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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu
cu secretarul
Miercuri după-amiază, tovară

șul Nlcolăc Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a tntllnlt cu tovarășul 
Samuel Mlkunls. secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Israel, care șl-a petrecut con
cediul de odihnă In tara noas- 
tră.

general al P.C. din Israel
Ia Inlilnlrc a participai to

varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In llmpul Intllnlrli a avut loc 
un schimb de păreri In legătură 
cu activitatea celor două parti
de, precum șl cu unele proble

me ale situației Internaționale 
actuale. A lost exprimată dorin
ța de a dezvolta relațiile de prie
tenie șl colaborare dintre 
P.C.R. șl P.C. din Israel.

întîlnirea s-a desfășurat in
tr-o ambianță de prietenie to
vărășească

1947-1072 In cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

Prin munca și dăruirea colectivă,
spre felul major al întrecerii :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, prcșcdintole 
Consiliului de Slat al Republi
cii Socialiste România, o acor-

dat, miercuri dimineața, o în- 
trovedero ziaristului american 
Henry Shapiro, șeful biroului 
la Moscova al Agențloi de pre
să t'nllrd Press International.

Au participat tovarășii 
fan Andrei, secretar al C.C al 

Constantin Mitea, 
C.C. al P.C.R.
prilej a avut loc o 
cordială.

P.C.R., și 
consilier la

Cu acest 
convorbire

Ște-

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Vizita tovarășului Ion Sheorghe Maurer

Continuarea convorbirilor oficiale
in R. S. F. Iugoslavia

PE TEME DE COMERȚ
— T

I

Ț. IONEL

Se extinde rețeaua școlilor

cel 
etc.

ROMÂNIA SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI Șl FAPTE

Strădanii fertile
pe frontul cărbunelui

Căldura, interesul vădit cu care inginerul SEVER GRO- 
Z.-WU vorbește despre oamenii sectorului II de la mina 
l.onea. pe care-1 conduce, despre preocupările și munca lor 
din adincuri. plină de dăruire și abnegație, te cuceresc 
dintr-odată. Și-i firesc să fie mulțumit do felul în care 
brigada minerului G1IEORGIIE DOBROGEANU. de la a- 
batajul cameră nr. 82 a început luna septembrie După tre
cerea primei decade depășirea medie a randamentului a- 
tingea 430 kg pe fiecare post prestat, inregistrindu-se un 
spor la cărbunele extras pe gura de rol a ortului de 82 to
ne. Brigada se dovedește capabilă, matură, mai ales în 
ceea ce privește capacitatea de organizare a lucrului în 
abataj (un cuvînt hotăritor în acest sens îl au experimen
tat ii șefi de schimb PETRU CAPA și VASILE HARTON). 
cu toate că ea are doar cîteva luni de eind s-a format. E- 
xemplul ci este demn de urmat de către toate brigăzile 
minei.

Rezultate meritorii după decada I raportau și ortacii 
din brigada condusă de TRAIAN MOLNAR, care și-au rea
lizat randamentul planificat în proporție de 103,1 la sută.

Se cuvine remarcată grija conducerii sectorului, a în
tregului colectiv de aici, pentru asigurarea unei linii de 
front corespunzătoare, care să facă față exigențelor extrac
ției Efortul depus în această direcție se arată fertil con- 
semnindu-se în ultima perioadă o îmbunătățire simțitoare 
a liniei de front active In prezent, vrednica și constanta 
brigadă condusă de IOAN TIMIȘ, care-și onorează ritmic 
..schimbul și cinipul", lucrează intens în preabalajul unui 
panou cu resurse apreciabile în ceea Ce privește capacita
tea.

O concluzie se poale trage : colectivul de muncă al sec
torului II de la E M. Lonea este decis să întărească prin 
noi fapte rodnice bilanțul favorabil de pînă acum, astfel 
incit cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii să 
fie întîmpiixgtă cu succese cil mai frumoase în activitatea 
de zi cu zi pe frontul cărbunelui.

BELGRAD 13. — Trimișii 
speciali AgerpreS transmit i

Miercuri, au continuat con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, șl 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Gemal Biedici.

La convorbiri au participat, 
din partea română, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi-

liului de Miniștri, Vasile Șan- 
dru, ambasadorul României la 
Belgrad, și alte persoane ofi
ciale, Din partea iugoslavă au 
participat Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Execu
tiv Federal, Milan Venișnik, 
adjunct al secretarului federal 
pentru afaceri externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugo
slaviei la București, și alte per
soane oficiale.

Cea de-a doua parte a con
vorbirilor a fost consacrată u-

nui schimb larg de păreri a- 
supra unor probleme interna
ționale actuale, a acțiunilor 
desfășurate de cele două țări 
în sprijinul unei conlucrări in
ternaționale fructuoase, al fa-« 
vorizării dezvoltării Unui elf-* 
mat de încredere și securitate.

Convorbirile s-au desfășurat) 
într-un spirit de deplină în
credere reciprocă. înțelegere și 
sinceritate, caracteristic relați
ilor româno-iugoslave.

strungurl a F.S.H. 
unde, in simfonia 
a strungurilor, la 
chipamentul metalic de sus
ținere — ajutor de nădejde 
al minerilor. în adîncurl...

— Vulcan, 
îrezelor și 
naștere e-

Lipsesc doar ambalajele
Schimbul II pe șantierele de construcții

sursa importantă
de folosire la întregul
potențial a capacităților

umane și tehnice

Tînăra Virginia Colda — 
practicantă la magazinul cu 
autoservire din cadrul com
plexului comercial pelrllean 
se bucură de pe acum de a- 
preclerea colectivului in care 
s-a Integrat.

Foto : Ion LICIU

Extinderea schimbului II pe 
șantierele de construcții are un 
țel bine precizat și anume : efici
ența, adică folosirea la întregul 
lor potențial a forței de muncă 
și a utilajelor, instalațiilor, a fon
dului de timp disponibil, pentru 
accelerarea ritmului de execuție 
a obiectivelor, în vederea termi
nării acestora la termenul înscris 
în grafic și chiar în devans. Fap
tul nu poate fi realizabil, sau 
mai bine spus nu poate avea e- 
fectul scontat, fără o bună orga
nizare a producției și a muncii pe 
șantiere și loturi, fără o încărca
re deplină a mașinilor și dispozi
tivelor existente în punctele a'e 
lucru, fără o aprovizionare ritmică 
și judicioasă cu materiile prime 
și materialele necesare. Proce- 
dîndu-se de această manieră, 
randamentul activității la poligo
nul de prefabricate din Liveze.ii, 
al Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. Deva, se ridică la 
cote înalte. Aceeași afirmație es
te valabilă și dacă ne referim la 
lucrările de montare o panourilor 
mari de la obiectivul bloc 9. cu 
88 de apartamente, din Vulcan, 
unde vrednica echipă de construc
tori condusă de Ștefan Kadar a 
efectuat deja jumătate din sarci
na pe care o are de îndeplinit, 
într-un timp redus.

Dintr-o convorbire cu tov. ing.

Ionel Ghiță, inginer șef adjunct 
la grup, am aflat că și utilajele 
grele „angajate" la lucrările de 
terasamente ale drumului Mier- 
leasa beneficiază de avantajele 
schimbului II. La obiectivele Li
ceului industrial Petroșani și sta
ția de betoane Livezeni se lucrea
ză, cu rezultate bune, in schim
buri prelungite. Se prevede intro
ducerea schimbului II la glisarea 
silozurilor fabricii de conserve din 
Hațeg și la turnările de betoane 
de pe șantiere. Ing. Ștefan Ba
ban, de la Șantierul Valea Jiului 
al T.C.M.M. București, ne-a pus 
la curent cu faptul că, orintr-o 
organizare superioară a muncii 
obiectivul sortare-spălare din ca
drul extinderii și modernizării pre
paratei Lupeni, la blocurile în con
strucție din Ghelar, și la iazul de 
decantare Rușchița, realizările 
sint satisfăcătoare. O productivi
tate comparabilă cu schimbul I 
se obține in schimbul II și la a- 
telierul de confecții metalice șl 
la depozitul central din Vulcan. 
Factorii răspunzători de mersul 
normal al lucrărilor de construc
ții și montoj sint preocupați să 
introducă schimbul II la obictive- 
le cabana Parîngul și la stația

T.

(Continuare în pan. a 3-a)

O La Alba Iulia a început construcția unei turnătorii 
pentru piese din fontă destinate întreprinderilor producă
toare de mașini-unelte. Toate utilajele necesare dotării a- 
ccstui important obiectiv industrial vor fi fabricate în țară, 
la uzinele „Independența" Sibiu, „23 August" din Capitală și 
la cele din Reșița și Baia Mare. Un alt șantier a fost deschis 
la Blaj, unde se construiește o fabrică de accesorii pentru 
mașini.

® In cadrul fabricii de oxigen, aparținînd Combinatu- 
siderurgic de la Galați, s-au încheiat lucrările de mon- 
și probele tehnologice ale turbocompresorului de oxigen 
2. Noul agregat contribuie la îmbunătățirea alimentării 
oxigen a obiectivelor combinatului, asigurînd premisele 

realizării producțiilor suplimentare de fontă Și oțel pe ca
re siderurgiștii de la Galați și-au propus să le realizeze în 
vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen.

Noul an de învățămint 1972 
— 1973 aduce o extindere con
siderabilă a rețelei școlilor în 
întreaga țară. Astfel. numai 
pentru învățămintul profesio
nal, tehnic și liceal de specia
litate, a cărui pondere șl Im
portanță a crescut iot mai mull

în pagina a IV-a

Punctul de vedere 
al Republicii Socialiste 

România cu privire 
la convocarea 

Conferinței mondiale 
de dezarmare

în pagina a 11-a

Individ - colectivi tale
• Cîntecul înfrățirii
• Mulțumirea mea o trăiesc din 

mers...
® „Cetățeanul din colț“ și tipul cu 

costum de tergal veritabil
• „Doar aceasta mi-e datoria !“

• Răspunzînd solicitărilor beneficiarilor externi, co
lectivul fabricii de confecții din Focșani a introdus în pro
ducția industrială 23 de noi modele de îmbrăcăminte pen
tru bărbați, femei și copii, într-o bogată gamă de culori Și 
desene. In lunile următoare, creatorii de modele din aceas
tă fabrică vor prezenta beneficiarilor, pentru contracta^, 
alte 20 de sortimente de confecții, pe care le-au definiți) 

in aceste zile.

