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SA ECONOMISIM DECEMBRI

Timpul ■ Munca ■ Materialele ■ Banii
întreaga clasă muncitoare, toate colectivele din 

economia țării sînt angajate cu toată fermitatea și 
energia pentru traducerea în viață a sarcinilor tra
sate de Conferința Națională a partidului 
ridicarea rapidă a eficienței economice și, 
ceastă bază, creșterea venitului național, a 
lui de trai al oamenilor muncii.

Valea Jiului, cu potențialul său industrial

privind 
pe a- 
nivelu-

de im
portanță majoră în mecanismul economiei naționa
le, trebuie să-și conecteze toate resursele și posi
bilitățile materiale, tehnice și umane de care dispu
ne în această acțiune națională de ridicare rapidă 
a eficienței economice. In lumina indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
de lucru făcute în Valea Jiului, este datoria 
noare și mare răspundere a fiecărui colectiv, 
cărei organizații de partid, a tuturor salariaților 
din cadrul municipiului nostru să pună în valoare 
toate rezervele existente pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, reducerea consumuri
lor specifice, lichidarea cheltuielilor neeconomicoa- 
se, pentru creșterea gradului de economicitate și 
rentabilitate a producției.

Pentru aceasta sîntem datori SĂ ECONOMISIM 
TIMPUL DE LUCRU; MUNCA, MATERIALELE Șl BA
NII, SĂ DOVEDIM SPIRIT PATRIOTIC Șl ÎNALTA 
RESPONSABILITATE MUNCITOREASCĂ ÎN GOSPO-

de o- 
a fie-

DÂRIREA Șl FOLOSIREA FONDURILOR MATERIALE 
Șl BĂNEȘTI pe care societatea ni le-a încredințat.

La loc central în bătălia pentru eficiență tre
buie să stea preocuparea de a economisi toate re
sursele materiale, financiare și de muncă. Să pu
nem în modul cel mai hotărît capăt risipei sub orice 
formă s-ar manifesta 1 Conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., toate co
lectivele să aibă mereu în centrul atenției, în para
lel cu preocuparea pentru creșterea cantitativă a 
producției, DOBÎNDIREA UNEI EFICIENTE MAXIME 
ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE PRODUCTIVĂ, DE CARE 
DEPIND ÎN MOD HOTÂRÎTOR CREȘTEREA AVU
ȚIEI Șl VENITULUI NATIONAL, BUNĂSTAREA FIE
CĂRUI OM AL MUNCII.

Ziarul „Steagul roșu" se adresează oamenilor 
muncii, conducerilor unităților economice, organiza
țiilor de partid din Valea Jiului, cu chemarea „SĂ 
ECONOMISIM TIMPUL DE LUCRU, MUNCA, MA
TERIALELE, BANII". Sub această deviză, 
nem să evidențiem experiența pozitivă,
curs larg opiniilor oamenilor muncii, sesizărilor 
propunerilor lor în domeniul gospodăririi eficiente a 
resurselor, să determinăm în activitatea economică 
din cadrul municipiului înfăptuirea 
de mare răspundere 
în față.

• Luna octombrie s-a în
cheiat cu rod bogat pe 
frontul cărbunelui : au 
fost extrase pe bazin 
7 116 tone cărbune 

. peste sarcină

ne propu
să dăm

?'

acestor sarcini
pe care partidul ni le pune

IMPERATIVUL CREȘTERII EFICIENTEI
obligă la aejiuni ferme pentru 
GOSPODĂRIREA RAȚIONALA A 

FONDURILOR MATERIALE Șl BĂNEȘTI

corespondentului Agenției P.PJ., 
Henry Shapiro, difuzat presei 
americane și internaționale

Agenția americană U.P.I. a 
transmis pentru presa din Sta
tele Unite și cea internaționa
lă sub formă de interviu, li
nele aspecte ale convorbirii 
care a avut loc recent, la Bu- 

președintele 
Stat al Repu- 
România, tova- 
Ceaușescu, și 

acestei agen-

sînt a- 
dezvol- 

a Ro-

curești, între 
Consiliului de 
blicii Socialiste 
rășul Nicolae 
corespondentul
ții, Henry Shapiro.

In cadrul interviului 
bordate probleme ale 
tării economico-sociale 
mâniei, ale activității desfășu
rate de poporul român pentru 
realizarea înainte de termen a 
planului cincinal, în scopul 
accelerării procesului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de ridi
care a nivelului de civilizație 
și bunăstare a întregii țări.

De asemenea, sînt abordate 
pe larg probleme ale politicii 
externe, d'e pace și colaborare 
promovate de România socia
listă. In acest context, este 
subliniată preocuparea constan
tă a României pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și

colaborare cu toate țările so
cialiste, cu statele care au pă
șit pe calea independentei, cu 
toate tarile, fără 
de orînduirea lor 
pe baza principiilor 
peclării independenței 
suveranității naționale, 
nei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc.

Sînt relevate, totodată, preo
cupările României, contribu
ția ;sa, la promovarea unui cli
mat international de pace și 
colaborare între popoare și 
în mod deosebit la instaurarea 
în Europa a unor relații noi 
care să d'ea garanția fiecărei 
națiuni că se va putea dezvol
ta de sine stătător, potrivit nă
zuințelor sale, în condiții de 
deplină securitate și pace. 
Este evidențiat, în acest ca
dru, rolul activ al tării noas
tre la pregătirea și organiza
rea 
pene pentru securitate și co
laborare pe continent, subli- 
niindu-se că România așteap
tă ca această Conferință să a- 
dopte o declarație solemnă ca

deosebire 
socială, 

res- 
și 

depli-

Conferinței general-euro-
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Conferințe 
de dări de seamă 

și alegeri ale organizațiilor 
de partid

re să statueze renunțarea la 
forță și amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, să a- 
jungă la o înțelegere privind 
dezvoltarea largă, neîngrădită, 
a colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și de 
altă natură între toate țările 
europene, să ducă la înființa
rea unui organism permanent 
care să asigure legături siste
matice între state și pregăti- 

reuniuni 
diferitelor 
trebui so-

rea unor viitoare 
pentru dezbaterea 
probleme care vor 
lutionate în viitor.

In interviu este 
poziția României fată de prin
cipalele probleme ale vieții 
internaționale actuale. In a- 
ceastă ordine de idei, este 
scoasă în evidentă hotărîrea 
poporului român de a acționa 
pentru a se pune capăt conflic
telor și surselor de încordare 
existente astăzi în lume, pen
tru a face să triumfe rațiunea, 
pentru ca toate problemele li
tigioase să fie soluționate pe 
cale politică, prin tratative, în 
spiritul păcii, Colaborării și 
înțelegerii între națiuni.

înfățișată

INFORMAȚIE
Intre 30 octombrie și 1 noiembrie au avut 

loc la București tratative între delegațiile R. S. 
România și R.S.F. Iugoslavia, pe de o parte, și 
R. P. Bulgaria, pe de altă parte, în problema 
participării R P Bulgaria la acoperirea cheltu
ielilor făcute de R. S. România și R.S.F. Iugos
lavia pentru construirea obiectivelor de navi
gație ale Sistemului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier pe Dunăre.

Cele trei delegații au căzut de acord asupra 
tuturor aspectelor legate de reglementarea a- 
cestei probleme.

Vajnicii mineri ai Văii Jiu
lui, raportează astfel — așa 
cum au promis — îndeplini
rea întocmai a angajamentu
lui luat în. fața, secretarului 
general al' partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul memorabilei sale vizi
te de lucru făcută în mijlo
cul lor, de a-și onora exem
plar sarcina de 
trimestrului IV. 
cesta răspund ei, 
minatelor' condiții 
de viață create 
partid, concretizînd în fapte 
măsurile deosebite adoptate 
în urma vizitei pentru redre
sarea producției.

In această încleștare de for
te pe frontul cărbunelui din 
luna încheiată au reușit să 
învingă, ocupînd locul I pe 
podiumul întrecerii tot vred- 

'cii mineri uricănoni, care,

nroductie a 
In felul a- 
minerii, mi- 
de lucru și 
de către

■ Cu pași timizi, dar siguri, 1 
Casa': de cultură din Uricani' 
se ‘în'scrie, cu fiecare acți-’ 
une (reușită sau nu) ca o' 
'mică steluță, cu lumină pro-' 
prie, pe firmamentul cul
tural al municipiului. Am în
scris în paranteza'

. sus,- 
vă.
—7 acțiuni reușite .și acțiuni 
nereușite — alternativa exis
tă independent de noi, de 
public și de animatorii cul
turali. Este dator să o recu
noască 
cultural 
dar și 
tradiții, 
o condamne nu numai pu
blicul local (primul consu
mator de cultură) ci și vizi
tatorul înțîmplător aflat 
pentru o zi sau două în fru
moasa localitate minieră. A- 

•cum la începuturi, fiecare

acțiune — reușită sau-nu.— 
înseamnă un succes pe care; 
metaforic,- sîntem ispitiți' să-l 
asemănăm cu un pom ro
ditor plantat .în uriașa Saha- 

oră a setei de cultură, cu

de mai 
o. „vinovată" alternati- 

Prin . cele două ipostaze

nu numai un local 
aflat Ia începuturi, 

altele cu mai vechi 
și este dator să nu

INIMA 
CULTURALĂ 

A UNUI ORAȘ 
MINIER

Indatorirea de căpetenie a 
.cadrelor din economie, a or
ganizațiilor de partid este în 
această etapă de majoră mobi
lizare a eforturilor pentru 
creșterea rapidă a eficientei 
economice, să acționeze cu 
maximă fermitate și responsa
bilitate — în lumina sarcinilor 
izvorîte din raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
zentat la Conferința Naționa
lă a partidului — pentru „a 
asigura introducerea unui re
gim sever de economii, întă
rire» disciplinei de plan și fi
nanciare, înlăturarea pierderi
lor și risipei, sporirea conti
nuă a rentabilității și, pe a- 
ceastă bază, a veniturilor so
cietății. Indiferent de mări
mea cheltuielilor trebuie în
totdeauna stabilit cu precizie 
în ce termen și cu ce benefi
cii vor fi restituite societății

fondurile avansate de socie
tate".

