. In 
acord este prevăzută participa
rea celor două părți la crearea 
de mari complexe industriale 
pe teritoriul Uniunii Sovietice 
și al Franței, inclusiv partici
parea Franței la modernizarea 
unor întreprinderi ale industriei 
ușoare sovietice.

Acordul este încheiat pentru 
o durată de zece ani.

• BERLINUL OCC1DEN- 
ll TAL. In Berlinul occidental 
I a avut loc, la 27 octombrie, 
I cea de-a șaptea întîlnire din- 
I tre secretarul de stat la Mi-
I nisterul Afacerilor Externe
Ial R. D. Germane. Gunter 

Kohrt, și reprezentantul Se- 
natului Berlinului occidental, 

| Ulrich Miiller.

• BERLIN. Michael Kohl, 
I secretar de stat la Consiliul 
Ide Miniștri al R. D. Germa

ne, și Egon Bahr, secretar de 
• stat la Cancelaria Federală a 
I R. F. a Germanici. însoțiți de 
I delegații, au reluat miercuri, 

la Berlin, tratativele referi
toare la un acord de tranzit 

I și un tratat privind traficul
I între R.D.G. și R.F.G., infor-
I mcază agenția A.D.N. Trata-
I tivele vor fi continuate joi.

• PARIS. La sediul 
1 UNESCO din Paris au înce-
I put lucrările celei de-a 7-a
| sesiuni a Comisiei oceano-
I grafice interguvernamentale,
I organism specializat din ca

drul UNESCO. La sesiune I participă peste 50 de dele
gații ale statelor membre ale I comisiei. Din partea țării
noastre este prezentă o de- 

. legație de specialiști condusă
I de ambasadorul Valentin Li-
• patti. delegat permanent al
| României pe lîngă UNESCO.

1$. COPENHAGA. După 
cum relatează ziarul ,Ak- 

■ tuelt", ministrul danez al a- 

rudelor și prietenilor aflați des- 
părțiți în nordul și în sudul 
Coreei.

Referindu-se la ordinea de zi 
a convorbirilor de fond propu
să de reprezentanții organiza
ției de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană la prima întîlnire 
preliminară, Kim Tae Hui a re
levat că respectiva agendă, ca
re cuprinde problemele realiză
rii călătoriilor libere și- a vizi
telor reciproce aie membrilor 
de familie, rudelor și prieteni
lor separați în nordul și sudul 
Coreei, a ‘corespondenței din
tre aceștia, precum și proble
ma identificării membrilor fa
miliilor despărțite și organiza
rea reunirii acestora, ia în con
siderare dorința întregului po
por coreean și este conformă 
principiilor umanitare neputîn- 
du-se, în consecință, renunța la 
nici unul din scopurile amintite 
mai sus.

grenade lacrimogene pentru a 
împrăștia o adunare a mun
citorilor, organizată în semn 
de protest față de măsurile 
arbitrare ale autorităților și 
concedierea abuzivă a 180 
de funcționari publici, a că
ror grevă continuă de aproa
pe o lună. Zeci de muncitori 
au fost răniți cu acest prilej.

Agenția Prensa Latina' a- 
preciază că situația în Cor
doba, al doilea oraș ca im
portanță industrială din Ar
gentina, a devenit critică de
oarece guvernul a alertat u-

Astăzi, în Camera Comunelor, 
votul cu privire la aderarea An
gliei la C.E.E.

Apelul adresat oamenilor 
muncii de Comitetul Politic 
al P.C. din Marea Bntame

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Comitetul Politic al Partidului 
Comunist din Marea Britanic a 
adresat un apel .oamenilor 
muncii englezi și tuturor ce
lor care înțeleg urmările ne
faste pentru Anglia ale intrării 
în Piața comună" să ceară 
membrilor parlamentului să se 
pronunțe împotriva aderării la

★ ★
LONDRA 27 (.Agerpres). — 

Opoziția opiniei publice brita
nice față de intrarea Angliei în 
Piața comună este în creștere, 
relevă agenția Associated Press. 
Cu 48 de ore înaintea votului 
din Camera Comunelor asupra 
aderării Marii Britanii la C.E.E., 
.Daily Express" publică un son
daj organizat în rîndul opiniei 
publice de către Institutul Louis 
Harris, potrivit căruia 49 la 
sută dintre cei chestionați s-au 
declarat împotriva unui aseme
nea act. 30 la sută în favoa
rea sa. iar 21 la sută au refu-

facerilor externe Andersen, a | 
declarat că, pînă la sfîrșitul ( 
anului 1971, atît Danemarca, | 
cît și Norvegia vor recu- | 
noaște Republica Democrată 
Vietnam. I

Această declarație a fost I 
făcută după convorbirile a- ’ 
vute cu premierul danez. Jens I 
Otto Krag, în capitala Nor- ■ 
vegiei. 1

BANGUI. Rcprezentan- I 
ții Comisiei O.N.U. pentru A- ! 
frica și cei ai guvernului Re- I 
publicii Africa Centrală au ’ 
semnat marți acordul privind I 
construirea automagistralei ’ 
transafricane, ce va lega o- I 
rașul Mombasa, din Kenya, I 
de capitala Nigeriei — Lagos. I 

Documentul prevede că au- ] 
toritățilc din Republicii A- i 
frica Centrală vor oferi in- I 
treaga documentație privind ’ 
transporturile pe teritoriul I 
său și va colabora la ela- I 
borarea proiectului construi- I 
rii șoselei care va traversa | 
continentul african de la est i 
la vest.