• La Uzinele „Industria sîrrnei" din Cîmpia Turzii a 
fost concepută o instalație complexă pentru zlncarea a 36 fire 
de sîrmă simultan la cald în flux continuu al cărei pro
iect conține 1 800 desene. Un ah proiect lansat în execu

ție se referă la o mașină de îndreptat 
lectrozi. O imagine a complexității ei
1 064 de desene ale diferitelor repere, 
cuplatfi direct la mașina de trefilat, 
comgleț operația intermediară de bobinare,

Ne aflăm în fața unei „pro
bleme" care, la prima vedere, 
ar părea lipsită de prea mare 
importanță : situația precară a 
ambalajelor utilizate in co
merț. De ce am spus „proble
mă ?" Pentru că, dacă rapor
tăm această stare de lucruri la 
scara întregii activități de co
merț din municipiul nostru, ca 
constituie, actualmente, într-a- 
devăr o problemă care așteap
tă — și așteaptă de mult — o 
grabnică soluționare.

In această perioadă a anu
lui, sacoșele gospodinelor de
vin, cotidian, din ce în ce mai 
neîncăpătoare. Este vădită 
oricui marea abundență de 
produse — fie ele legume, 
fructe, zarzavaturi, fie produ
se agroalimenlare — pe care 
gospodinele și le pot achizi
ționa, fie și numai în vederea 
preparării diferitelor conserve 
sau compoturi și dulcețuri 
pentru iarnă. Totodată, tot 
mal des, se fac auzite și gla
surile de reproș la adresa 
modului în care se face... am
balarea acestor produse, la 
foarte multe dintre magazine
le de desfacere. Ceea ce este 
bizar este chiar faptul că e- 
xistă o evidentă discrepanță 
pînă și în modul de deservire 
de la o unitate la alta, de a- 
celași profil, deși în ambele 
cazuri, sursa de aproviziona
re alît cu marfă cît și cu am-

balaje este, de cele mal mul
te ori, aceeași.

Astfel, la unele unități a- 
parținînd de O.C.L. Alimenta
ra (îndeosebi) și C.L.F., pun
gile de hîrtie lipsesc cu de- 
săvirșire, cumpărătorii fiind 
puși, adesea, în situația de a 
nu putea să-și achiziționeze 
marfa dorită în condiții opti
me, fiind nevoițl. volens-no- 
lens, să amestece diferitele 
sortimente de produse. Ase
menea cazuri am întîlnit la 
magazinul alimentar de lingă 
spitalul din Petroșani, la 
din cartierul Dărănești __
La altoie însă, ambalarea măr
furilor se face înlr-un mod 
firesc, în pungi, nemaiflind 
necesare acele Insistente ru
găminți adresate vînzătorului, 
doar, doar îți va scoate de 
sub tejghea — aceasta în Ipo
teza că mal are, percepîndu-ți 
chiar o taxă de 50 de bani 
centru o pungă de 5 kg I — 
acel atit de banal, dar nece
sar ambalaj.

Dar, de ce persistă oare a- 
ceste anomalii în unele uni
tăți comerciale ale municipiu
lui ? De ce nu există preocu
pare din partea gestionarilor 
de a-șl crea un stoc suficient

(Continuare in pag. a 3-a)
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în ulllmli ani. s au construit 66 
de noi unități, totallzind un nu
măr de 362 licee tehnice. Numă
rul școlilor profesionale pe ca
re îl va înregistra în curînd 
deschiderea anului școlar va fl 
de 443 cu 29 «le școli mal mult 
decîl in anul precedent.

Șl pentru învățămintul de 
cultură generală anul școlar va 
marca darea în folosință a noi 
localuri ce vor cuprinde peste 
2 500 săli de clasă, noi internate 
(2 200 locuri), iar qrădinițele de 
copii se vor extinde cu 4 700 
locuri.

și tăiat sîrmă de e- 
o dau desigur. cele 
Aceasta va putea fi 
eliminîndu-se astfel
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Pietre pentru templul OMULUI (VI)

CÎNTECUL iNERĂTIRll
( il timp h trăit Ion D din CI m pul lui 

Ncag - in iamUia sa a domnit buna ințele- 
ger« ți m east a frăție. Mai cu palmele, mal 
din mira negustorie, acest Mo rom ele lot al
ai» agonisise tex a avere. Cu o parte din ea 
t?l înzestrase doi dintre copii, și o pusese la 
adăpost de griji pe soția sa (de-a doua). Cele
lalte bunuri — finețe, moai,. casă, darac — 
le împărțise, printi-un testament, tuturor moș
tenitorilor așa cum socotise el că e mai bine 
mai drept, spre mulțumirea acestora.

Abia se uscase insă țărina pe mormfnlul 
său. șl buna înțelegere de plnă atunci se ri 
sîpi ca pleava spulbe.ală de viul. Așa s-a 
născut o lungă si costisitoare judecată — cu 
expertize șl conlraexpertize făcute, desfăcu
te și refăcute — care a întreținut gilcea^a 
in familie aproape... 7 ani. O porniseră. cu 
înverșunare. Gheorghe D. șl sora sa. Ana D.. 
împotriva sorei lor Maria D. și a mamei lor 
vitrege, nemulțumiți de împărțeala moștenirii.

Ceea ce pare straniu, la prima vedere, nu 
este fnsă procesul In sine ci epilogul său : 
RECLJNGAȘTFREA de către reclamanți că 
împărțeala a tosl lotuși dreaptă. Ce lainice 
resorturi interioare au pus in mișcare si apoi 
au stins acest necugetat șl penibil conflict de 
familie ? Ce stihii ale inlunerlculni au învrăj
bit nișle sufle c, pină Ini- atil. că frate și so
ră nu se mai prlxeau in hi decit cu ură și 
minte, nu-si mai vorbeau decit cu venin și o- 
cară 7 Șl ce zine bune le-a luminat mintea și 
le-a deschis inima, de au biruit stihiile care 
timp de șaple ani au Înăbușit glasul singelui. 
Instrăinînd pe copii, de părinți și pe soră, de 
frate 7

_.Cu gindul la aceste întrebări, imi cine în 
minte meditația grasă și amară a cronicaru
lui : ..O. nesățioasă hlrea omului spre lățire 
șl avuție oarbă ; pre cit să mai adauge, pre 
atfta rivnește". Cită pătrundere și ce Iile — 
incărcăt de frumusețe lexicală — cuprinde a- 
ceastă succintă caracterizare a unei psiholo
gii economice leqată de .monstrul sacru” al 
proprietății private de IERI 1. Din această psi
hologie. cultivată în secole de împilare soda 
lă și intrețfnulă de Ignoranță, s-a născut, și 
pentru OMUL DE LA SATE, preocuparea ex
clusivă si tiranică a AGONISELII devenită, 
congenital RAȚIUNEA existenței sale.

...Vu PMe lezjdturfî moi 
deetf frăția dintre oameni".

GOGOL

Noua cxltlență socială, cu umanismul el. 
l-a smuls și pe (iran din lumea dominată de 
cultul intcreiulul personal, de setea de Îna
vuțire. Glanețașli Iul Rebreanu nu mai exJstă 
decit ca vestigii ale trecutului. Noi resnrlnrl 
sociale l-au desțelenit, omului de la sale, spi
ritul. de. buruiana egoismului rapace, deschl- 
zlndu-i mintea spre frumusețea unor idealuri 
de dincolo de ograda sa Îngustă, șl Inima spre 
acordurile sublime ale înfrățirii umane.

Deși aceste înnoitoare prefaceri «ini vlsl- 
blle. unii nu vor să le VADĂ sau daca le s ăd 
le IGNORĂ ori le aprobă doar In vorbe. 
Pentru aceștia, mai ales pentru cel crescuți 
fn mediul viciat al căpătuirii, este dcajuns un 
prilej — o moștenire, bunăoară — pentru ca 
Impulsuri re păreau, plnă atunci, adormite 
sau uitate, să renască cu aceeași violentă 
recrudescență care, cfndva. a cășunat atîtea 
sfîșieloare drame familiale, atltea scandaloa
se și ruinătoare prOcese Judiciare. Din aceste 
triste realități a ieși vechea zicală : „Mal 
bine o pace strimbă decit o judecată dreaptă”, 
ca un îndemn la luciditate, chibzuință și bu
nă înțelegere. La înțelepciunea aceasta a- 
veau să ajungă Gheorghe D. și Ana D. atunci 
cînd au REVENIT la Sentimente mal bune, 
RECI XOSCÎND dreptatea acelei împărțeli...

Din lecția aspră a acestui proces — din 
care nimeni n-a avut de cîștlgat ci numai de 
pierdut — din confruntarea cu conștiința lor. 
cei doi au învățat multe, cum singuri au 
mărturisit. Lecția aceasta le-a desvălult, mai 
întli, tilcul profund al înțeleplel zicale de 
mai sus. Căci o judecată orlcît de dreaptă 
ar fi este totuși o CONSTR1NGERE. Iar pacea, 
ori cit de strîmbă ar fi. este totuși JUDECA
TA LIBERA a omului CONVINS că a greșit. 
Aceeași lecție aspră le-a dezvăluit, apoi, va
lențele reale ale altul adevăr. Înrudit cu pri
mul : că nimeni nu-șl poate priponi «pljilul 
numai In ograda sa. bucurfndu-se doar PEN
TRU SINF ALĂTURI sau pe SEAMA altora ; 
că lăcomia și îndărătnicia slnt răi sfetnici șl 
că bunăstarea fiecăruia vine de la bunăsta
rea tuturor ; că nu-1 este dat, omului, să se 
nască șl să moară SINGUR ci să trăiască în 
UNIRE.

David MAN1U

Fdfaam, cu oarecare grijă, 
pHntri rîndurtle de strunguri 

I aliniate Intr-o perfectă ordL 
Iîw, <n hala imensă a secției 

mecanice din Fabrica de 
IsHLpi hidraulici Vulcan. Eram 

. acompaniaț i‘ de rumaeîul 
I metalic al agregatelor, care 

st propaga in jur ca un con
cert sui-generis. Venisem aici 

I, cu intenția exactă de a scrie 
despre un tînăr muncilor, ca- 

Ire prin tot ce întreprinde, 
prin întreaga sa comportare, 

I constituie un model pentru
ceilalți tineri... Celor cărora 
m-am aaresat. fn acest scop, 

| ou optai aproape la unison
I pentru tinărul comunist CA-
I ROI-, NAGY, un meseriaș
I destoinic, recomandîndu-mi-l
ICU căldură.