Judecind prin această pris
mă a înaltei exigențe, modul 
în care unitățile economice 
din cadrul municipiului, co
lectivele de muncă și organi
zațiile de partid onorează în
datoririle ce le revin, dedu
cem concluzii demne de toa
tă atenția factorilor care de
termină sporirea eficienței. Se 
remarcă în mod deosebit sal
tul calitativ produs în ultima 
vreme la „Vîscoza" Lupeni. 
După multă și sîrguincioasă 
strădanie, colectivul de aici 
a izbutit să depășească sta- 
rea de unitate subvenționată 
de la bugetul statului, tre- 
cînd ferm pe coordonatele e- 
conomicitătii, ale rentabilității. 
Este meritoriu pentru 
tivul de aici că, după 
le trei trimestre de 
din acest an, a redus

colec- 
prime- 
muncă 
cheltu-

producție 
peste 2,60 
colectivul 
reușit să 
prețul de 

de peste

ielile la 1 000 lei 
marfă planificată cu 
lei. Prin aceasta, 
de la „Vîscoza" a 
obțină economii la 
cost în valoare 
400 000 lei, obținute în pro
porție de peste 75 la sută pe. 
seama diminuării cheltuielilor 
materiale. Relevant este și
faptul- că în locul pierderilor 
planificate, întreprinderea se
prezintă cu beneficii, din ca
re cele suplimentare se ridi
că la aproape 600 000 lei.

Deținînd ponderea în eco
nomia Văii Jiului, Centrala 
cărbunelui Petroșani, nu mar
chează rezultatele economico- 
financiare așteptate de 
nomia națională de la 
complex industrial de 
mărime. Dimpotrivă. In 
tualul context, este de 
conceput ca exploatările 
cadrul centralei să diminue-

eco- 
acest 

primă 
ac- 
ne- 
din

ze acumulările statului 
torită . neîndeplinirii planului 
de beneficii — cu multe mi
lioane de lei. Sînt aici și u- 
nele 
tivă. 
buie 
pare 
ploatări pentru folosirea for
ței de muncă și a timpului de 
lucru, reducerea consumurilor 
de materiale, neglijența și 
modul defectuos de urmărire 
a modului cum sînt gestio
nate și utilizate fondurile ma
teriale și bănești, încredința
te spre fructificare unităților. 
In aceasta rezidă, în bună 
parte, cauza depășirii cheltu
ielilor materiale la 1 000 lei 
producție marfă, cu mai bine 
de 24 de lei.

cauze de natură obiec- 
Dar, dincolo de ele tre
să căutăm slaba preocu- 
a conducerilor unor ex-

L. MĂGUREANU

(Continuare in pag. a 3-a)

La E. M, Lonea

TINERII
AU ÎMBRĂȚIȘAT 

INIȚIATIVA 
citeva săptămîni
„brigada de pro-

La numai 
de existentă 
ducție și educație" a lui ION 
COJOCARU se dovedește a Ii 
una din cele mai eficace ini
țiative, preluată cu succes de 
numeroase colective de bri
găzi la majoritatea exploată
rilor miniere din municipiul 
nostru. Acolo unde, din ne
cesitățile reale, din dorința 
fermă de a fi primii în mun
că și societate, s-a născut bri
gada cu un program de acțiune 
atît de complex, tinerii nu s-au 
lăsat mai prejos. Ei au îmbră
țișat imediat chemarea ortaci
lor lor, s-au angajat la reali
zarea tuturor dezideratelor în
scrise în programul brigăzii.

Există, la mina Lonea, încă 
din anul trecut, trei brigăzi de 
tineret conduse cu pricepere 
de uteciștii Ludovic Repaș, 
Constantin Chițoiu și Alexan
dru Torok. Acestea sînt colec
tive bine sudate, omogene,

1;pul liber) și cu un al treilea 
•al orașului (localul) de care 
se leagă multe din eforturile 

;colidiene ale minerilor.
Minerii .din .Uricani au deci 

-o casă de cultură. Cum o 
privesc, de cîte ori o vizitea
ză, cu ce gînduri îi pășesc 
pragul și ce satisfacție le o- 
feră ? Am încercat zilele tre
cute un scurt sondaj de opi
nie pe această temă. Răspun
surile, paradoxal, ne conduc 
spre două concluzii, situate 
la două extremități : localul 
ește și nu este vizitat, este 
și nu este apropiat de cerințe 
și gusturi, este și nu este 
sprijinit. Cîtorva constatări 
mai aparte le facem loc, pe 
larg, „cu prilejul acestor rîn- 
rînduri.

A. H.
(Continuare în pag. a 3-a)

I. M.

Ocupată
peste cappina

pachet patru

piatră aș'ezată la temelia 
prestigiului propriu de o mi
nă de activiști aflirți la pri
mul lor contact cu un bun de 
preț al societății (cultura), cu 
un alt bun al oamenilor (tim-

(Continuare in pag. a 3-a)

străbătute de o singură voință 
— de a-și îndeplini exemplar 
sarcinile de plan, de a partici
pa intens la întreaga viată po
litică și socială a minei.

Am făcut cunoștință cu șe
ful uneia din brigăzile de pro- . 
ductie și educație a tineretu
lui, tînărul comunist Constan
tin Chițoiu. Brigada condusă 
de el are planul îndeplinit și 
depășit cu 400 de tone cărbu-- 
ne. Au reușit să obțină aceste 
realizări și prin munca volun
tar patriotică, dar rodnicia re
zultatelor lor a avut drept iz
vor o judicioasă organizare a 
locului de muncă, aproviziona
rea promptă cu materiale, folo
sirea din plin a fiecărui minut 
de muncă.

Iată ce ne-a destăinuit tova
rășul C. Chișoiu despre modul 
în care a reușit să-și formeze 
o brigadă fruntașă printre ce
le de la abatajele cameră.

— Numai de un an conduc . 
această brigadă dar este {lestul 
de compactă, multi dintre

taci sînt cei cu care am înce
put mineritul. Ne cunoaștem 
bine și toți ne bucurăm, avem 
satisfacția datoriei împlinite.

Este de remarcat munca per
manentă cu omul, șefii de 
schimb stau de vorbă cu fie
care’ tînăr în parte, iar aceștia 
răsplătesc prin muncă grija co
lectivului. Pentru mulți (sînt 
numeroși tineri necăsătoriți) 
familia este acolo, în abataj.

Deși cele două • laturi ale 
muncii acestor brigăzi (produc- ■ 
ția și educația) nu pot fi strict 
separate, am dorit să cunoaș
tem mai îndeaproape aspectul 
educativ, munca desfășurată 
pentru formarea și desăvîrși- 
rea personalității tinerilor. Da
că pe planul producției brigă
zile de tineret au materializat 
în fape, în tone de cărbune an
gajamentele, nu același lucru 
se poate spune despre educa
ție. Este destul de anemică or
ganizarea timpului liber al 
minerilor. Organizația U.T;C. 
se ocupă prea puțin în acest 
sens, nu a găsit încă formele 
cele mai eficiente de atragere 
a . tinerilor la viafa culturală, 
politică. Greutăți există, unele, 
poate chiar așa cum sînt pre
zentate... obiective. Cu toate 
acestea, puteau fi găsite mo
dalități atractive pețitru învă- 
tămîntul politico-ideologic, te
me interesante pentru diferite 
concursuri, seri distractive .

I. FIERARU

Ușa biroului se deschise 
larg și A. R. introduse o fe
meie îmbrăcată elegant.

— Tovarășa Mimi — o 
prezentă el — noua noastră 
„colegă" ; va lucra chiar de 
astăzi în serviciul nostru. A- 
poi A. R. aruncă un: „Ei, • 
succesși ieși din birou. 
A. S., șeful serviciului, o in
vită pe proaspăta „colegă" 
să ocupe masa liberă, la ca
re lucrase nu de mult Ale- 
xe, mutat acum pe șantier. 
Tovarășa Mimi se instala pe 
scaun și rugă să i se dea o 
coală de hîrtie curată s-o 
pună sub poșeta de nylon. 
„Sînt o ființă foarte păstră
toare" — se crezu ea datoa
re să explice. Observind te
lefonul de pe masa lui D.S., 
se ridică și-l rugă din mers: 
„Pot să dau un telefon aca
să ?■!“ — „Desigur" ...Deși, 
nu de mult decretaseră cu 
toții, de comun acord, să nu 
se mai dea telefon decît în 
interes de serviciu.

— Mică dragă, îți dau te
lefon de la serviciu... Da. 
sigur .'... O să mă acomodez 
eu... — Am trecut! Sigur, 
întii am trecut pe la el ...Da, 
n-ai nici o grijă, mi-a spus 
nenea Buțy... Cred că pe 
la două-trei... Vă rog, pină 
la ce oră se lucrează ? — se 
interesă Mimi: „Trei!“ răs
punse prompt cineva. — Pi
nă la trei Mico-dragă ...Nu, 
nu cu iaurt, cu smintind, 
Mico dragă, cu smintind sînt 
mai gustoase ...Fă și friș-

ca, fă și frișca... Așa, și da
că mă caută Ionel ii comu
nici și lui telefonul unde 
poate să mă găsească... Și 
începu să dicteze cifrele în
scrise pe eticheta telefonu
lui.

...Tacticoasă, Mimi scoase 
din roșii, trei

ardei grași, și citeva felii de 
piine cu unt.

— Mă iertați, dar azi di
mineață n-am 
nimic...

Apoi întrebă 
găsi apă și ieși, 
se întoarse în birou.

— Ce surpriză plăcută! 
spuse așezindu-se pe scaun, 
și incepind să se rujeze. In- 
chipuiți-vă, am întîlnit o co
legă de la liceu 
n-am mai 
ani...

A doua zi Mimi, sosi 
șapte și douăzeci și cinci 
minute.

— tnchipuiți-vă, anunță

ea pe un ton vesel, m-arn 
întîlnit cu „șeful" aseară 
ji...

Deodată, observind că D.S. 
are un urcior destul de pro
eminent pe pleoapa stingă, 
Mimi făcu ochi mari, se ri
dică, se apropie mai mult 
de ochiul cu pricina — și-l 
întrebă îngrijorată :

— Vai, ce-i asta, îl aveți 
de mult Deschise, în gra
bă, poșeta și scoase dintr-o 
cutiuță două buline albas
tre. Ia-le, cu apă!... Ordin, 
ce mai. Și D.S. se confor
mă. „Mă iertați citeva mi
nute", și ieși.