< SANTIAGO DE CHILE. | 
Ministrul chilian ai relațiilor . 
externe, Clodomiro Almeyda, I 
a anunțat încheierea unui a- i 
cord economic între Chile și | 
Japonia cu privire la livra- | 
rea unei cantități de fier în I 
valoare de 300 milioane do- I 
lari. ;

Dorința guvernului panamezș
Un nou acord care să 

stipuleze jurisdicția statului 
și poporului panamez 

asupra zonei Canalului
CIUDAD DE PANAMA 27 (A- 

gerpres). — Relațiile bilaterale 
cu Statele Unite vor înceta de 
a mai fi conflictuale numai a- 
tunci cînd problema așa-numi- 
tei zone a Canalului va fi re
zolvată. iar statui Panama va 
dobîndi deplina jurisdicție a- 
supra acestei părți a teritoriu
lui său național, a declarat mi
nistrul de externe panamez 
Juan Antonio Tack, într-un in
terviu acordat agenției Prensa 
Latina. Poziția noastră la ac
tualele negocieri cu Statele U- 
nite, a spus el, trebuie înțe
leasă prin prisma faptului că

nitățile pol ițtei și armatei, ca
re patrulează, în permanen
ță, pe străzile orașului, în 
vreme ce posturile de radio 
și televiziune transmit co
municate ale comandamentu
lui militar privind interzice
rea oricărei întruniri a mun
citorilor.

Pe de altă parte, organi
zația locală a Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) 
s-a întrunit de urgență pen
tru a analiza situația în ur
ma măsurilor represive ale 
guvernului central,

C.E.E. cu prilejul votului din 
28 octombrie.

P.C. din Marea Britanie a 
chemat, de asemenea, pe oame
nii muncii să sprijine activ 
mitingurile împotriva aderării 
la Piața comună, organizate la 
27 octombrie dc Congresul sin
dicatelor britanice (T.U.C.) în 
fața clădirii parlamentului.

★

zat să se pronunțe. La un son
daj realizat in luna august, 
numărul celor care se opuneau in
trării țării in Piața comună era 
de 39 la sută, iar a celor care 
aprobau aderarea de 36 la sută. 
Cu toate acestea, peste 80 la 
sută din cei interogați consi
deră că Parlamentul britanic va 
aproba aderarea, deși 59 la sută 
apreciază că guvernul nu a o- 
ferit suficiente ocazii pentru o 
dezbatere națională în proble» 
ma intrării în Piața comună

DEMISIA 
GLVERATLll 

TURC
ANKARA 27 (Agerpres). — 

In cursul unei ședințe care a 
avut loc marți noapte<i, guver
nul turc, prezidat de Nihai 
Erim, a hotărît să-și prezinte 
demisia șefului statului, ca ur
mare a retragerii din guvern 
a celor cinci miniștri ai Parti
dului Dreptății.

Miercuri, președintele Cevdet 
Sunay a cerut cabinetului să-și 
continue activitatea. Un comu
nicat oficial publicat la Anka
ra precizează că premierul Ni-* 
hat Erim a acceptat decizia pre
ședintelui.

------ 4-------

Bombardamente 
de artilerie 
ia frontiera 

indo - pakistaneză
DELHI 27 (Agerpres). — Ar

tileria pakistaneză a bombardau 
marți localitatea de frontieră 
Hakimpur din Bengalul de Vest, 
anunță agenția Indinfo.

★

RAWALPINDI 27 (Agerpres).
— Un purtător de cuvînt pa
kistanez, citat de agenția As
sociated Press, a anunțat că 
artileria indiană a continuat să 
bombardeze regiuni aflate în 
partea de nord-est a frontierei 
dintre Pakistanul de est și sta
tul indian Bengalul de vest.

toate cauzele conflictului se re
duc la existența unei enclave 
colonialiste în însuși inima te
ritoriului nostru. De aceea, 
dreptul nostru suveran asupra 
acestei regiuni nu poate fi pus 
în discuție.

Antonio Tack a declarai că 
acordul indheiat între S.U.A. și 
Panama în 1903 a fost impus 
panamezilor și a subliniat că 
guvernul său nu dorește o re
vizuire a clauzelor acestuia, ci 
să semneze un nou acord, com
plet diferit de cel din 1903, 
care să stipuleze clar jurisdic
ția statului și poporului pana
mez asupra zonei Canalului 
Panama.

-------4.-------

Arestarea unor 
activiști ai P.C. 

din Grecia
ATENA 27 (Agerpres). In

tr-un comunicat al Ministerului 
ordinii publice din Grecia se 
arată că, în seara zilei de 18 
octombrie, la Atena au fost 
arestați Haralamblos Dracopou- 
los, secretar general al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia (din inte
rior) și Dimitrios Partsalides, 
membru al Secretariatului Bi
roului Politic al C.C. at P.G. 
din Grecia (din interior) — a- 
nunță agenția Associated Press, 
împreună cu aceștia au (osl 
arestați alți 30 de activiști al 
partidului.
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