...L-am găsit aplecat asu- 
Ipra strungii! ui plan, la care 

lucra, urmărind cu atenție 
marșul cuțitului pe suprafața 
urtri piese. ' • gesturi sigu- 

I re, imprima mașinii ritmul
I dorit, supunind-o colaborării

Intr-Un scop precis: execu- 
Itflfea fără nici un rebut g 

calotelor de etanșare — mici
I________ ______________________

dar pretențioase repere din 
complexa nlrtUuire a stflpilor 
hidraulici. Am avut atunci, 
pririndu-l revelația unei per
fecte simbioze om-mași»iă, 
ce-și etalează <nalta eficaci
tate fn rezultofcle deosebite

Nagy și-a cfștipat aprecierea 
noastră, a lututOr. Dacă toți 
ceilalți tineri ar fi ca el..

Am trecut de la contem
plația mută la... întrebări.

— Dore.sc să fac. cit mai 
bine, ceea ce < e trebuie să

„Doar aceasta 
mi-e datoria!“

pt> care acest tfnăr le obți
ne permanent fn producție.

— Din colectivul pe care-1 
conduc — imi spunea mai
strul Mircea Guia, șeful sec
torului mașini-unelte automa
te din cadrul secției — pot 
spune că acest tînăr își me
rită, intr-adevăT, toate laude
le. Modest, conștiincios, bine 
pregătit profesional, Carol

fac. Mă străduiesc, fn per
manență, să-mi desuitrșcsc 
pregătirea profesională, să 
mă aulodepășe.sc... Dar la 
urma urmei, doar asta mi-e 
datoria de muncitor, de co
munist...

Cuvintele simple. rostite 
firesc, de harnicul strungar, 
imi întregesc imaginea pe 
care-o avem despre aspira

țiile tfndrului comunist al bi
lelor noastre, ale muncitoru
lui conștient de valoarea 
roadelor muncii sale. îndră
gind profesiunea aleasă, dă- 
ruinduse din plin acesteia, 
avind o comportare demnă, 
Carol Nagy s-a dovedit a fi 
la înălțimea încrederii ocor- 
date de colectivul de tineri 
din care face parte, aceștia 
alegîndu-l in biroul comite
tului ILT.C. pe secție.

- Ixj noi, fn fabrică pre
ponderența tinerilor in di
verse meserii este evidentă 
— ne relata ing. loan Crețu. 
șeful secției mecanice. Prin
tre < i avem desigur mulți 
țpeseriași de nădejde, price
peți. <arc constituie nucleul 
de ba:ă în formaren colecti
velor omogene de muncă. 
Prin competența lor profesio
nală, prin modul lor de com
portare și-au cîștlgat stima 
inSregului colectiv de munci
tori... Unul dintre acești ti
neri este și Carol Nagy.

Ionel ȚABREA

Mulțumirea 
mea 

o trăiesc 
din mers...
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ÎNDOIALA
— De unde vii ? întreqbă 

Leanța, cu voce înăbușită, 
ieșind din umbra scării și 
punindu-se In calea lui Onuț 
care tocmai se pregătea să 
intre In casă.

Dar, așa cum se intimplă 
in asemenea ocazii, Leanța 
era departe de a avea autori
tatea pe care ar fi cerut-o 
un asemenea reproș. Palidă, 
cu ochii încercănați de ne
somn, cu rochia boțită, părea 
mai degrabă că este ea cea 
trinovatd. Se făcuse ziuă, și 
de ieri seară, adică de la 
ceasurile cinci și ceva, cind 
încetase de a mai căuta o 
explicație întîrzierii lui Onuț 
— stătuse de veghe, pindin- 
du-i întoarcerea și nădăjdu
ind mereu. O așteptare ne
sigură. Dacă lăsase să treacă 
ora la care s-ar fi putut încă 
scuza, Onuț, bărbatul ei, 
probabil că in ziua aceea, nu 
mal avea de gind să se în
toarcă. Absența lui însemna 
că a făcut un chef cu orta
cii, sau in sfîrșit, ceva de 
care ea Leanța, nevasta lui. 
ar fi trebuit să se teamă. Și 
acum iată-l! Se întoarce a- 
casă după ce lipsise aproape 
douătedșipatru de ore. In 
glndul lui crezuse că poate 
intra in odaie fără să fie 
simțit, și după aceea să pre
tindă că s-a întors acasă mai 
devreme... Dar de ce tace și nu 
spune nimic ? De ce nu iz
bucnește ? Ar fi fost normal 
să se indigneze, să se înfurie 
să-i arunce cuvinte grele de 
reproș, să fie violentă. Onuț 
Trifan ii aruncă o privire 
disprețuitoare.

— Mă întrebi de unde vin ? 
Poate că ar fi bine să nu 
mă întrebi — răspunse el cu 
voce calmă, dar care ascundea 
o mare oboseală. Ar fi tre
buit să încui ușa și să nu-mi 
(lai drumul. Era mai cinstit. 
Dar tu ești femeie /... Sint si
gur că m-ai căutat peste tot 
și că au aflat toți vecinii...

— Nu, asta nu /... murmură 
Leanța. N-am vrut să se afle. 
Nici copiii nu știu. Le-am 
spus că ești la tine în odaie 
și că ești obosit.

Onuț, o privi surprins, par
că cu neîncredere.

— Ai făcut tu asta ?
— Am avut o presimțire 

și nu voiam să afle copiii, 
spuse Leanța, fără convinge
re întorcind capul, să nu i 
se vadă lacrimile.

El dădu nepăsător din 
mină.

— Bine, dacă e așa, lasă-mă 
să trec.' Mi-e o foame de lup. 
spuse el dînd-o cu blindețe la 
o parte. De-abia mă mai fin 
pe picioare. Nu poți să spui 
că... Lasă, am să-ți spun eu 
după ce mă întorc de la șut. 
E mai bine.

Leanța nu zise nimic, deși 
avea convingerea că intr-o zi, 
..are să afle cu cine". Și nu 
mai insistă.'Iț lăsă pe Onuț 
să intre în bucătărie. După

aceea trecu și ea în camera 
copiilor, prăbușindu-se in 
fotoliu și rămase așa, cu ca
pul rezemat în mfini. .N-are 
cum să-mi ascundă că n-a 
fost la EA. Eu să am grijă de 
casă, de copii, și el... Ce 
proastă sfnt /... Nu, de data 
asta nu-l mai..." Primul gind 
îl trecu prin minte, involun
tar :

— Ne despărțim. Poate să 
spună ce-o vrea, ne despăr
țim și gata.

Dar imediat gindul luă o 
altă întorsătură:

— Și copiii ?! Ce-o să se 
întimple cu copiii ?.., Ori
cum lui n-am să-i las...

Toată dimineața se uita la 
ceas, spunîndu-și: „Iar în- 
tirzie!... Și eu să-l cred că 
nu mă înșeală, că nu..." 
Copiii erau duși la școală, 
casa întoarsa pe dos și ea —• 
n-avea chef să se apuce de 
ceva. Continuă să treacă din 
odaie in odaie, așa ca un 
bolnav, ce nu-și găsește lo
cul. Cind apăru Onuț, era 
trec-'4 de trei. Ii dădu binețe, 
nu cu un vinovat, ci senin, 
cu un zimbet de satisfacție și 
mulțumire pe buze. Ar fi 
vrut să-l întrebe, să-l facă să 
mărturisească .unde și cu 
cine a înșelat-o — insa nu 
îndrăznea. Cind Onuț intră 
în baie și auzi clipocitul apei 
în vană, ieși din amorțeală. 
Abia atunci deschise ușa, 
cobori scara și. tot așa de 
liniștită, ca întotdeauna, îna
inte de întoarcerea copiilor 
de la școală, se duse la cutia 
de scrisori să ia ziarele și co
respondența, pe urmă se în
toarse la bucătărie. Cind pu
se ziarele pe masă, ochii ii 
alunecară pe coloana cu lite
re mari și titlul țipător : „Au 
salvat abatajul". Lăsă farfu
ria din mină și începu să 
citească. Printre numele scri
se cu majuscule, destul de 
vizibil, se afla și cel al lui 
Onuț. Așaaa... Nu-și termină 
gindul. Onuț dădu buzna, ca 
de obicei și fără să-i dea ră
gaz, o luă la rost :

— Ce-i cu dezordinea asta ? 
zise el, arătindu-i farfuriile 
din chiuvetă. Te-ai lenevit, 
Leanță ?

Onuț ridică ochii spre ea. 
Aceiași ochi albaștri, senini, 
plini de căldură, o măsurau 
de sus în jos, a mirare. In
cit \j,eanța nu mai putu să 
zică nimic.

— Ce să-ți spun ? !
Leanța ii arătă ziarul.
— Poftim, uite/ Asta tre

buia să-mi spui. Dacă tu 
mi-ai fi spus eu... eu... Și o 
podidiră lacrimile. întotdea
una eu trebuie să ghicesc... 
să...

— Leanfo, Leanfo / și Onuț 
fi șterse lacrimile de pe obraz 
cu mina lui aspră, bătători
tă. Da... Poate... Nu trebuie 
să te vadă copiii...

Dem. D. IONAȘCU

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
î 
i

i
i
i
i
i 
i
i
i
i 
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i 
i 
i 
i 
i 
i

i

Urcam pe „scurtătura” 
ce șerpuiește spre mina 
<|tn deal, Cu gindul de-a 
rpai .prinde” la aiuă pe 
OTtacii lui Pelbiu — fi
nul din harnicii briga
dieri ai minei Livezenj 
— ce urmau «Q intre In 
schimbul III. âb^rele nu 
atainsese In crhp.uscul. 
Vin față, pe Cărare, 
Cpbora un tfnăr blond, 
cu o bluză albastră. Pe 
Oihd mă întrebam de 
unde-1 cunosc, trecuse...