Cind se întoarse D.S. o 
luă la rost:

— Tovarășa...
— Te rog spune-mi Mimi! 

— zîmbi ea galeș. Să dau 
un telefon... Mică dragă... — 
Nu la cuptor, nu, fript Mico 
dragă, fript...

— Tovarășă!...
— Mico dragă, cind

trezește cățelușa să-i pui în 
mîncare polivitamine căci 
altfel, păcat, e prea frumoa
să și s-ar putea nenoroci; 
s-o duci la doctor, să n-o 
scoți în ploaie neîmbrăca
tă... Mico dragă...

închise telefonul, se ridi
că scuzîndu-se : „Mă duc 
s-o văd pe colega.'...". Și 
ieși, lăsîndu-i pe toți cu gu
ra căscată.

Mimi, protejata lui A. R„ 
e în vervă. Pină cind, nu 
se știe... Dar acum... este !

se

or- (Continuare in pag. a 3-a) l

mîncat mai

unde poate 
După o oră

pe care 
văzut-o de 10

Za 
de

D. D.
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CTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, 
A FIECĂRUI COLECTIV DE MUNCĂ

La exploatările miniere, in uzine și fabrici, pe șantie
rele de construcții au început coaie.ințele pentru dare de 
seamă și alegeri a noilor organe conducătoare de partid.

Desfășurate într-un cadru de lucru, de permanente cău
tări ale noului, creat de hotărîrea plenară a comuniștilor de 
a înfăptui neabătut prevederile Congresului al X-’ea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, conferințele pentru dare 
de seamă și alegeri constituie prilejul uhor ample și vii 
dezbateri, al unor exigente analize asupra activității desfă
șurate de organele și organizațiile de partid pentru mobili
zarea colectivelor de muncă Ia realizarea ind'catorilor de 
plan, pentru perfecționarea continuă a întregii activități 
politice, economice și sociale a munici iului.

Bilanțul cu care comitetele de partid, alese în urmă cu
doi ani, se prezintă în fața

LA U.U.MP.

Perspective 
certe pentru 
dezvoltarea 
producției 
de utilaj 

minier

organizațiilor de partid, mar-

Desfășurată intr-o atmosferă 
de puternică efervescență cre
atoare, conferința de dare de 
seamă și alegeri ținută re
cent la U.U.M.P., a dezbătut 
intr-un viu spirit critic și au
tocritic, modul in care comi
tetul de partid a antrenat co
muniștii, colectivul de mun
că șl uzinei în vederea înfăp
tuirii sarcinilor sporite, deter
minate de cerințele mereu 
crescînde ale exploatărilor mi
niere privind aprovizionarea 
cu piese de schimb și utilaje, 
evidențiind neajunsurile care 
s-au manifestat, cauzele care 
le-au generat, precum și di
recțiile în care trebuie acți
onat pentru sporirea eficienței 
în toate sectoarele de activi
tate.

S-a evidențiat, în darea de 
seamă, faptul că pe primele 9 
luni ale anului în curs sarci
nile de plan la producția glo
bală au fost îndeplinite în 
proporție de 108,79 Ia sută, la 
producția marfă în proporție 
de 108,20 Ia sută, producția 
de utilaje la prototipuri s-a

chează o evidentă sporire a răspunderii partinice a comu
niștilor, o mutație calitativă pe planul conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, o reală d namică a vieții interne de 
partid. Desigur, sînt încă multe de făcut pentru ca toate co
lectivele de muncă să ob in’a succese pe măsura potențialu
lui uman și tehnic de care dispun. In acest sens, dezbaterile 
constituie un bun îndreptar asupra activității de viitor, iar 
hotăririle proprii, adoptate de conferințe, un util și prețios 
ghid în activitatea organelor de partid noi alese.

Am ținut să fim martorii acestor dezbateri, să consem
năm spiritul de lucru, de exigență și responsabilitate in care 
se desfășoară conferințele pentru dări de seamă și alegeri. 
Sîmbătă și duminică reporterii noștri s-au aflat în sălile de 
dezbateri, martori aî unor evenimente importante despre 
conținutul cărora vorbesc rîndurile din această pagină.

realizat în proporție de peste 
123 la sută iar cea de con
strucții metalice de peste 126 
la sută. Evidențiind succint 
realizările obținute de colec
tivul uzinei, darea de seamă 
a acordat un spațiu larg ana
lizei cu privire la rămînerile 
în urmă înregistrate Ia anumiți 
indicatori, precum și neajun
surile care se manifestă în 
utilizarea forței de muncă, în 
onorarea comenzilor, aprovizi
onarea secțiilor cu scule și 
materiale. De pildă, planul 
producției de grinzi metalice 
a fost realizat numai în pro
porție de 86,98 la sută, indi
catorul de productivitate a 
muncii 95,91 la sută, iar cel 
al fondului de timp de 89,79 
la sută. Atît în darea de sea
mă cit și în cuvîntul partici- 
panților la discuții s-au pus 
în evidență lipsurile ce se 
manifestă în ce privește eco
nomisirea metalului, extinde
rea acordului global, genera
lizarea schimbului II și extin
derea schimbului III, precum 
și faptul că în 9 luni s-au în

registrat un număr ridicat de 
absențe nemotivate.

Luînd cuvîntul la conferință, 
ing. Aurel Dula, șeful serviciu
lui producție, Teodor Pulbere, 
controlor de calitate la sec
ția turnătorie, Igna Sandor, 

© Cuvîntul comuniștilor; vom valorifica resur

sele interne spre a fi în pas cu cerințele mineritului

© Inițiativa conjugată cu experiența colectivă
_______

instructor cu probleme de 
practică a ucenicilor, loan 
Herman, inginer, constructor 
șef, Alexandru Scroban, in
giner, șeful atelierului auto
matizări, Ion Roșu, maistru la 
fabrica de oxigen, Mihai Bur- 
ghel, maistru bobinaj, Vasile 
Maghiaru, controlor de calita

te la secția construcții meta
lice, Alexandru Raczek, strun
gar, Mihai Benișec, instructor 
cu problemele de practică ale 
ucenicilor, Aurel Slăbii, pre
ședintele comitetului sindica
lului și Gheorghe Olariu, pre
ședintele comitetului oameni

lor muncii, după ce au relie
fat rezultatele bune obținute, 
experiența acumulată în sec
toarele de activitate respecti
ve, au făcut numeroase refe
riri la resursele interne neva
lorificate.

Ceea ce a caracterizat dez
baterile din conferință a fost 

faptul că vorbitorii s-au refe
rit Ia sarcinile ce revin co
lectivului de muncă în lumi
na documentelor adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului cu privire la folosirea 
capacităților de producție, uti
lizarea rațională a forței de 
muncă și a timpului de lucru, 
generalizarea , schimbului II și 
III, gospodărirea judicioasă a 
metalului, îmbunătățirea cali
tății pieselor de schimb și a 
reparației utilajelor, progra
marea și organizarea mai bu
nă a producției, a. proceselor 
tehnologice, direcții în care 
s-au pus în evidență carențe
le manifestate, precum și căi
le, mijloacele și modalitățile 
de soluționare a complexită
ții sarcinilor ce revin colecti
vului de muncă. Dezbaterile 
au avut Ia bază indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recen
tei vizite de lucru în Valea 
Jiului în sensul sporirii preo
cupărilor colectivului pentru 
construirea de mașini și uti
laje miniere potrivit cerințe

lor exploatărilor miniere.
Participanții la dezbateri au 

reliefat necesitatea organiză
rii producției, pregătirii și spe
cializării forței de muncă în 
vederea aplicării măsurilor 
preconizate pentru asimilarea 
cu bune rezultate în produc
ție, în acest cincinal, a unor 
utilaje cum sînt: trei tipuri 
de cadre pășitoare pentru 
strătele de cărbune din Va
lea Jiului, o foreză de săpat 
suitori de mină, o combină de 
înaintări, mai multe tipuri de 
grinzi articulate, utilaje teh
nologice pentru abataje etc.

In vederea realizării aces
tor sarcini, vorbitorii s-au re
ferit la necesitatea dotării sec
țiilor cu mașini unelte de pre
cizie și productivitate co
respunzătoare ca și la intro
ducerea unor tehnologii adec
vate. Multe din problemele 
ridicate vizează sarcini lega
te de ’creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale, a 
asistenței tehnice, îmbunătăți
rea disciplinei în procesul de 

producție, respectarea norme
lor de tehnica securității' mun
cii.

Caracterul de lucru ăl dez
baterilor se evidențiază iși prin 
faptul că participanții lk dis
cuții au făcut propuneri im
portante, menite să ducă la 
îmbunătățirea activității în 
toate sectoarele de activitate. 
Criticile aduse comitetului de 
partid, comitdfului oamenilor 
muncii și conducerilor secții
lor sînt do natură să imprime 
în viitor, muncii politice și 
economice un ritm mas viu, 
mai dinamic.

In acest spirit, conferința 
de partid a adoptat măsuri 
concrete privind activitatea 
curentă și de perspectivă, par
ticipanții manifestîndu-și hotă- 
rîrea să încheie anul 1972 cu 
sarcinile de plan și angajamen
tele îndeplinite și depășite, să 
ridice eficiența activității e- 
conomîcc la nivelul înfăptuirii 
actualului cincinal înainte de 
termen.

H. IGNEA

LA E. M.