Razele roșiatice inun
dară casa de mașini a 
țjlnei din deal și un 
resort, nevăzut parcă, 
îmi declanșă pe retină 
imaginile pe care le do
ream vreme de cîteva 
clipe in urmă. Da, pe 
tin$rul meu blojid 11 mai 
tntilnlsem cu qiteva Iubi 
In urmă, lot într-o casă 
de mașini, la Dilja, la 
puțul cu schip. Pozasem 
atunci noua Instalație și 
el chiar pleca... Cu un 
an în urmă, sau cu dgj, 
l-am mai văzut la fabji- 
Ca de brichete din Cq- 
roești... și tot pe 
rycact!... l-am mai ÎQjll- 
nlt la Paroșeni, la puțul 
auțilijr.

începea eă mă frăinhj- 
te Ideea de al cutfoaȘVe. 
Tînărul mecanic de la 
puț mă ghici...

— Ce nu-1 în regulă, 
tovarășe ?

Ajp hotărlt țfi-1 Întreb 
pe ^®PTe HBbrul oq6u 
„perfeohaj'.

— Aaa! II șliu bine, 
băiat foarte capâJ>|J. 

Mpistru mecanic... Dar 
Cbnoaște și partea elec
trică de minune... Șl m- 
cepuse să-njl explice 
cum, înlr-o z.i cînd toc
mai se gîpdeau că vor 
trebui să cheme un spe
cialist pentru a pune la 
punct viteza de turație 
a tamburului de la puț, 
el aflat acolo, a rezol
vat urgent aceasta „uju- 
blind" la niște șuruburi 
de la relee.

— Nici prin cap nu-mi 
trecea că acolo era 
..buba", conchise meca
nicul.

— Ști cumva cum 11 
cheamă 7

— Da, Ritși Carol, e 
maistru la T.C.M.M,

A doua zi de diminea
ță mă aflam In curtea 
T.C.M.M.-ului. Ii zăresc 
pe tovarășii Teodor 
Balnș și Constan;in A- 
vrămiuc, secretarul comi
tetului de partid și res- 
p^cljv, președin'ele co- 
initetului sindicatului.

— Aveți aici up toya- 
ț^ș Ritzi. Ce fel de bălât 
el — m-am adresat lor.

că plecase Ia Uricani. 
Am luat-o pe urmele lui. 
Dar nici la Uricani nu 
l-am găsit. Rezolvase re
pede ceea ce avusese de 
rezolvat și... am fost In
format că e la mina Li- 
vezeni. Aici, de ase- 
mșne-i. plecase deja la 
mipa din deal...

In această situație am 
recurs la ultima soluție

PROFIL

— Ca ^1 nj<y rar — 
îmi răspunse secretarul. 
Dacă afn mai avea vreo 
10 oameni dș talia lui, 
fiu l-am da Sici cu îm- 
prurfiut...

— Ap^j dacă vreți să 
scrieți despre cineva, in
terveni președintele, 
Ritzi ăsta merită toată 
atenția. E un maistru ca
re puție umărul alături 
de bdieții ou care lu
crează. Pe deasupra e și 
student la Institut, 
la sețal, In anul IV. 
Nu există documentație 
tehnică cu care să nu se 
pună la punct. Muncito
rii îl iubesc...

— Aș putea să-l In- 
tîlnesc ?...

— Să vedem dacă e 
aici... și secretarul plecă 
in căutarea lui. Spre 
mîhnirea mea am aliat

care ițnî mai rămăsese, 
l-am vizitai acasă seara. 
Avea mu&afiri, prieteni 
de familie. încă de la 
intrare privirea ny s-au 
oprit pe o biblTot^ă ma
re, Încărcată îndeosebi 
cu cărți tehnice, manug- 
le, documentații. Soția 
are biblioteca ei. Citește 
mal mult beletristică. 
După plecarea musafiri
lor am rămas doar cu 
cel în casa cărora intra
sem.

— Știți, mi se adresă 
el familiar, m-ați prins, 
cum s-ar zice, intr-un 
ceas bun. In seara a- 
ceasta sini pornit pe 
vorbă, altfel...

— De altfel njei 
nu prea am ce să vă în
treb. Căutîndu-vă, m-am 
documentat. Am aflat că 
ați condus și ați partici
pat efectiv la lucțărlle 
de automatizare a fabri

cii de brichelaj, la com
plexul de sortare șl pu
țul de extracție cu schip 
Dîlja, instalațiile de ex
tracție a puțului nr. 3 U- 
ricanl, a puțului auxiliar 
cu schip Dilja, instalați
ile de extracție a puțului 
nr. 3 Uricani, a puțului 
auxiliar cu schip Live- 
zeni și alte 6 instalații 
de extracție... Un singur 
Iuctu mă mai interesea
ză : Cum reușiți să vă 
laceți timp și pentru 
mulțumiri sufletești, per
sonale ?

La aceasta, omul din 
fața mea, comunistul, pe 
care-1 efedeam un puști 
de 19—20 de qni — in 
realitate cu 26 de pri
măveri „la activ" pe al 
cărui chip blajin nu șe 
sțhița nici o umbră, îmi 
răspunse rapid :

— îmi place munca 
clnsiilă și concretă, (^u 
toate astea sint criticat 
uneori pentru lipsa mun
cii de birou. Sincer să 
fiu nu-mi plac hirțoage- 
le. Mulțumirea mea ? E 
din mers! Cea mai mare 
este atunci cind văd 
conturate obiectivele la 
cșre împreună cu colec
tivul meu lucrez și cind 
comisia de recepție nu 
are nici o oblecțiune 
asupra lor.

Am închis carnețelul.
Aveam în fața meți 

încă un om ale cărui mari 
mulțumiri sufletești sl§t 
rezultatele muncii crea
toare.

Ion LICIU

© Credem, la fel ca și 
dumneavoastră, tovarășe 
CONSTANTIN 1VÂNUȘ (Pe- 
troșani, sir. Muncii, bloc B 
ap. 25) că șoferii care opresc 
cînd in stația veche, cînd în 
cea nouă, din punctul termi
nus al cartierului Aeroport, 
se... distrează pe seama pasa
gerilor. De ce și cit o vor mai 
Tace-o, am dori să aflăm și 
noi...

0 După cile am 
stimate tovarășe N1COLAE 
STrDgAkU (Vulcan, Aleea 
Muncii, bloc B 3, ap. 38) dv. 
vreți să ne convingeți c$ in 
atelierul de reparat obiecte 
electrice de uz 6hsni< din 
Vulcan, letmenll „amabilitate

și corectitudine" sint complet 
necunoscuți. In mare, vă cre
dem. Cînd vom avea prilejul 
să ne convingem de contra
riu, vă vom înștiința...

POSTA 
PAGINII

0 Vă împărtășim revolta, 
tovarășă L. N. (Petrila), cu 
privire 1a cel care, timp de 
peste 20 de ani - după cum 
susțineți — v-a măcinat să
nătatea și v-a distrus cei mai

frumoși ani ai tinereții, prin 
bătăi și torturi". Eram con
vinși că e vorba despre soțul 
dv. legitim. Cind am înțeles 
însă, că „in vizorul" dv. se 
află... concubinul, am refuzat 
să vă mai înțelegem... Oare, 
am greșit ?

0 Sinteți bolnav, am de
dus acest lucru, stimate TU
DOR GÂN'CIULESCRJ (Lupeni, 
str. Viitorului, nr. 24) și nu vă 
puteți permite să umblați me
reu după relații în legătură 
cu... modul de utilizare a unei 
sobe „Termolux". Nici nu-i 
nevoie. Cereți amănunte, dacă 
instrucțiunile de folosire nu 
vă satisfac, de la O.C.L. Pro
duse industriale Petroșani.

- X
Te întreb «uni aici, „sti 

mabUe" arbitru al eleganței : 
cum ți ai putut permite 
calci in picioare și sb »1ri- 
veșli demnitatea unui om ? 
Cu te drept ai proferat inju
rii la adresa unui cetățean 
pașnic, nevinovat ? Nu-ți ni 
nosc numele, dar dacă l-a> 
fi știut <i-l scriam aici... cu 
liîerc mici, mici de *ot, pen- 
tru că ești departe, I» ciți- 
va... ani lumină, de noțiunea 
de OM.

*

Intr-una din 7.ilelc trecute, 
in autobuzul de Lonea, urcă 
un bărbat intre două vîrsle. 
După praful fin de făină, 
care-1 colora salopeta, părea 
muncitor la moară sau bru
tar Iși cumpără bilet, ca 
tot omul și apoi se așează 
Intr-un colț al mașinii cu , 
intenție vădită de a prote
ja hainele călătorilor de albul 
imaculat al făinii. La una din 
stații se urcă lume multă ți 
la înghesuială, dumneata „sti
mabile" ești proiectat în cetă
țeanul pașnic din colț, care 
nu Iernai poate feri. Pe cos- , 
tumul de largai veritabil îți 
apare o pată de făină (nu 
grăsime, nici ulei). Omul >și 
cere scuze și încearcă să 
le curețe cu o batistă (lucru 
pc carc-1 puteai face și sin
gur). Refuzi. După ce-ți cum-

„CETĂȚEANUL 
DIN
COLT“ 
Și 
tipul 
CU COSTUM
DE TER6AL 
VERITABIL 
peri bilet, in timp ce-ți faci 
loc cu coatele printre călă
tori. spre capătul celălalt al 
autobuzului, apelezi la cu- 
noștințele-ți foarte reduse de 
zoologie, expediindu-1 pe „ne
simțitul" înspre adrese din ce 
In ce mai incerte. Omul din 
colț își cere din nou scuze, 
amintindu-ți că vine de la 
serviciu, că nu a vrut să se 
întîmple acest lucru. Ij urli, 
din capătul în care din lașitate 
te-ai retras, să... călătoreas
că pe jos. La intervenția că
lătorilor de a te potoli, îți 
ieși din minți și dai o nouă 
variantă vocabularului pe ca
re-1 adresezi aceluia? om 
din colț. Acum îți reliefezi și 
mai pregnant adevărata față. 
Răscolești cu furie prin lista 
sfinților, neglijind cei drept... 
ordinea ierarhică, dar nu și 
numărul acestora. Și omul 
din colț, umilit și stupefiat, 
caută în scurtele pauze ce Ie 
faci să-ți explice ceva... Te 
roagă să-i primești scuzele. 
I-aj răspuns și mai înverșu
nat cu injurii. Călătorii. în 
cea mai mare parte, gospodi
ne. te invită din nou să te 
liniștești. Zadarnic. Intre timp 
cineva ți-a șters păta de făi
nă și-ți atrage atenția că nu 
mai ai motive să-ți continui 
monologul injurios. Nu știu ' 
dacă această intervenție a a- - 
vut. efect sau ajunseseși Ia 
stația dorită, dar a; coborit. 
De Jos ai urmărit autobuzul 
cu gesturi amenințătoare și 
probabil cu același vocabu
lar Nu te mal auzeam insă ..