ANINOASA

Hotărîre 
unanimă 

de a 
îndeplini 
sarcinile 
mereu 

I sporite

Există la mina Aninoasa — 
ne-am convins încă o dată și 
cu prilejul acestei ultime con
ferințe. de dare de seamă și 
alegeri — o organizație de 
partid puternică, bine sudată, 
cu o activitate bogată și sus
ținută. Totuși, față de alți ani, 
acum organizația de partid de 
aici este chemată să răspun
dă unor probleme mai difici
le și să le soluționeze în cel 
mai scurt timp. Fiindcă, așa 
cum se arăta și în darea de 
seamă, cu toate măsurile po
litice și organizatorice între
prinse de comitetul de partid, 
de organizațiile de bază, sin
dicat, U.T.C. și de către co
mitetul oamenilor muncii, rea
lizările economice pe cele nonă 
luni ale anului 1972 nu se ri
dică la nivelul cerut. Astfel, 
exploatarea înregistrează un 
minus alarmant... Cauzele a- 
cestei rămîneri în urmă de
curg din slaba organizare a 
procesului de producție Ia 
locurile de muncă, din faptul 
că nu în toate cazurile s-a a- 
sigurat asistenta tehnică în 
cele patru schimburi ca ur
mare a trecerii Ia programul 
de muncă de șase ore. De a- 
semenea. în unele situații nu 

au fost aprovizionate brigăzi
le miniere cu materialele ne
cesare și nu s-a asigurat nu
mărul de posturi planificate în . 
cărbune, în timp ce însă la , 
alte activități acest număr 
a fost realizat și chiar depă
șit. Nici cadrele de conduce
re nu au urmărit în perma
nență asigurarea capacităților 
de producție și, așa se face 
că au fost momente cînd s-au 
scos din producție o serie de 
locuri de muncă fără să fie 
pregătite altele, iar uneori 
s-au făcut lucrări de pregăti
re de proastă calitate, mai a- 
les pentru frontalele de la 
sectoarele I și IV. O altă 
cauză a acestei stări de lu
cruri decurge din faptul că 
nu s-a acordat atenția cuveni
tă activității de întreținere a 
lucrărilor miniere. Au existat ■ 
apoi mari greutăți în cadrul 
sectoarelor II și III unde nici 
în prezent nu se asigură un 
transport normal.

In cuvîntul lor, comuniștii 
care au participat la discuții 
au stăruit asupra acestor lip- 

■» suri, menționate și de darea 
de seamă, și au arătat la rîn- 
dul lor altele asupra cărora 
e necesar să se concentreze 
atenția de acum înainte. Un 
aspect important care a re

ținut atenția tovarășilor Eme- 
ric Kovacs, Iosiî Tomuș, loan 
David, Aurel Cristea, Constan
tin Morarii, directorul exploa
tării, Emeric Bokor, Marin 
Jifcu și alții a fost cel al dis
ciplinei în muncă. S-a arătat,

■

• Tradițiile bune se cer reconfirmate

• Organizația de partid puternică, sudată
i

© Mai multă preocupare pentru calificarea

mecanizatorilor minieri

astfel, pe drept cuvint că mai 
există numeroși mineri — și 
din păcate majoritatea lor sînt 
tineri — care nu folosesc la 
maximum cele șase ore de 
lucru, părăsesc locul de mun
că mai repede, încalcă nor
mele de protecție a muncii, 
într-un cuvînt nu-și fac dato
ria așa cum trebuie. Aștep
tam ca în cuvîntul său, tov. 

Tiberiu Nagy, secretarul co
mitetului U.T.C. pe mina, să 
arate deschis deficiențele ac
tivității educative ale acestui 
comitet în rîndul tinerilor, 
mai ales pe linia sporirii res
ponsabilității lor politice și 

profesionale. In locul acestei 
autocritici, vorbitorul amintit 
s-a mărginit să afirme con
trariul și anume că organiza
ția de tineret din cadrul mi
nei a depus o activitate ideo
logică și cultural-educativă 
susținută (?!). Din păcate, e- 
fectele s-au văzut în această 
direcție.

Legat de această problemă 

a disciplinei în producție este 
și cea a accidentelor. Cre
dem că nu întîmplător la a- 
ceastă mină au fost înregis
trate numeroase accidente de 
diverse grade. Pe bună drep
tate, . tovarășul Virgil Stănes- 
cu, inginerul șef adjunct cu 
protecția muncii, arăta în in
tervenția sa că de acum îna
inte se impune să fie aduși 
în fața comisiei muncitorești 
pentru a răspunde de compor
tarea lor toți cei care se abat 
de la disciplina de producție, 
fie ei muncitori, tehnicieni 
ori ingineri. Desigur, indisci
plina în producție nu e sin
gura cauză a accidentelor de 
muncă și a neîndeplinirii sar
cinilor de serviciu ci — așa 
cum s-a subliniat la confe
rință — și slaba preocupare 
care a existat pentru califica
rea corespunzătoare a noilor 
veniți în primul rînd. Mais
trul principal Mihai Bănică, 
șeful de brigadă Aurel Cris
tea, minerul Ceapă Nicolae, 
secretarul organizației de 
bază nr. 4 ș.a. au stăruit toc
mai asupra acestui aspect ca

re se cere a fi luat în consi
derație cu toată seriozitatea. 
Pentru că așa cum arăta și 
inginerul Alexandru Cernila, 
mecanic șef al exploatării, pî- 
nă acum nu s-a întreprins 
mai nimic pe linia calificării 
mecanizatorilor mineri și fără 
astfel de cadre bine pregăti
te nu pot fi folosite la ran
damentul optim mașinile și u- 
tilajele complexe de care mi
na, din fericire, nu duce lip
să.’ Avem însă o nedumerire : 
cine oare trebuie să se preo
cupe de calificarea mecaniza
torilor dacă nu în primul rînd 
conducerea minei? Rău' este 
că deși aceste neajunsuri, și 
alături de ele și altele, ' se 
cunosc și ele pot fi remedia
te prin eforturi proprii, se aș
teaptă — cum arăta • și ing. 
Otto Abraham, director în 
C.C.P. — să fie soluționate 
mai ales din afară.

Nu este cazul să redăm 
aici toate problemele care au 
fost- ridicate în cadrul conferin
ței. Esențial este că comitetul de 
partid, întreaga masă a comu
niștilor și, alături de ei, toți 
salariații minei din Aninoasa, 
au dovedit odată în plus ho- 

tărîrea lor de a depăși greu
tățile temporare prin care 
trece mina, pentru a răspun
de cum se cuvine importan
țelor sarcini..car.e .le. revin, de
zideratelor majore puse în 
fața lor de către conducerea 
superioară de partid, personal 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, cu prilejul re
centei sale vizite în Valea 
Jiului. In hotărîrea adoptată 
de conferință se specifică 
printre altele tocmai această 
dorință fermă a aninoșenilor 
de a realiza sarcinile de plan 
pe trimestrul IV al anului în 
curs și pe întreg anul 1973 
cînd aceste sarcini vor spori 
considerabil. Nu ne îndoim 
că acest angajament se va 
realiza si depăși. Avem con
vingerea că întocmai ca și pî- 
nă în prezent, în fruptea tu
turor se vor afla comuniștii. 
Tradițiile lor de muncă, ho
tărîrea lor exprimată atît de 
pregnant la conferință ne-au 
întărit această convingere.

Constantin PASCU

LA E, M, PAROȘENI

Sporirea producției de cărbune cocsificabil - 
deziderat primordial in fața colectivului minei

Colectivul minei Uricani s-a 
situat, în cursul acestui an, 
în fruntea exploatărilor mini
ere din bazin timp de 8 luni 
de zile. Apoi, în luna septem
brie au survenit pe neaștep
tate unele greutăți care au a- 
dus după sine o scădere a rit
mului de lucru, iar drept con
secință înregistrarea unei ne- 
admise restanțe față de plan. 
In fața acestei situații s-a acți
onat cu promptitudine, fără a 
se aștepta o remediere „de la 
sine" a lucrurilor. Dună o chib
zuită căutare, după un efort 
în plus -iată din nou mina Uri
cani anunțîn-’u-se aceeași uni
tate fruntașă cu un colectiv 
puternic, omogen, ambițios, în 
puterea căruia stă realizarea 
la un nivel superior a indica
torilor de plan. Pentru a ilus
tra, parcă, această omogenita
te, așezată pe suportul unei 
bune organizări, mina Uricani 
se înscrie în luna octombrie 
cu un record al producției: 
depășirea exemplars a relimi- 
narului zilnic, realizarea în 
mod constant a unei medii de 
producție superioară lunilor 
precedente, toate acestea încu
nunate cu o cifră record : 3077 
tone de cărbune ’ra«e Tntr-o 
singură zi, cifră încă neînscri- 
să pe grafit le m’iei. Aptele 
exprimă elocvent ho'' ea ne
strămutată a colectivului, avînd 
în frunte un puternic nucleu 

de comuniști — organizația de 
partid a minei — de a înche
ia anul cu realizarea integrală 
a sarcinilor de plan.

In acest stadiu, conferința 
organizației de partid a minei, 
desfășurată duminică, a consti
tuit cum era de așteptat, prile
jul unei ’riguroase ' analize, al 

■ei intense dezbateri de lucru 

® Un colectiv puternic, omogen, perseverent @ 
Rezultate bune, pe fondul creșterii răspunderii fiecă
rui comunist

© Sarcinile imediate sînt văzute prin prisma per
spectivei

pentru continua îmbunătățire a 
activității întregului colectiv.

Darea de seamă a comitetu
lui de partid, prezentată de 
tov. Miluță Rugină, secretarul 
comitelului, a subliniat în mod 
convingător că succesele co
lectivului au loc pe fondul 
creșterii continue a răspunde
rii comuniștilor față de reali
zarea sarcinilor de plan, al 
auto-exigenței față do propria 
lor activitate, al atitudinii îna
intate față de muncă, cultivată 
în sînul colectivului. Aceste 
trăsături fac posibilă combate

rea fermă a atitudinilor îna
poiate, promovarea pe o scară 
tot mai largă a inițiativei co
muniștilor. De acest lucru a- 
veam să n’e convingem ascul- 
tînd dezbaterile desfășurate 
intr-un viu spirit de lucru și 
de responsabilitate partinică, 
care au constituit noi căutări 
pentru perfecționarea activită

ții politice, economice a colec
tivului.

Rînd pe rînd, la pupitrul dez
baterilor din frumoasa sală a 
Casei de cultură a minerilor, 
vorbitorii, între care s-au re
marcat comuniștii Vasile Ma
tei, Nicolae Pupăză, Marcel 
Tomoiu, Constantin Răgan, FIo- 
rea Zincă, Francisc Mîhaly, Ei- 
timie Mardare, Vasile Brici, 
Arpad Molnar, Nicolae Nico- 
rici și alții, conducători aî lo
curilor de muncă — sectoare 
sau brigăzi —- secretari ai or
ganizațiilor de bază, au făcut 
Dropuneri, au criticat stări de 

lucruri negative, -au exprimat 
hotărîrea colectivelor pe care 
le-au reprezentat de a-și in
tensifica eforturile, de a-și 
continua munca pe linia ace
lorași frumoase realizări.