De ce „stimabile" ? De ce 
ai insultat un om nevinovat ? 
Și știi de ce omul din colt nu 
ți-a dat o replică asemănă
toare? Pentru că, sint sigur, 
Știa că injuriile .iu constituie 
altceva decit o dovadă a ne
putinței spiritului.... Deveni- 
seși mic, mic de tot. in ochii j 
tuturor, fiar n-ai observat 
pentru că erai preocupat să-ți 
bombezi năvalnic coșul piep
tului... Și să scoți flăcări pe ? 
nas și pc gură !

\ IAȚENCO
________ J
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Schimbul II pe șantierele 
de construcții

(Urmare din o»q. 1

de acționare a tclescouniilui de 
aici Asigurarea operativă o forței 
de muncă și a materialelor in nu
măr suficient va intensifico neîn
doielnic cadența de execuție la 
aceste lucrări cu termene apro
piate de onorare. In scopul creș
terii in continuare a productivită
ții muncii in schimbul II la impor
tantul obiectiv legat de extindc- 
reo ți modernizarea preparoțiel 
lupeni. se impune introducerea 
micii mecanizări la unele lucrări, 
mai cu seamă 
transportare a 
buincioate la 
rea la timp a 
pentru care se
prezent, plotformo 
deplasarea pe vertkolă a mate
rialelor.

la operațiile de 
materialelor tre- 

befonare. Monta- 
macarolel tum - 
amenajează. în 

va ușura

In orice coz, eficiento schimbu
lui II, acolo unde a fost introdus 
și unde se prevede a li extins, 
este nemijlocit condiționată ți de 
creorea ți concrelizorea unor 
noi măsuri organizatorice - pro
gramare, încărcare, aproviziona
re -, de întreprinderea unor ac
țiuni fertile, pentru ca forța de 
muncă ți timpul de lucru de Io 
obiectivele in execuție să fie fo
losite cu rondamente superioare. 
Creșterea coeficientului de schim
buri, a productivității schimburilor 
înseși - numai așa se poate mo- 
terialiio in realisâri de obiective 
Io timp șl de calitatea dorită. A- 
sigurarea unor condiții de lucru 
optime, asemănătoare in toate 
schimburile reprezintă cheia de 
boltă a reușitei extinderii acesto
ra pe șantiere.

însemnare

Panourile de afișaj 
așteaptă...

Marfă există suficientă.
Lipsesc doar ambalajele...

(Urmare din pag. 1) 

de ambalaje, în vederea pre- 
intimpinării situațiilor de na
tură să ducă la discuții — de 
cele mai multe ori, neprin
cipiale — cu cumpărătorii ? 
Desigur că argumentații — c- 
vident ncconcludentc - se 
vor găsi imediat, disculparea 
vine mereu spontan, găsindu- 
se. ca o ieșire din această 
situație invocarea unor moti
ve independente de voința 
lor. „Țapul ispășitor", in ul
timă instanță, va fi decretat, 
neîndoielnic. furnizorul de 
ambalaje care nu le-a onorat 
comenzile ele. ele. Dar atunci 
cum se explică faptul că, la 
alte unități, aceste atîl de ne
cesare ambalaje se găsesc 
în permanență (magazinul 
..Rustic" din Petroșani, res
ponsabilă Aurelia Roff, maga
zinul alimentar din complexul 
comercial din Vulcan, res
ponsabil Petru Galea, magazi
nul alimentar nr. 13 Pe
troșani ș.a.). Desigur că mina 
de gospodar a responsabilu
lui. girul responsabilității 
profesionale al vînzălorului 
din comerțul socialist va 
trebui să-și pună amprenta 
neîntirzîat asupra acestei 
stări de lucruri...

Ca o practică, evident nouă, 
menită să descongestioneze 
procesul de vînzare-cumpăra- 
re, își face tot mai mult sim
țită prezenta în comerț des

facerea produselor preambala- 
le. O soluție practică, bine
venită, ce și-a etalat eficaci
tatea sporită în ultimul timp. 
Dar, oare, de ce nu cîștigă 
mai mult teren și la noi acest 
procedeu novator ? Oare cei 
carp se gindesc — sau ar tre
bui să se gîndească — la a- 
somenca lucruri, ce au de 
zis ? Căci a fi refractar la 
nou, la utilitar în comerț este 
echivalent — considerăm — 
cu pierderea unei bune părți 
din clientelă, cu nerealizarea 
planului de desfaceri etc. Oa
re să credem că aceste ur
mări inevitabile ce decurg 
din actuala stare de lucruri, 
privind ambalarea mărfurilor, 
să nu-i afecteze în nici un 
fel pe acei „conservatori" din 
comerțul petroșănean ? Puțin 
probabil!

Atunci, ca un imperativ 
stringent, o întrebare se im
pune a fi pusă cu acuitate pe 
adresa responsabililor unități
lor comerciale din munici
piul nostru, care la numeroa
sele sesizări ale cumpărători
lor se pare că au rămas im
pasibili : pină cind va mai 
persista această anomalie pri
vind ambalajele ?

Se spune că la pomul lău
dat să nu te duci duci cu 
sacul! Dar, oare, să deducem 
că este absolut obligatoriu să 
mergem cu... o pungă ?

Vedere de la Valea de
Peșli spre Cimpu Iul
Neag.

Despre inadvertențele intre 
cerințe și realități, In pro
blema afișajuluț public, s-a 
mal scris — și nu de puține 
ori — în ziarul nostru. Este 
inutil, credem, să pledăm in 
favoarea întronării unei... 
mentalități unice, în confor
mitate cu cerințele integrării 
și a acestui „aspect", nu chiar 
insignifiant, în ansamblul ce
rințelor unui cadru ambiant, 
în limitele esteticului, al lo
calităților noaslre. Cei ce re
curg la afișajul public, pen
tru informarea cetățenilor a- 
supra unor viitoare reprezen
tații artistice șau competiții 
sportive, toți cei ce au nevo
ie de publicitarea diverselor 
acțiuni știu, sîntem siguri, că 
există locuri special amenaja
te pentru aceasta, că nu-și pot

permite să-și extindă ,,drep
turile" pe orice porimelru.

Și lotuși...
In Vulcan — după cum ne 

informează corespondentul 
nostru Iulian Iordachc în 
urmă cu citeva luni de zile, 
au fost confecționate și mon
tate, la locuri vizibile, niște 
panouri metalice, de formă ci
lindrică. O inițiativă lăudabi
lă și... la timp venită I Da, 
insă — și aici intervine punc
tul nevralgic — inițiativa s-n 
„lopit" in desuetudine, chiar 
de la început. Afișele și anun
țurile atil de felurile con
tinuă să-și găsească locul în 
vechile spații (și nu numai 
acolo, tinzînd phiar să șe ex
tindă pe orice... gard), deși 
panourile rezervate acestora 
așteaptă... Așteaptă și-și cer 
cu insistență drepturile I Pină 
cind ?

RĂSPUNDEM 
CELOR CE NE SCRIU

4 EMANOIL RASCOI. 
Vt I CAN Articolul II din l e 
rjea nr. 1/1970 privește situa
țiile in care are Io», transfe
rul salarlațllor do la o unita
te la alia, in cadrul căruia 
punctul b. pe rare doriți a-l 
cunoaște, are următorul con
ținut :

,.b). Iransierul la cererea 
salariatului, care se poale ta
ce numai <n acordul nnlllțll 
de la « are pleacă și al unitl- 
țll unde se transferă. în con
diții bine justificate cum ar 
lf. apropierea do familie, tre
cerea Intr-o muncă corespun
zătoare pregătirii sale, ocupa
rea anal post prin concurs”.

4 ING C. V.. PETROȘANI. 
La Intervenția redacției gar
dul de la locnința pv. din 
strada Bndal Dcleanu. Petro
șani a fost reparat, după cum 
ne comunică conducerea 
I.G.L., prin scrisoarea din 2 
septembrie a.c.

4 ANA CSILIK. VULCAN. 
VI s-a recalculat retroactiv 
chiria, cunoscînd că ați negli
jai a anunța in termen de 10 
zile organele I.G.I.. schimba
rea Intervenită în numărul 
membrilor de familie in nrma 
decesului soțului (punctul 7 
din contractul de închiriere), 
schimbare constatată abla du
pă 2 ani cînd ați solicitat tre

cerea locuinței pe numele ds
Cii privlr la a doua proble

mă. să arătam că. calculul 
chiriei (articolul 28 din I eg ca 
10 1968) pentru locuința ocu
pată de o familie in care sini 
mal mulțl angajați sau pen
sionari »e face pe baza sala
riului tarifar sau lunar, sau 
pensiei celei mal mari.

♦ ALEXANDRU MARTON. 
PAROȘENI. Sfntețl obligat, în 
calitatea de locatar principal, 
să contrlbnlți la fondul de 
rulment ca o sumă, corespun
zătoare acoperirii cheltuielilor 
comune lunare, stabilită de a- 
dnnarea generală a asociației 
locatarilor.

Fondul de rulment se utili
zează pentru plata cheltuieli
lor de întreținere, reparare șl 
funcționare a părților șl insta
lațiilor comune, buna gospo
dărire a acestora, precum șl 
pentru plata consumnrllor de 
apă. încălzire, energie elec
trică la părțile de folosință 
comună ș.a. cheltuieli care se 
repartizează conform norme
lor legale, pe locatarii prin
cipali.

Cota de contribuție la con
stituirea fondului de rulment 
vl se restituie în momentul 
cind vă încetează calitatea 
de locatar, după ce In preala
bil ao fost reținute la zl stime
le daloralc asociației.