In fața comuniștilor, a tutu
ror salariaților minei, două sar
cini sînt de majoră însemnă
tate : realizarea exemplară a 
planului pe 1972 și pregătirea 
tuturor condițiilor de lucru 
pentru anii următori, astfel ca 
mina să raporteze îndeplinirea 
prevederilor actualului cinci
nal în patru ani și jumătate. 
Deci, o sarcină imediată, alta 
de perspectivă. Răspunzând a- 
cestor imperative, comuniștii 
au elaborat o hotărîre amplă 
și judicioasă, capabilă să con
tribuie la o neîntreruptă inten
sificare a muncii de partid, a- 
tît pe plan politic cît și eco
nomic.

Dezbaterile vii, purtate în
tr-un profund caracter de lu
cru, cărora comuniștii le-au 
imprimat spiritul răspunderii 
plenare față de realizarea pla
nului, constituie o nouă garan
ție a faptului că organizația 
de partid a minei, comuniștii, 
întregul colectiv se află anga
jați pe un drum ascendent, pe 
firul căruia roadele culese vor 
fi tot mai bogate.

I. MUSTAȚĂ
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Vizita de lucru în municipiul 
nostru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a- imprimat un ritm 
viu, înnoitor și creator muncii 
minerilor din bazin, a permis 
să se treacă Ia adoptarea unor 
măsuri de o covîrșitoare im
portanță pentru creșterea efi
cienței economice, pentru îm
bunătățirea condițiilor de via
ță ale minerilor, măsuri a că
ror traducere în viață a deve
nit sarcina preponderentă a co
muniștilor. La ritmul ascen
dent de creștere a producției 
de cărbune cocsificabil —- de 
peste 7 milioane tone pînă la 
sfîrșitul cincinalului în curs — 
minerii pnroșeneni vor prelua 
o sarcină însemnată, pentru re
alizarea căreia fiecare din cei 
prezenți Ia conferința de da
re de seamă și alegeri a or
ganizației de partid a minei 
și-a pus, probabil, întrebarea s 
am luat toate măsurile în tre
cut pentru a asigura bunul 
mers al întregii activități ? Iar 
dacă nu — ce trebuie să facem 
în continuare ? Acest ton exi
gent a fost adoptat în cuvîn
tul celor prezenți la conferință 
și s-a concretizat, la sfîrșitul 
ei, printr-o hotărîre amplă, cu 
prevederi precise ce-și așteap
tă rezolvarea.

— Ca urmare a unei condu
ceri tehnice unilaterale, necon
trolată îndeajuns de comitetul 
de partid pe mină, a fost ne
glijată pînă de curînd activi

tatea de pregătire a capacită
ții de producție a viitorului, 
datorită cărui fapt am și stag
nat în primele 9 luni din an, 
cînd s-au înregistrat lă mină 
restanțe însemnate de cărbune 
— arăta maistrul electromeca
nic Gheorghe Mocanu, secre
tarul organizației de bază din 
sectorul II. Acum, prin noile 
măsuri adoptate, brigăzi care

© In prim plan — producția viitoare
@ Folosirea judicioasă a utilajelor din dotare, 

cale sigură spre randamente mari
© Comuniștii - animatorii activității colective.

în trecut timp de luni întregi 
nu-și realizau sarcinile de a- 
vansare și randamentele, reu
șesc să ne impresioneze pe 
toți prin realizările lor. Așa 
sînt cele conduse de Iosif 
Vincze — cu avansări de 
peste 100 ml/lună — și 
Geza Kalman — cu avansări de 
9—11 ml/zi, cu o combină 
PK-7 pe care mult timp ni
meni nu s-a interesat să o fo
losească. In ultima lună ne-am 
redresat, am încetățenit un 
ritm de muncă pe care trebuie 
să-l păstrăm neabătut dacă do
rim să îndeplinim, și noi, pla
nul cincinal înainte de ter
men. Și trebuie s-o facem!

— Intre cei prezenți la a

ceastă conferință, 66 Ia sută 
sînt fruntași ai întrecerii socia
liste, exprima contabilul șef al 
minei, Mihail Stancu. In cazul 
acesta putem spune că tot ceea 
ce se va hotărî aici va porni 
ca o hotărîre a unor comu
niști harnici și pricepuți, preo
cupați de propria activitate ca 
și, de a întregului colectiv.

Am încrederea în consecință 
că prețul de cost pe exploata
re — unde de asemenea în 
prima parte a anului avem 
realizări nesatisfăcătoare — 
toți îi vom acorda 'atenția cu- 

j venită, păstrînd necîuntită a- 
vuția comună. Avem în dota
rea formațiilor de lucru ori a 
sectoarelor din care fiecare 
facem parte bunuri materiale 
de mare preț, Și căror păstra
re ne revine. Important e ca 
pe lîngă păstrarea lor, să a- 
cordăm o mare atenție și folo
sirii cu maximum de randament 
a acestora, întrebuințîndu-Ie 
în scopuT-în care au fost crea
te : ușurarea muncii fizice în 

subteran, sporirea roadelor e- 
fortului comun.

Un șir de propuneri au iz- 
vorît și din luările de pozi
ție energice și exigente 
ale comuniștilor Ioan Deme
ter, Virginia Bunicelea, Mir
cea Bădiță, Ioan Vasilescu, Du
mitru Mihai, Nicolae Suciu. 
Gheorghe Marchiș, Emil Pav- 
l.ovski, Cliițu Diana și Marius 
Constantinescu — brigadieri 
ori responsabili de comparti
mente ale producției. Fiecare 
din ei a accentuat, ca de alt
fel și directorul exploatării 
miniere, inginerul loan Ilea
na, că înfăptuirea tuturor pro
punerilor de măsuri adoptate 
de conferință trebuie, înce- 
pînd încă din acea zi, să devi
nă telul comun al activității 
tuturor comuniștilor.

Este necesar — așa cum 
s-a desprins din concluziile 
conferinței. ca — minerii din 
Paroșeni, alături de toate co
lectivele miniere din bazin, 
să-și aducă mai din plin con
tribuția la eforturile pe cara 
întreaga țară le face în ve
derea grăbirii construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, să folosească judi
cios baza tehnico-materială do 
care dispun, să se achite con
știincios de toate îndatoririle 
ce le revin.

A. HOFFMAN
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Imperativul creșterii eficienței
(Urmare din pag. 1)

Cu totul nemulțumitor se 
prezintă -lucrurile la U.E.L. 
Petroșani. Aici s-au depășit 
cu peste 35 de lei cheltuieli
le la 1 000 de lei producție 
marfă. Prin lipsa\de preocu
pare a conducerii unității fa
tă de gospodărirea resurse
lor, sau consumat din fondu
rile statului, peste cele avan
sate, mari sume de bani. Oare 
cadrele de conducere, și spe
cialiștii de la U.E.L. nu gîn- 
desc la obligativitatea ce Ie 
incumbă de a veghea cu toată 
răspunderea la gestionarea 
banului public ? O întrebare

Cursuri penfru 
pregătirea surorilor 

de Cruce Roșie
Consiliul Național al Socie

tății de Cruce Roșie, împreu
nă cu Ministerul Sănătății, a 
inițiat cursuri pentru pregăti
rea surorilor de Cruce Roșie. 
Aceste, cursuri funcționează 
pe lingă unități sanitare, be
neficiind astfel de posibilita
tea folosirii instrumentarului 
si materialelor didactice.

Cursurile, care au o durată 
de doi ani, sînt conduse de 
medici, care sînt ajutați de a- 
sistenți medicali cu experien
ță.

Tematica teoretică cuprin
de expuneri cu privire Ia a- 
natomia și fiziologia omului, 
microbiologie și parazitologie, 
boli interne, chirurgie, igienă 
și educație sanitară, boli der- 
mato-venerice, medicină infan
tilă. Totodată, se predau lec
ții practice de chirurgie, boli 
interne, obstetrică-ginecologie, 
pediatrie, tehnica îngrijirii 
bolnavului și gospodărirea lo
cului do muncă.

Absolventele cursurilor vor 
primi certificatul de „Soră 
de Cruce Roșie", în baza că
ruia se vor putea angaja cu 
prioritate ca infirmiere în u- 
nitățile medico-sanitare.

j (Agerpres)

asemănătoare se impune și în 
cazul conducerii I.I.L. Petro
șani, unde din cauza depășirii 
cheltuielilor planiiicate, nu 
s-a îndeplinit planul de bene
ficii cu aproape 700 000 lei.

Exemplele relatate din si
tuația înregistrată pînă acum 
obligă conducerile exploatări
lor miniere, ale celorlaltor uni
tăți economice din municipiu 
la reflecții serioase asupra 
sarcinilor ce le revin pe li
nia gospodăririi raționale a 
fondurilor materiale și bă
nești cu care sînt înzestrate 
unitățile, pentru creșterea ra
pidă a eficienței. Neajunsuri
le manifestate, deficiențele 
semnalate, trebuie să . facă 
grabnic obiectul unor minuți
oase analize critice, al unor 
măsuri și acțiuni energice și 
urgente ele redresare a indi
catorilor de eficiență, în vede
rea ridicării activității econo- 
mico-financiare la nivelul im
perativelor pe care le ridică 
la ora actuală economia na
țională.

SPORT .
FOTBAL

Minerul Uricani — 
Preparatorul lupani 

3-0
Meciul, în ansamblu, a plă

cut puținilor spectatori pre- 
zenți la arenă, fiind destul de 
disputat. Gazdele au dominat 
mult, deschizînd scorul chiar 
în min. 5 (printr-un penalty 
transformat de Udrescu) și 
ratind, pînă la pauză, încă 
o... lovitură de la lt metri. 
Scorul final e stabilit, Ia re
luare, prin golurile lui Jianu 
(în min. 65) și Gacsardi (min. 
87).

Arbitrul I. Barna (Petro
șani)' a condus foarte bine.

Cei mai buni de pe teren: 
Udrescu, Săndulache, Suciți 
și Gacsardi (Uricani), Filipaș 
și Carvaschi (Lupeni).

La juniori: 6-( pentru...
oaspeți.

Ilie COANDRÂȘ. 
? corespondent

1
O ILUSTRATA

PE ADRESA...
...tot celor cărora le-am „expediat'1 șt ilustrata, din 

5 septembrie a.c. cu diferen ța că aceea era imortalizată 
din alt unghi (fotografic !) și era ceva..-, mai puțin înaltă...(!)

Zilele trecute am schim bat „unghiul", observînd... ne- 
schimbarea situației. (Nu în țelegem, dacă celor ce le plac 
„peisajele de mină" la supra față, de ce nu iau contact cu 
mina ? I). De data aceasta ilu strata noastră o expediem 
mai... „pe verticală", poate o vor vedea cei care ar cam 
trebui...

Locatarii blocului nr. 10 din strada Păcii, a cartieru
lui Aeroport Petroșani, se. în treabă dacă, numai sub ză
padă pot începe lucrările, sau... schela de. susținere a bal
coanelor e prevăzută pentru un cincinal...

I. LICIU

Amprente ale energeticii VSii Jiului.

SPORT > SPORT
HANDBAL

Minerul Vulcan — Minerul lupeni 0-12
(n penultimă etapă a cam

pionatului' județean masculin 
de handbal, echipa Minerul 
Vulcan a fost întrecută, pe 
terenul propriu, de Minerul 
Lupeni cu 12-9, după ce în 
min. 48 scorul era egal: 9-9. 
S-au evidențiat handbaliștii

Ghitea și Ștefan Csiki (Vul
can), Naghi. și Prigoană (Lu
peni).

Bun arbitrajul prestat de 
G. Bălan (Petroșani).

I. CIORTEA 
corespondent

COMPETIȚIE ȘCOLARĂ
Terenul de handbal al Ca

sei de copii Uricani a găzduit 
o competiție-maraton intercla- 
se. Au învins — cum, de alt
fel, era de așteptat — cei 
mai... mari, echipele de băieți 
și fete ale clasei a VIII-a.

S-au remarcat elevii: Nico* 
lae Marîncea, Ludovic Pinteș, 
Maria Văgăun, Rodica Butna
rii și Minerva Teșcan.

întrecerile au fost dotate cu 
trofeul „Aniversarea Republi
cii".

DESCULȚI I?
Asociația sportivă Minerul 

Vulcan, după cum se știe, 
are in afara unei echipe de 
fotbal (care', cel puțin deo
camdată, se prezintă mai 
mult decît onorabil îh cam
pionatul județean) și una. de 
handbal. Aceeași asociație 
dispune și de o bază sporti
vă corespunzătoare, propice 
desfășurării unei activități cu 
rezultate bune. Se pare că

a

inse

despre așa-numiții .„teniși") 
care, insă, nu sînt oferiți... 
acestora, ci fotbaliștilor. Ma
gazionera TINCUȚA TRU
FAȘ îi privește cu o oareca
re... trufie pe handbaliști și, 
din comoditate (ca să nu spu
nem altfel!), îi refuză, îi go
nește și doar duminica le e- 
liberează echipamentul spor
tiv necesar (care, așa cum se

moare
aici, la A. S: Minerul ' Vul
can, a fost instalat „posta
mentul" unei activități care 
să smulgă din anonimat miș
carea sportivă locală. Pre
ședintele asociației, ing. 

.ZENO JURCA. se preocupă 
cu mult interes de impulsio
narea vieții sportive a Vul
canului, e mereu alături de.. 
gîndurile și aspirațiile sporti
vilor care-și desfășoară acti
vitatea aici. Și totuși...

Handbaliștii de la Minerul 
Vulcan, angrenați — ca. și 
fotbaliștii — în același cam
pionat județean, dispun de 
un „regim de tratament". a- 
parte, complet diferit. Sinț 
ca niște... copii cu mamă vi
tregă I Asociația dispune de 
pantofi, pentru .antrenament 
și jocuri. special destinați 
handbaliștilor (este vorba

, prezintă, oricum nu prea me
rită să fie ținut în „cutia 
festivului!“). De ce ? „E al 
fotbaliștilor, handbaliștii să-și 
aducă dc acasă teniși...". De 
fapt, ani adăuga noi. hand
baliștii ar putea să joace și 
desculți, că la ei nu se „în
tinde" campionatul pînă în 
luna decembrie !

CE PĂRERE ARE CONDU
CEREA A. S. MINERUL 
VULCAN DESPRE ACEAS
TĂ. STARE DE LUCRURI ? 
O ȘTIE ȘI O TOLEREAZĂ 
SAU NU O ȘTIE... ȘI E 
MAI GRAV! ? AȘTEPTĂM 

' UN RĂSPUNS. ȘI MAI AȘ
TEPTĂM UN RĂSPUNS IN 
LEGĂTURĂ CU „CĂZUI-, 
ȘTEFAN CUGEREANU". IN
SERAT NU ' DEMULT IN 
ZIARUL NOSTRU.

V. T.

Minerii Văii Jiului raportează
9

[Urmare din pag, 1)

lună de lună, de la începutul 
acestui an, ne-au obișnuit cu 
realizări de prestigiu. Co
lectivul lor și-a dovedi! din 
nou tenacitatea cu care știe 
să muncească, prin depășirea 
planului în această lună cu 
1 044 tone cărbune. Li ș-au a- 
liat în această aprigă întrece
re, desfășurată de toți pentru 
întîmpinarca cu fapte mine
rești de laudă a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
minerii din Paroșeni (cu rO^to-

ne cărbune peste sarcina lu
nară planificată), din Lonea 
(1281 tone peste plan), Lu
peni (1 635 tone), Petrila (967 
tone), Vulcan (909 tone), Li- 
vezeni (o nouă mină al cărei 
colectiv încă din primii pași 
se. așează alături de colecti
vele cu tradiție), Aninoasa și 
Dîlja.

Sînt premise sigure ale u- 
nor noi și valoroase succese 
pe care minerii Văii Jiului 
doresc să Te obțină pînă la 
sfîrșitul celui de-al patrulea 
trimestru al anului.

Tinerii au îmbrățișat inițiativa
(Urmare din pag, 1)

Secretarul comitetului. U.T.C., 
loan Buciuman ne-a asigurat 
că își vor îndrepta atenția spre 
aceste neajunsuri și vor în
cerca să le elimine cît mai cu- 
rînd. Nu ne îndoim de «ceasta, 
mai ales că tinerii loneni sînt 
dornici de cultură, receptivi la 
tot ce este nou, instructiv, 
interesant.

Analiza zilnică, operativă a 
muncii desfășurate de brigăzi 
va spori desigur responsabili
tatea fiecărui membru, va di
namiza și mai mult întreaga 
activitate, astfel ca minerii din 
Lonea, inițiatorii, să fie în 
frunte. Un aport deosebit îl 
va avea și activitatea educati
vă ce se desfășoară la această

mină prin dirigenția muncito
rească.

Nu încheiem fără a aminti 
că, în privința muncii educati
ve. se impune' și sprijinul con
cret, substanțial al comitetului 
orășenesc Petrila al U.T.C. Es
te necesar să se abordeze mun
ca educativă prin fapte și mai 
puțin cu sfaturi și vorbe ; mai 
multe acțiuni și mai puțină te
orie. Iar activitățile să fie 
bine, concepute și organizate, 
sa izvorască din dorințele și 
preocupările tinerilor. Printr-o 
strînsă conlucrare n clubului 
cu comitetul orășenesc U.T.C. 
și comitetul U.T.C. de la mină 

brigăzile de tineret vor de
veni cele mai elocvente micro- 
cobective de muncă, primele 
in producție și adevărate școli 
de educație comunistă.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stănceanu 

Gheorghe, eliberată de E. M, Petrila. O declar nulă.

V1ND autoturism, ieftin. Str. Căprioarei, nr. 5, Vulcan.

A APĂRUT

nr. 13 al revistei

In paginile revistei este 
publicat un articol consacrat 
aniversării Marelui Octom
brie. De asemenea, revista 
conține un grupaj de mate
riale consacrate sărbătoririi 
a 25 de ani. de la proclama
rea Republicii.

Dintre subiectele actuali
tății comentate în acest nu
măr menționăm :

— problema concentrării 
tuturor forțelor la slringe- 
rea recoltei și grăbirea se
mănatului ;

— zootehnia în fața „exa
menului" iernii;

— învățămîntul de partid 
și propaganda prin conferin
țe — grupaj de consultații și 
planuri tematice.

Sub rrenericul „întreaga 
muncă politică la nivelul e- 
xigențelor actuale", revista 
inserează materiale care tra
tează problema combaterii 
manifestărilor înapoiate și 
despre profilul etic al co
munistului.

Capitolul „Propagandiștii 
și cursanții vor să afle" se 
ocupă de 'consecințele eco- 
nomico-socîale ale îndepli
nirii cincinalului înainte de 
termen, precum și de evo
luția relațiilor diplomatice 
și consulare ale României în 
.anii Republicii. Sînt', (dc'a- 
semenea, publicate rubricile 
„Pe teme de metodică" și 
„Cabinetele de științe soci
ale".

O altă temă de actualitate 
este conținută de genericul 
„Organizațiile de partid din 
școli", care se ocupă de for
marea pentru viață n elevi
lor.

Intensificarea vieții inter
ne de partid constituie o- 
biectul unei mese rotunde 
realizate la Comitetul muni
cipal de partid București.

Revista mai conține capi
tolele :

— Inițiative, metode, acți
uni, note, și

—- Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor.

... ....   •——--in.. , ....... .........

Reînnoifi-vă 

abonamentele 

la ziarul 
„Steagul roșu"

Abonamentele pentru 
luna noiembrie a.c. se 
pot face pînă în ziua 
de 31 octombrie inclu
siv.