ȘTIINȚA LA ZI
înlocuirea cocsului metalurgic
Furnalele înalte duc uneori lipsă de cocs, 

deși au fost înregistrate progrese in domeniul 
cocsificării cărbunilor. Două firme vest-germane 
ou elaborat o metodă care permite înlocuirea, 
prin păcură, a unei mari părți din cocsul me
talurgic. Cocsul are, după cum se știe, două 
funcțiuni principale in elaborarea fontei : este 
combustibil, ridicind temperatura masei încăr
cate în furnal, și este agent reductor, transfor- 
mînd minereul în fontă. Păcura poote îndeplini 
una din aceste funcțiuni și anume, furnizează 
caloriile necesare. Datorită unei tehnici specia
le de injectare, specialiștii au utilizat pină la 
150 kg păcură pentru tona de metal produs, 
adică de două ori mai mult decit in instalațiile 
similare anterioare. Ca urmare, a fost redusă 
cu aceeași cantitote utilizarea cocsului metalur
gic.

construirea mult discutatei navete spațiale. Con
tractul se ridică, deocomdatâ, la sumo de 2 mi
liarde 600 milioane dolari. Primele zboruri de 
încercare in otmosferă și in spațiul extraterestru 
vor avea Ioc obeo in onul 1976, iar primele zbo
ruri orbitale, în 1978. Rachetele de lansare vor 
funcționa cu carburant solid și vor fi recupera
te in ocean, in timp ce naveta va reveni pe Pă- 
mint, unde va ateriza la fel co avioanele...

Trotuar rulant

Reînnoiți-vă abona 
la ziarul „Steagul
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar. 

24 lei trimestrial.
Abonamentele pe luna octombrie se fac la 

chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Combaterea insomniei

Institutul Battelle din Geneva o proiectat un 
trotuar rulont, denumit ,,Speedway", cu caracte
ristici avansate. O firmă britonică a cumpărot 
licența, îmbunătățind proiectul cu un sistem de 
autoaccelerație. Accesul pe acest trotuar se foce 
la viteza de trei kilometri pe oră, iar viteza mo- 
ximă de deplasare a pietonilor este de șapte 
km pe oră. O versiune perfecționotâ permite 
ctingerea unei viteze de 15 km pe oră !

Pentru a înlătura consecințele neplăcute ale 
întrebuințării exagerate a somnifereior, în Fran
ța a fost realizat un aparat generator de somn, 
denumit „Somnofon". Aparatul emite sunete a- 
lese in mod judicios și astfel dozate incit să 
corespundă ritmului biologic precis. Folosirea 
dispozitivului este simplă : se introduce apora- 
tul sub pernă și cei care sint sensibili ic acțiu
nea sa, adorm după cel mult 20 minute. Expe
riențele de pînă acum au dot rezultote pozitive.

Naveta spațială
Recent „Ncrth American Rockwell Corp" din 

Downey (California), a primit comanda pentru

Atențiune automobiiiști !
Doi tractoriști sovietici propun co pe timp 

iarnă, inointe de terminarea schimbului, înainte 
ca opa să fie scursă, in carterul motorului, func- 
ționind cu turație redusă, să se adauge benzi
na. Pentru ca benzina să se amestece bine cu 
uleiul, motorul este oprit după 3—4 minute. Pes
te noapte, uleiul lichefiat nu se încheagă și 
dimineața mașina poote fi pornită lesne. Ben
zina se toomo in carter pină la reperul de sus 
al vizorului, cu condiția ca nivelul inițial o! u- 
leiulul să se ofle intre cele două repere ale vi
zorului.

de
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Un deziderat mereu actual
la unitățile miniere din Valea Jiului
pentru apărarea avutului obștesc prin măsuri judicioase, operative, eficiente

In toate unitățile miniere ale 
Văii Jiului sînt organizate și 
funcționează comisii tehnice de 
prevenire și stingere a incen
diilor. Acestea au sarcina de 
mare răspundere de a descoperi 
la timp toate cauzele care ar 
putea fienerg incendii, de a lua 
măsuri operative, eficiente de 
înlăturare a lor pentru a nu 
da naștere unor incendi; păgu
bitoare.

Important este de relevat ta 
acest context că, m acest an, 
ca urmare a îmbunătățirii sim
țitoare a activităților de preve
nire a incendiilor nu s-a în
registrat nici un incendiu la 
unitățile Centralei cărbunelui. 
La aceasta un aport deosebit 
și-au adus-o conducerile tehni- 
co-administrative ale unităților, 
comisiile tehnice, formațiile ci
vile de pompieri, șefii de secții 
și de ateliere, toți salariații 
la locurile de muncă.

Este cunoscut că, prin înde
plinirea planului cincinal în pa
tru ani Și jumătate, se prevede 
o sporire a producției substan
țiala. De aceea va trebui ca 
inceptad de la comisiile tehnice 
de prevenire, formațiile civile de 
pompieri și pină la șefii de ate
liere. depozite, toți salariațij la 
locurile lor de muncă, să mani
feste o preocupare mai mare pe 
linia prevenirii incendiilor conș- 
tienți fiind efi numai înlățqrînd 
la timp toate cauzele genera
toare de incendii vor contribui 
la asigurarea îndeplinirii pla
nului de producție înainte de 
termen.

De aceea, este necesar să se 
ia toate măsurile pentru lichi
darea oricăror deficiențe exis
tente la locurile de muncă, la 
instalațiile electrice de ilumi
nat și de forță, la utilaje și ma
șini deficiențe în exploatarea 
instalațiilor care, dacă nu 
remediază la timp pot avea 
mări deosebit ac grave.

Apărarea patrimoniului 
cialist împotriva focului și 

se
ur-

so-
________ r_____ . . a 
altor distrugeri — este o proble-

mă de importanță capitală. Iată 
de ce trebuie acordată o aten
ție mai mare întăririi capacită
ții combative a formațiilor ci
vile de pompieri din cadrul ex
ploatărilor miniere și celorlalte 
obiective, prin respectarea pro
gramului de pregătire, prin 
c-ompletarea dotării cu utilaje 
de intervenție ta caz de incen
diu.

Este necesar să se înțeleagă 
de către toți șefii de secții, sec
toare, maiștri din fiecare 
schimb, șefii de depozite etc. 
că luarea măsurilor pentru res
pectarea normelor p.c.i. la lo
curile de muncă Și instruirea 
corespunzătoare a echipelor de 
primă intervenție sint cîteva din 
criteriile care stau la baza efi
cienței întregii munci preven
tive împotriva incendiilor. Pe 
aceeași linie, comandanții for
mațiilor civile de pompieri tre
buie să-și îndrepte atenția spre 
organizarea controalelor de 
rond, îmbunătățirea calități; a-

întărirea securității obiectivelor 
în schimburile II și III, 
o necesitate obiectivă

Fără a nega progresele fă
cute, eforturile depuse, se poate 
afirma <& totuși asigurarea pa
zei contra incendiilor în schim
burile II și ni nu este pe deplin 
rezolvată. De aceea trebuie 
acordată atenție sporită acestei 
probleme nu numai prin pris
ma importanței ei firești, ci și 
avind în vedere faptul că, po
trivit directivelor partidului, 
în actualul cincinal se prevede 
cit maj mult extinderea în în
treprinderi a lucrului cu două, 
trei s. imburj iar specific Văii 
Jiului și patru schimburi. Așa
dar, pazei contra incendiilor în 
schimburile II Și III trebuie să 

cestora, luînd măsuri operative 
de remediere a deficiențelor 
constatate. Serviciului de rond 
i se va acorda o atenție mai 
mare în schimburile II și III.

Activitatea de propagandă p.c.i. 
trebuie să devină mai eficien
tă, folosindu-se în acest scop 
toate formele și mijloacele de 
care se dispune (rulări de fil
me cu conținut p.c.i., stațiile de 
radioamplificare, expunerea de 
panouri sugestive, organizări de 
concursuri „cine Știe cîștigă-' pe 
teme p.c.i., instructaje etc.) care 
să combată neglijența în res
pectarea normelor de prevenire 
a incendiilor, să mobilizeze oa
menii să le impulsioneze con
știința, să le ascută vigilența.

Toate aceste măsuri organi
zatorice Și tehnice vor duce 
cu siguranță la o mai marc în
țelegere a importanței preveni
rii incendiilor, ce se va reflec
ta în asigurarea bunei desfășu
rări a planului de producție în 
fiecare unitate minieră.

i se acorde o atenție sporită. In 
aceste schimburi, se cere întărit 
serviciul de rond, ce Se execu
tă de către pompieri. Pe tim
pul rondului, este important a 
se lua măsuri corespunzătoare 
pentru remedierea pe loc a de
ficiențelor constatate. Maiștrii 
și șefij de echipe nu trebuie 
să neglijeze cu nimic activita
tea de pază a locurilor dc mun- 
< ă, ei trebuind să ia toate mă
surile de respectare întocmai a 
normelor p.c.i. Orice delăsare, 
orice neglijență poate avea con
secințe din cele mai grave. Cu 
regret trebuie spus că în uni
tățile miniere, în secțiile și sec

toarele acestora — se ma; 
lîlnesc destule deficiențe 
schimburile II și III ca : neorga_ 
nizarea echipelor p.c.i. pe lo
curile de muncă, blocarea căi
lor de acces și a materialelor 
de primă intervenție cu di
verse materiale, cadre tehnice 
aflate în serviciu care nu știu 
ce obligații și răspunderi au pe 
linia p.c.i., pompieri de serviciu 
care fac ronduri de mîntuia- 
lă și alte asemenea nereguli 
oare pot crea un precedent, o 
situație favorabilă izbucnirii u- 
nor incendlj și care, în cele

ta
in

Rce revin șefilor de 
iliere, depozite pentru 

apărarea avutului obștesc
Conform actelor normative 

șj a instrucțiunilor în vigoare a 
M.M.P.G. șefii de secții, atelie
re, depozite etc. poartă întreaga 
răspundere a pazei contra in
cendiilor la locurile lor dc mun
că, avind obligații precise în a- 
cea6tă privință.

Pentru reîmprospătarea cu
noștințelor acestora, reamintim 
Cîteva din obligațiile ce revin 
tuturor șefilor de secții, ateliere, 
depozita din cadrul obiectivelor 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
pe care trebuie să le respecte 
cu strictețe cu scopul de a evita 
izbucnirea unor incendii, de a 
se asiguta astfel securitatea Ș> 
integritatea avutului obștesc.

Șefi de secții, ateliere și 
depozite !