(Urmate din pag. î)

La inaugurarea casei de 
cultură, onoarea unui prim 
spectacol cu care a fost des
chisă și prima stagiune, a fost 
acordată Teatrului de stat 
„Valea Jului". După ce s-a 
lăsat cortina, aplauzele s-an 
stins încet, încet, deschizînd 
multora dintre spectatori gus
tul pentru teatru. Mulți mi
neri au trăit atunci emoții 
egale (dacă nu mai mari) cu 
ale actorilor care poposiseră 
în mijlocul lor. Atunci, s-nu 
născut în inimile multor spec
tatori sincere simpatii față de 
actorii din municipiu, since
ra dorință de a-i mai vedea. 
Au urmat, rînd pe rînd. co
lective de teatru din Reșița, 
Oradea, Iași, Cluj, Odorhei, 
Caransebeș și altele. Unii 
spectatori au trăit primul con
tact cu o filarmonică (din 
Cluj) și un teatru de păpuși 
(Alba lulia) dar... în decurs de' 
cîteva luni, colectivul ’ de ac
tori din Petroșani nu i-au mai 
vizitat . decît o singură dată, 
și atunci la o oră pe care noi 
nu o calificăm nici potrivită, 
nici nepotrivită (ora 16), dar 
despre care mulți mineri ne- 
au spus că „nu ține de nici 
un schimb" (!) Este totuși 
surprinzătoare constatarea că 
unele ansambluri artistice 
(din afara județului și nici 
cel puțin din județele limi
trofe) au găsit de mai multe 
ori drumul spre Uricani și au 
găsit rsai ales, orele de spec
tacol care convin minerilor, 
iar cel mai apropiat colectiv 
— din Petroșani — nu a gă
sit, sau mai mult, nu a croit 
încă puntea unui permanent 
contact cu Uricaniul.

Casa de cultură din Petro
șani, a doua mare instituție 
artistică a municipiului, a so
sit și ea în Uricani, parado
xal, la cîteva luni de la inau
gurare, încercînd destul dc 
timid să completeze golul din 
Activitatea sorei ei mai mici, 
gol creat de lipsa brigăzilor 
și formațiilor artistice proprii. 
In rest, celelalte colective ar
tistice (din localitățile aminti
te, destul de îndepărtate) au 
lăsat Inimoase impresii, sînt 
așteptate din nou între mi
neri, dar, se pare, că anumi
te greutăți de contractare a 
spectacolelor (ceea ce nu este 
cazul și cu formațiile din Pe
troșani), împiedică revenirea 
lor după preferințele uricăne- 
nilor. (Contractarea spectaco
lelor se face cam „la mîntu-

— cum ar spune mine
rii — Casa de cultură din U- 
ricanî, neavînd contacte di
recte cu A.R.I.zX.J.

Dar, desigur, activitatea Ca
sei de cultură nu se rezumă 
Ia spectacole. In urma son
dajului nostru, ne-am ales cu 
mai multe răspunsuri care, 
așa cum spuneam, ne conduc 
spre două extremități: activi
tate este și nu este! Oare,

nici uricănenii nu cunosc ce
rințele, gusturile, orele potri
vite ale minerilor ? Iată o 
întrebare pe care am fi dorit 
să o evităm, dar... faptele ne 
obligă :

— Dorim îoarle mult să se 
organizeze o acțiune cu tema 
..Scriitori renumiți din țara 
noastră" (cerință exprimată 
de un grup de tineri). Pe ver- 
so-ul biletului (introdus în cu
tia de sugestii a casei de cul
tură), a fost înscrisă o rezol
vare lapidară, de lot concretă : 
„se va include tema în pro
gramul bibliotecii". Cu sigu
ranță, cerința • sugera un alt 
gen de rezolvare, ea sugera o 
acțiune aparte, pentru reali
zarea unui început în culti
varea gustului pentru cunoaște
rea marilor clasici din litera
tura noastră.

Inima 
culturală 

a unui
oraș

minier

—- Dorim să se organizeze 
joia tineretului, avînd în pro
gram concursuri de istețime, 
de dans, (cu mai rhulte criterii 
colaterale, zicem noi; ca ele
ganță, politețe etc.) discuții 
despre cărțile citite, despre o- 
rașelo industriale vizitate etc. 
Și pe acest bilet, din aceeași 
cutie; o rezoluție sui generis 
„în studiu"(!) — rezolvare pe 
care nu ■ o mai comentăm.

— Dorim o acțiune pentru a 
ne șprljini în studierea docu
mentelor Conierinței Naționale 
a partidului (cerință exprimată 
în luna septembrie, ceea ce 
ne conduce la concluzia des
pre o gravă întîrziere din par
tea comitetului orășenesc 
U.T.C. în fața sarcinii de a 
răspunde cu promptitudine și 
operativitate evenimentelor de 
o asemenea însemnătate).

Alte opinii ne-au fost fur
nizate direct, la întrebările 
noastre:

— Ce sugestii aveți de fă
cut Casei de cultură din loca
litate ?

— Mai multe spectacole și 
acțiuni despre activitatea pli
nă de glorie a clasei munci
toare, în special pînă la Insu
recție și în timpul insurec
ției (Vasile Brici, suprave

ghetor subteran, 51 ani),
— In cadrul „Zilei brigadi

erului", conducătorii unor 
locuri de muncă să prezinte 
noutăți din minerit, iapte po
zitive de muncă, cazuri de 
abateri de la NDPM, exem
ple de conduită exemplară în 
muncă și in societate (Vasile 
Matei, tehnician, 39 ani).

— Liceul din localitate să 
participe la viața culturală a 
orașului cu fapte, nu cu pro
misiuni (loan Geană, conta
bil șef, 36 ani).

Alte întrebări, alte răspun
suri, pe care, pentru econo
mie de spațiu le redăm tele
grafic :

— Participați la acțiunile 
Casei de cultură ?

— Da !
— Cine vă mobilizează ?
— Directorul I (ing. Grigo- 

re Pupăză, 37 ani) .
— Vă place Casa de cultu

ră ?
— Da !
— Socotiți că e folosită la 

capacitatea ei ?
— Nu! (Francisc Mihaly, 

tehnician, 40 de ani).
— Participați la acțiunile 

Casei de cultură ?
— Intrucît fac parte din bi

roul U.T.C. pe oraș; am par
ticipai la mai multe acțiuni, 
ca întîlniri cu medici, ju
riști și altele. Ar trebui ca și 
Pe viitor să se facă,.. (Dar nu 
stă în puterea organului 
U.T.C. ?)

In sfîrșit, un răspuns de 
altă natură, care ne sprijină 
șă privim cu încredere viito
rul :

— Citi responsabili cultu
rali din oraș cunoașteți ?

— Foarte mulți. Cred că 
vreo 30, Și vă spun unul care- 
și face datoria : Dumitru Ră- 
doescu, directorul Casei de 
cultură (Vintilă Florian, teh
nician, 34 ani).

Inima culturală a tînărului 
oraș minier — Casa de cultu
ră — pulsează tot mai puter
nic, își face tot mai pregnant 
simțită prezenta în viata ora
șului. Dar, pentru ca ritmul 
ei să nu cunoască stagnări, 
pentru ca localul să polarizeze 
tot mai multi oameni în jurul 
luminii, inimosul colectiv fire 
nevoie de mult sprijin, d'e 
multă inițiativă și — mai; a- 
les — de o participare actiyă.

Ceea ce se cere de acum 
incolo — ini(ialivă, pasiune, 
participare — e puțin fată Ide 
ceea ce s-a făcut prin efortu
rile minerilor, ca orașul să 
dispună de un asemenea lăcaș, 
autentică perlă arhitectonică a 
municipiului. La regretele unui 
miner („Ehe 1 Dacă toți ar face 
măcar jumătate din cît face 
directorul nostru...") le adău
găm și pe ale noastre;

— _ De ce, oare .într-un oraș 
cu liceu, cu mai multe insti
tuții și unități economice, doar 
inima directorului minei pul
sează în ritm cu cea a Casei 
de cultură ?

Rezultate bune în întreținerea spațiului I 
locativ și comercial . j

vopsiri și zugrăveli, la cele trei magazine a- li 
parținătoare de O.C.L. Produse industriale ; 
Petroșani.

La aceste lucrări s-ău evidențiat zugravii ■

Despre hărnicia salariațllor din cadrul 
i sectorului I.G.L, Uricani vorbesc rezultate-
• le. Sarcinile de plan pe primele 9 luni ale
: anului au fost îndeplinite în proporție de 102,3
• la sută la producția marfă și de 104,5 la sn-
: tă, la producția globală. Rezultatele cele mai
; frumoase s-au obținut Ia lucrările de înire-
: ținere a rondului locativ, proprietate de stat,
; unde s-a înregistrat o realizare rle plan de
î 105,2 Ia sută. De remarcat că zilele acestea
; s-au terminat lucrările dc reparații curente.

IOAN MESZAROS, ANTON DIACONU, IOAN ' 
KUTASI și ELISABETA PINTEA. precum și ; 
dulgherul AVRAM ȘERBAN, ale căror lucrări j 
se remarcă printr-o calitate ireproșabilă. 1

ALECU ANDREES CU, | 
corespondent

JOI 2 NOIEMBRIE

. 1816 A murit Gh.
Șincai, istoric și filolog ro
mân (n. 1754) & 1854 — A 
murit scriitorul Anton Pann, 
autorul cunoscutei culegeri 
..Povestea vorbii" (n. 1794)
@ 1869 — S-a născut lulia 
Hașdeu, poetă română de 
limbă franceză (m. 1888).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Baladă lui Cable Ho
gue ; Republica: Pădurea

pierdută i PETRILA : Evadare 
din planeta maimuțelor ; LO
NEA — Minerul : Viața de 
familie ; ANINOASA : Ape
lul; VULCAN: Adio dom
nule Chips ; LUPENI — Cul
tural : Trei din Virginia , 
URICANI: Un amanet ciudat.

Soarele răsare la ora 6,54 
și apune la ora 17,04.

Zile trecute din an - 307.
Zile rămase 59.

Evenimente

PROGRAMUL 1: G,oa Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Odă 
limbii române; 9,50 Muzică u- 
șoară de Ton Cristinoiu; 10, <w 
Buletin de știri; 10,05 Ansam
blul folcloric „Rapsodia Rom.'i 
nă“; 10,30 Clubul călătorilor: 
10,45 Sonata pentru clarinet si 
pian de .Ian Wanhal; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Cîntă Ale
xandru Jula; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 Pagini corale a- 
Icse; 12,00 Discul zilei: Julien 
Clerc; 12.15 Recital de operă 
Alartha Kessler; 12,30 Intilnire 
cu melodia popularii și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Concert de prlnz :
11,00 Compozitorul s&ptăminii —

Frânez Schubert; 14,40 La mi
crofon, Marla Sterlau și Con
stantin Gherghina; 15,00 Buletin 
ile știri; 15,05 Tribuna radio ; 
15,20 Muzică de estradă; 16,0v 
Radiojurnal; 16,15 Cintece pio
nierești; 14,30 Știința Ia zi: 16.35 
Melodii populare; 16,50 Publici
tate radio; 17.00 O oră la dis
poziția dumneavoastră; 18,00 Ci
rcle serii; 20,00 înfăptuim ho- 
tărlrile Conferinței Naționale a 
P.C.R.; 30,10 Zece melodii pre
ferate; 20,45 Consemnări de Du
mitrii M. ron; 20,50 Cîntă Vic
toria Baciu; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,25 Moment poetic. 
Michelangelo; 21,30 Bijuterii 
muzicale. Opera „Carmen" de 
Bizct — fragmente; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc seară; 
21,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

10,50 Teleobiectiv (reluare);
11.10 Telecinemateca : „Genera

lul della ■ Roverc“ (re
luare;
Telejurnal;
Handbal masculin : steaua 
— Dinamo București (di
vizia A);
Teleșcoală:
• Biologie (anul 

Biomecanica 
locomotor;

• Filozofie și

16,15
Iii liceu): 
aparatului

saw Descliiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 România în lume;
3,35 O viață pentru o idee : 

Dimitrle Guști (I);
10,00 Curs do limba nisă. 