Pentru aplicarea corectă și cu 
bun efect a normelor de preve
nire Ș> stingere a incendiilor 
la locurile de muncă a căror

mai multe cazuri, stat cu ur
mări tragice, soldîndu-se cu pa
gube mari, ținîndu-se cont că 
în aceste schimburi — afectate 
de întunericul nopții — inter
vențiile în caz de incendiu sînt 
îngreunate. *

De aceea, trebuie să se în
țeleagă că asigurarea pazei 
contra incendiilor în schimbu
rile II Și HI nu este cu nimic 
mai prejos decît cea din schim
bul I, ci dimpotrivă, că ne
glijarea e; dăunează interese- 
l->r salariațllor și a întreprinde
rii.

conducere vă este încredințată, 
este necesar :

0 să instruiți lunar tot per
sonalul din subordine cu sarci
nile ce-i revin în această di
recție, să 1 inarmați cu cunoaș
terea temeinică a regulilor do 
prevenire a incendiilor, ce sînt 
afișate la fiecare atelier, de
pozit etc ;

0 să organizați 
primă intervenție i 
ccndiu la fiecare 
că, din rindurile 
din subordine, 
schimb ;

i echipe de 
in caz de in- 
loc de mun- 
pcrsonalului 
în fiecare

0 să supravegheați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea co
respunzătoare a utilajului de 
stingere a incendiilor din dota
rea atelierului, depozitului etc.;

• să urmăriți ca teritoriul 
obiectivului să fie menținut in 

permanență curat ; să nu permi
teți ca intervalele dintre clă
diri sau căile de acces din in
teriorul secțiilor, atelierelor, de
pozitelor etc. să fie folosite pen
tru depozitarea materialelor 
combustibile ca : deșeuri, ma
terii prime sau finite.

Veți interzice cu 
desăvîrșire :

de

— executarea de instalații e- 
lectrice improvizate ;

— executarea lucrărilor 
sudură în preajma clădirilor, în 
interiorul acestora sau în alte 
locuri de producție care prezin
tă pericol de incendiu, fără a 
se respecta normele p.c.i. ;

— exploatarea instalațiilor e- 
lectrice de iluminat sau de for
ță care prezintă pericol dc in
cendiu;

— folosirea de siguranțe su
pradimensionate la tablourile de 
distribuție.

Este obligatoriu ca sursele de 
apă (hidranți de incendiu, ba
zine, rampe de alimentare cu 
apă) să se afle în permanență 
In stare de funcționare, iar căi
le de acces către acestea să fie 
în continuu libere. In jurul de
pozitelor de carburanți să fie 
menținută o perfectă stare de 
curățenie scurgerile de li hide 
inflamabile — îndepărtate cu 
grijă. Fumatul se admjtțe numai 
în locurile special amenajate 
în acest scop.

Pentru executarea lucrărilor 
de sudură de orice natură sau 
intervenții la. instalațiile 
trice, să fie folosiți numai 
citori calificați.

elec- 
mun-

REȚINEȚI !
rePrin respectarea strictă 

gulilor de P.C.I., se prcîntîmpină 
i/burnirea de incendii, apărind 

astfel proprietatea socialistă, 
contribuind la buna desfășurare

în atenția
Multe incendii izbucnesc ca 

unbare a nerespectării regulilor 
de prevenire a incendiilor pe 
timpul executării lucrărilor de 
sudură. In scopul pretatîmpi- 
nării pericolului de incendiu sau 
explozie, este necesar ca la e- 
xecutarea lucrărilor de sudură 
să se respecte următoarele 
guli maj importante :

re-

0 lucrările dc sudură în 
curi cu pericol de incendiu 
explozie se vor executa numai 
in baza unui permis de lucru 
cu foc;

lo- 
Și

0 din încăperile în care 
vor executa lucrări 
vor fi îndepărtate 
combustibile din 
punctelor de lucru ;

se 
de sudură, 
materialele 
apropierea

0 nu se admite sudarea con
ductelor și aparatelor în care 
se găsesc gaze, vapori, lichide 
inflamabile, aer sub presiune, 
precum și a celor sub tensiu
ne electrică ;

0 materialele combustibile 
transportabile (scinduri, talaj, 
hirtie etc.) vor fi îndepărtate la 
o distanță de cel puțin 10 m 
de locul unde se lucrează cir' 
sudură; 

■
B

Aplicind toate aceste măsuri, respectind riguros normele 
p.c.i., aveți certitudinea că la locul dv. de muncă, in sectorul 
dc activitate de care răspundeți, nu se va produce incendiu 
că v-ați achitat Pc deplin de obligațiile profesionale ce vă 
revin, de îndatoririle patriotice ce decurg din apărarea avu 
lului obștesc.

a procesului de producție, la în
deplinirea planului.

sudorilor!
0 înaintea începerii lucrări

lor de sudură, întreaga apara
tură va fi verificată, orice de
fecțiune constatată se va re
media înainte dc începerea su
dării ;

• înaintea începerii lucrului 
și pe parcursul sudării, se va 
verifica etanșeitatea arzătorului. 
La apariția celor mai «nici sem
ne de neetanșeitate, sudorul va 
întrerupe lucrul, înlăturind de
fectul sau înlocuind arzătorul :

0 executarea concomitentă 
a lucrărilor de sudură electrică 
și de sudură sau tăiere cu fla
cără oxiacetilenică e cu desâvîr- 
șire interzisă :

0 pe timpul cit nu se sudea
ză, flacăra deschisă se va pro 
teja cu grijă >i se va observa 
continuu comportarea ei. Așe
zarea becului de sudură aprins 
pe obiecte și materiale com
bustibile este strict interzisă ;

0 la terminarea lucrului, ve
rificați cu mare atenție locul 
și împrejurimile unde s-a exe
cutat lucrarea, pentru a nu fi 
rămas setatei aprinse care pot 
genera incendiu.
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Punctul de vedere al
Republicii Socialiste România 

cu privire la convocarea 
Conferinței mondiale 

de dezarmare

■
a r ' *

UI tunete știri_____ Ultimele știri_____ Ultimele știri !

~DIN ȚARĂ Șl DE PESTE HOTARE

Cea de-a XXVI-a sesiune « 
Adu>i«ni generale a «*.N.l d< 
bâtin chestiunea convocării 
Conferinței mondiale de dezar
mare a adoptat o rezoluție pre
zentata de România. Mexk și 
alte țari, prin care toate statele 
au fost solicitate să comunice 
.secTelarnlui general al OJM.L' 
punctele lor de vedere referi
toare la Conferința mondială de 
dezarmare. Opiniile șl sugestiile 
state’or referitoare la convoca
rea Conferinței mondiale de de
zarmare urmează a fi examina
te. in baza aceleiași rezoluții, la 
cea de-a XXVH-a sesiune a A 
dunării generale a O.N.U.. care 
se va deschide marți. 19 sep
tembrie, la New York.

Reprezentantul permanent al 
țării noastre la O.N.U., ambasa
dorul Ion Datcu. a transmis, la 
13 septembrie 1972, printr-o 
scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.L.. ..RĂSPUNSUL 
REPUBLICII SOCIALISTE RO
MÂNIA PRIVIND CONVOCA 
REA CONFERINȚEI MONDIALE 
DE DEZARMARE .

Prezentind poziția țării noas
tre cu privire la cursa înarmări
lor și sarcinile majore-ale trata- 
tatlvelor de dezarmare, in răs
punsul român se arată :

Cursa înarmărilor și îndeosebi 
acumularea unor imense stocuri 
de arme nucleare constituie o 
amenințare lot mai gravă pen 
tru pacea șî securitatea popoare 
lor. pentru însăși existența lor.

Coertuleiiie militare, care se 
cifrează la peste 200 miliarde dt 
dolari anual, reprezintă o greu 
povară pentru toate națiunile 
lumii, resimțindu-se tot mai pu 
ternic in nivelul lor de trai ma 
Ieri.! și spiritual.

Dezbaterile din cadrul Națiu 
nilor Unite pe marginea punc
tului privind „Consecințele e- 
ccnomice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii 
și securității în lume", inițiat 
de România, precum și raportul 
secretarului general al O.N.U. 
pe această temă au adus noi 
dovezi concludente referitoare 
la urmările nefaste ale spiralei 
înarmărilor și cheltuielilor mi
litare asupra tuturor popoarelor, 
subliniind nevoia urgentă de a 
se pune capăt cursei înarmări
lor și a se realiza măsuri prac
tice de dezarmare.

In aceste condiții. Republica 
Socialistă România mncirlorS 

Trebuie ca locul discuțiilor ge
nerale despre dezarmare de pt- 
nă acum să fie luat de negoci
eri eilclente. să ae alcătuiască 
progiame concrete de dezarma
re șl să se treacă, fără nici o 
fntlrzlere. la transpunerea lor 
In praclkă pas cu pas.

Pregătirea, convocarea și 
desfășurarea lucrărilor Confe
rinței trebuie să conducă la 
amplificarea eforturilor tuturor 
statelor pentru înfăptuirea dez
armării. Ia concentrarea aces
tora asupra celor mai impor
tante și urgente probleme ale 
dezarmării, la realizarea unor 
pași concrcți pc calea dezarmă
rii generale și, inainte dt' toa
te. a abolirii armelor nucleare.

înfăptuirea dezarmării ar a- 
vea nu numai o covîrșitoare 
Însemnătate pentru pacea lu
mii, dar ar contribui în mod 
nemijlocit, prin resursele ma
teriale și umane considerabile 
astfel eliberate, la însăși acce
lerarea dezvoltării civilizației 
umane. Dacă o mică parte din 
aceste fonduri ar fi alocată 
pentru sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare, s-ar crea 
posibilități ca ele să lichideze 
mai rapid subdezvoltarea, să 
avanseze mai repede pe calea 
progresului economic și social.

Pornind de la principiul că 
in lumea contemporană nici o 
problemă care interesează di
ferite state nu poate fi solu
ționată dccit cu participarea 
directă și cu respectarea inte
reselor tuturor celor in cauză 
și avind in vedere Cfi proble
mele dezarmării interesează in 
cel mai «nalt grad toate popoa
rele. guvernul român consideră 
că este de insâși esența Confe
rinței mondiale de dezarmare 
să asigure premisele corespun
zătoare ca toate țările mari, 
mici sau mijlocii posesoare sau 
neposesoare de arme nucleare, 
membre sau nemembre ale 
O.N.L să ia parte în mod efec
tiv, pe picior de egalitate, la 
dezbaterile și negocierile sale, la 
adoptarea tuturor deciziilor.

Orice acțiune Pe calea pre
gătirii convocării Conferinței și 
orice acord din sfera dezarmă
rii realizat în cadrul acesteia 
trebuie să respecte drepturile 
și interesele legitime ale tutu
ror popoarelor, să contribuie la 
întărirea păcii și securității tu
turor.

Conferința mondială de dez- 

mament și îndeosebi a arma
mentului nuclear, a armelor 
chimice și a altor mijloace de 
exterminare în masă, trecerea 
la lichidarea treptată a acestor 
arme sub control internațional;

— Adoptarea de măsuri con
crete pentru lichidarea bazelor 
militare și retragerea trupelor 
străine do pe teritoriile altor 
state, reducerea treptată a c- 
foctivelor forțelor armate na
ționale. desființarea blocurilor 
militare, acțiuni practice îm
potriva propagandei de război, 
a învrăjbirii între popoare;

— Dezarmarea generală.
In ce privește locul de orga

nizare a Conferinței mondiale 
de dezarmare, guvernul român 
apreciază că ar urma să fio 
stabilit, in procesul pregătirii 
Conferinței, pe baza consensu
lui tuturor statelor.

România apreciază potrivit ca 
la cea de-a XXVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. să 
fie adoptată o hotărîre privind 
convocarea Conferinței și între
prinderea măsurilor organizato
rice preliminare, astfel încit să 
se poată trece la efectuarea 
pregătirilor practice pentru ți
nerea ci cit mai curind dar nu 
mal lirziu de 1974—1975.

Reuniunea periodică a Confe
rinței mondiale la intervale de 
doi-trei ani ar permite exami
narea pașilor parcurși pe calea 
dezarmării, stabilirea măsurii or 
prioritare în flecare etapă și a 
acțiunilor ce se impun a fi în
treprinse în vederea înfăptuirii 
lor. oferind, totodată, cadrul ne
cesar negocierii efective a unor 
noi acorduri în domeniul dezar
mării.

In ce privește modul de pre
gătire a Conferinței mondiale 
de dezarmare, esențial este, du
pă părerea guvernului român, 
să se asigure premisele cores
punzătoare pentru ca toate sta
tele să poată lua parte—efectiv, 
în condițiile de deplină egali
tate, la toate etapele pregătirii 
Conferinței mondiale de dezar
mare.

La pregătirea Conferinței 
mondiale pot șl trebuie să-și a- 
ducă contribuția Organizația 
Națiunilor Unite, instituțiile sa
le specializate, Comitetul pen
tru dezarmare de la Gc~

Pornind de la faptul că ti
vit Cartel, Organizația Națiuni
lor Unite este investită cu răs-

Convorbiri 
între organizațiile 

de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană 

șl Coreea de Sud
SEUL 13 (Agerpres). Ln

Seul n avut loc la 13 septembrie 
cea de-a doua sesiuno a con
vorbirilor propriu-zise între re
prezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreea
nă și Corona de Sud, Informează 
agenția A.C.T.C. Convorbirile 
s-au desfășurat In conformitate 
cu acordul realizai în timpul 
tratativelor preliminare asupra 
negocierilor de fond dinlre orga
nizațiile de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
Sud. Cu acest prilej, Yun Gi 
Bok, consilier al delegației 
R.P.D. Coreene, membru al Co
mitetului Contrai al Partidului 
Muncii din Corcea, directorul 
Departamentului pentru știință 
și educație al C.C. al partidului, 
a declarat: „Este pentru prima 
oară în 27 de ani de diviziune 
cînd noi stăm față în față șl dis
cutăm o importantă problemă a 
națiunii, trccînd peste bariera 
care se află între Nord și .Sud. 
Aceasta arată voința fermă a 
poporului coreean de a rezolva 
el însuși problemele interne ale 
națiunii".

<> Aproximativ 1 300 de mun
citori de la minele Cerro Boli
var, aparținînd corporației a- 
mericane „Orinoco Mining", au 
declarat grevă în semn de pro
test față de eșecul tratativelor 
dintre reprezentații lor și cei 
al conducerii companiei privind 
încheierea unui contract colec
tiv de muncă, anunță agenția 
Prensa Latina.

+ Guvernul Nigeriei a adop
tat holărîrea de a lua sub con
trol producția indigenă de sare 
alimentară. Pe baza acestei ho 
tărîrl, 55 la sută din acțiunjle

Cuvintarea președintelui 
Salvador Allende

Tovarășul Ion Pătau 
s-a întîlnit cu ministrul 

afacerilor externe al Italiei
SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 

gerpres). — Intr-o cuvlntaro 
rostită cu prilejul ,,Zilei învăță
torului", la adunarea festivă a 
reprezentanților lucrătorilor din 
învățămîntul chilian, organizată 
la Santiago de Chile, președin
tele Salvador Allendo a denun
țat uneltirile cercurilor impe
rialiste împotriva stalului chi
lian, în scopul opririi procesului 
de transformări soclnl-economlce 
care se desfășoară în prezent. 
El a condamnat hotărîrea com
paniei nord-amcricnne „Kenne- 
cott" de a nu recunoaște deci
zia Tribunalului chilian al cu
prului ln problema indemnizațiilor 
și amenințările acesteia împotri
va statului chilian. In prezent, a 
spus președintele Allende, toate 
liniile de credit care erau acor
date pentru dezvoltarea econo
mică a țării au fost suspendate. 
Șeful statului chilian a condam
nat, de asemenea, activitatea u- 
nor organe de presă nord-ameri- 
cane care încearcă să creeze di
sensiuni Intre Chile și alte țăii 
latino-americane. El a reafirmat 
hotărîrea guvernului Unității 
Populare de a face totul pentru 
apărarea intereselor țării.

BONN 13 — Trimisul spe
cial Agerpies, V. Criști, trans
mite : In cadrul Salonului in
ternațional de invenții „lu- 
ternemo ’72", organizat în
tre 3 și 10 septembrie a.c. la 
Koln, au fost expuse 231 de 
Invenții din 8 țări. Republi
ca Socialistă România a pre
zentat 11 invenții, obținînd 
2 medalii de aur din cele 10 
atribuite în loial țărilor par
ticipante, 6 medalii de arginl 
șl 3 de bronz.

Cu Dîndul la Montreal
MUNCHEN 12 — (prin telefon de la trimisul Agerpres, 

Ilie Goga): Jocurile Olimpice de la MUnchen, încheiate 
luni seara, au intrat in domeniul comentariilor și istoriei 
sportive.

Refcrlndu-se la sarcinile ac
tuale din domeniul Invățămtntu- 
luj președintele Allende a su
bliniat importanța activității lu
crătorilor din lnvățămlnt In e- 
ducarea tinerei generații șl l-a 
chemat pe aceștia să iuple șl 
mai activ pentru realizarea pro
gramului de transformări social- 
economice.

SPORT • SPORT o SPORT
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

In primul tur al turneului inter
național feminin de tenis do la 
Charlotte (Carolina de Nord) 
s-au înregistrat rezultate scon
tate, favoritele obținînd victo
rii relativ ușoare. Campioana 
americană Billie Jean King, 
clșligătoarea turneului de la 
Forest Hills, a dispus cu G— 3, 
G—1 de compatrioata sa Valerie 
Ziegenluss, australian.a 
Melville a învins-o cu
G—2 pe englezoaica Veronica 
Burton, Iar lonismana franceză 
Francoisc Durr a ebminat-o cu 
G—2, 6—2 pe sud-a frica na
Laura Roussow,

BERNA 13 (Agerpres). — 
U.E.F.A. a anunțat că a apro
bat desfășurarea unui îneci in
ternațional de fotbal între o 
selecționată europeană și re
prezentativa Americii de Sud. 
Intîlnirea se va desfășura la 3 
octombrie la Basel. Formația 
Americii de Sud va avea urmă
toarea componență: Manga — 
Wolf, Vargas, Chumpitas, Mon
tero, Castillo, Maneiro, Bayion, 
Soții, Pele, Cubillas. Intîlnirea 
va fi televizată. Beneficiile rea- 

ROMA 13 — Corespondentul 
Agerpros, Nlcolae Pulcea, trans
mite : Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior, 
aflat în Italia pentru o avea o 
serie de convorbiri cu oficiali
tăți politice șl cu reprezentanți 
al economiei italiene, s-a Inlîl- 
nit miercuri la Palatul Farnesl- 

lizate la acest joc vor fl dona
te unul fond de ajutorare a 150 
de copii orfani din mai multe 
țări africane, asiatice și ameri
cane, care sînt găzduiți la Pes
ta lozzi (Elveția).

MONTREAL 13 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de tenis de la Montreal a con
tinuat cu disputarea ultimelor 
trei partide de simplu din ca
drul primului tur. Americanul 
Cliff Richey l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe australianul Allan Sto
ne, sud-africanul Cliff Drysdale 
a cîșligat cu G—3, G—4 în fața 
englezului Gerald Battrick, iar 
Jeff Borowiak (S.U.A.) l-a în- 
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na, cu Giuseppe Medici, minis* 
irul afacerilor externe. Cu ace9l 
prilej, ln cadrul unei convor
biri cordiale, prietenești, au fost 
abordate probleme de Interes 
comun privind dezvoltarea rela
țiilor dintre România șl Italia.

După-ahiiază, oaspetele român 
a făcut o vizită la Oflicine Ga
lileo din Florența — întreprin
dere cu profil industrial.

trecut cu 6—4, 7—5 pe Roy 
Barth (S.U.A.).

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
In primul tur al probei de du
blu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis do la 
Seattle, cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia) — Richard Russell (Ja
maica) a întrecut cu 6—3, 6—7, 
7—6 perechea neo-zeelandcză 
Onny Parun — Jeff Simpson.

In două partide de simplu 
(turul I) s-au înreqistrat uimi
toarele rezultate: Bob Hewitt (Re
publica Sud-Africană) — Steve 
Docherly (Australia) 6—4» 6—3; 
Tonj Gorman (S.U.A.) — N'Go- 
drella (Franța) 6—3, 4—6, 7—5.