Lecția a 24- i;
10,30 Micii meșteri mari;

socialism 
științific. Filozofia mar
xiști — conccpjla știin
țifică despre lume a 
clasei muncitoare. Lupta 
P.C.R. pentru aplicarea 
și dezvoltarea creatoare 
a gîndlril marxiste;

Deschiderea emisiunii de 
după-omiază.
Emisiune in limba ma
ghiară ;

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto;

18,50 Revista literară:
19.20 1001 de seri:
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Comentariu la 40 de steme: 
județul Constanța;

20.20 Teleobiectiv;
20,35 Cîntă naistul Gheorglic 

Zamfir;
20,55 Pagini de umor: Aventuri 

în epoca de piatră:
21,45 Tinerii despre ol înșiși: 

22,30 U de ore.

17.30
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O.N.U.
Dezbaterile din Comitetul 

politic al Adunării Generale

DIN PRESA STRĂINĂ

TUNISIA 
strategia demiltării

•' NEW YORK 1 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: In Comitetul 
politic al Adunării Generale a 
O.N.U., reprezentanții diferi
telor state au expus, în conti
nuare, punctul de vedere al 
guvernelor lor în legătură cu 
problemele -dezarmării gene
rale și totale, ale dezarmării 
nucleare, conferinței mondia
le pentru dezarmare și cu al
te puncte înscrise pe ordinea 
de zi a actualei Sesiuni a A- 
dunării Generale.

Cu toate progresele înre
gistrate pe calea destinderii 
și a înțelegerii internaționale, 
a remarcat reprezentantul 
Braziliei,. Fraz-ao, dezarmarea 
generală" și totală rămîne, în 
continuare, o aspirație depar
te de a fi realizată, eforturile 
desfășurate în acest sens do- 
vedindu-se infructuoase. Ne
gocierile de pînă acum, a 
continuat el. nu au atins pro
blemele fundamentale . ale de
zarmării, astfel încît infra
structura unei eventuale con
fruntări nucleare se menține, 
în .continuare, constituind o a-

Deschiderea sesiunii GATT
GENEVA 1 (Agerpres). — 

La Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva s-a deschis, 
miercuri, în prezența repre
zentanților a 80 de țări mem
bre, cea de-a 28-a sesiune a 
Acordului General pentru Ta
rife și Comerț (GATT). Reuniu
nea este calificată de agenția 
France Pr'esse drept o „sesi
une pregătitoare" a negocieri
lor comerciale multilaterale 
care vor trebui să se deschi

Noul guvern al Uruguayului
MONTEVIDEO 1 (Agerpres).

— Președintele Uruguayului, 
Juan Maria Bordaberry, a for
mat, în seara de 31 octombrie, 
noul guvern al țării, în urma 
demisiei cabinetului prece

dent. Ministru de interne a 
fost numit Walter Ravenna, 
ministru al relațiilor externe
— Juan Carlos Blanco, iar

LUXEMBURG 1 (Agerpres). 
După tratative care au durat 
peste 20 de ore, miniștrii de 
finanțe ai țărilor membre ale 
Pieței comune, reuniți la Lu
xemburg, au reușit, maiți 
noaptea, să se pună de acord 
asupra planului de combate
re a inflației, prezentat de 
comisia C.E.E. Printre preve
derile planului figurează an
gajamentul statelor membre 
de a depune eforturi în ve
derea menținerii nivelului 
creșterii prețurilor la ■ aproxi
mativ 4 la sută în perioada 
decembrie 1972 — decembrie 
1973 (fată de 5,4 - 8,9 la sută 
in cele 9 țări membre în ul
timele 12 luni), paralel cu o 
reducere progresivă a crește
rii lichidităților monetare în 
limitele sporirii produsului 
național brut. Statele mem
bre trebuie, de asemenea, să 
continue acțiunea comună 
pentru evitarea „afluxului ne
dorit de capitaluri străine", 
prevenirea mișcării de capi
taluri antrenate de unele fe
nomene negative din econo
miile țărilor membre ale 
C.E.E.

In ceea ce privește comer
țul în cadrul C.E.E., s-a ho- 
tărît reducerea cu 50 la șută 
a taxelor la importul cărnii de 
vită pînă la 1 februarie 1973 
și suprimarea tuturor restric
țiilor cantitative la importu
rile de cartofi, în perioada 15 
noiembrie 1972 — 15 februarie 
1973. .'

Acordul menționat prevede, 
de asemenea, examinarea re

menintare cotidiană pentru o- 
menire.

Reprezentantul Ungariei, 
Szarka, a exprimat convinge
rea că lucrările Conferinței 
general-europene asupra secu
rității și cooperării vor adu
ce o contribuție pozitivă la 
reușita proiectatei conferințe 
mondiale de dezarmare.

Delegatul Japoniei, Nisibori, 
a apreciat, la rîndul său, că 
situația actuală în problema 
negocierilor de dezarmare es
te departe de a fi satisfăcă
toare.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Moisov,. a .atras atenția asu
pra continuării, în ritm acce
lerat, a cursei înarmărilor. .

In intervenția sa, reprezen
tantul U.R.S.S., Roșcin, a a- 
mintit eforturile țărilor socia
liste pentru interzicerea folo
sirii armelor bacteriologice și 
chimice și pentru distrugerea 
stocurilor . de asemenea arme. 
El a apreciat că proiectul de 
rezoluție prezentat Comitetu
lui de la. Geneva de către de
legațiile țărilor socialiste poa
te constitui o bază construc
tivă de discuții.

dă ’ în 1973. Potrivit aceleiași 
surse, lucrările sesiunii vor 
cuprinde, printre punctele 
principale de pe ordinea de 
zi, chestiunea relațiilor co
merciale internaționale. Se 
vor examina în context moda
litățile și procedeurile de pre
gătire a unor largi negocieri 
tarifare și netarifare. Lucrări
le vor continua pînă în ziua 
de 14 noiembrie.

Moises Cohen a, preluat por
tofoliul economiei' și finanțe
lor. De asemenea, postul de 
ministru al industriei și co
merțului i-a fost încredințat 
lui Luis Balparda Blengio, iar 
acela de ministru al agricultu
rii — lui Benito Medero.

Ca și precedentul cabinet, 
actualul guvern are 11 mem
bri.

zultatelor „planului antiinfla- 
ționist" în cadrul sesiunilor 
din anul viitor ale Consiliu
lui ministerial al C.E.E.

In legătură cu poziția di
verșilor participant fată de

la încheierea reuniunii 
miniștrilor de finanțe 

și ai agriculturii din țările 
membre ale Pielii comune

mulkwwim i iimriin™—«aa—«aug

termenii acordului prin care 
se încearcă eliminarea infla
ției, agențiile de presă subli
niază reacțiile diferite pe ca
re documentul menționat le-a 
stîrnit în rîndul acestora. Ast
fel, ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Valery 
Giscard D'Estaing, a arătat că 
„Consiliul ministerial a adop
tat un ansamblu de măsuri, 
dar nu o acțiune de ansam

Acord de colaborare 
între R. P. Polonă 

și S. U. A. 
în domeniul 

stiintei si tehnicii t • •

VARȘOVIA 1 (Agerpres). 
Agenția PAP anunță că la 
Varșovia și Washington a a- 
vut loc, simultan, semnarea 
acordului dintre guvernele 
R. P. Polone și S.U.A. de co
laborare în domeniul științei 
și tehnicii.

Acordul, încheiat pe o pe
rioadă de cinci ani, prevede 
ca părțile să sprijine dezvol
tarea contactelor directe și 
colaborării între instituțiile 
guvernamentale și științifice, 
instituțiile de învătămînt su
perior și întreprinderile ce
lor două tari. Se prevede, tot
odată, efectuarea unor cerce
tări comune și schimbul de 
rezultate în domeniul unor 
cercetări științifice,- elaborarea 
în comun și îndeplinirea u- 
nor programe și măsuri' în do
meniul 'științelor fundamenta
le și aplicate și altele.

De la națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager

pres). — Consiliul de Securi
tate a autorizat majorarea nu
mărului observatorilor O.N.U. 
la frontiera dintre Israel și 
Liban de la 21 la 34 și crea
rea a două noi posturi de ob
servație în această zonă. Mă
sura Consiliului d'e Securitate 
dă curs cererii exprimate, în 
acest sens, de reprezentantul 
Libanului la Organizația Na
țiunilor Unite.

★

NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager
pres). — La Națiunile Unite 
s-a procedat marți la alege
rea a noi membri în Consiliu] 
economic și social. Mandatul 
lor va fi d'e trei ani, cu în
cepere de la 1 ianuarie 1973. 
Noii membri sînt reprezentan
ții Franței, Spaniei, și Olan
dei pentru Europa de vest,. 
Braziliei și statului Trinidad- 
Tobago pentru America -de 
Sud, Algeriei, Ugandei și Mali 
pentru Africa și R.P. Mongole 
pentru Asia.

In fiecare an, mandatele a 
o treime din numărul membri

blu, viguroasă, așa cum s-a 
sperat". La rîndul său, pre
ședintele guvernului . luxem
burghez, Pierre Werner, a 
subliniat că „miniștrii de fi
nanțe și-au îndeplinit doar

mandatul ce le-a fost acordat 
de conferința la nivel înalt 
a „celor nouă" de la Paris, 
chiar dacă acțiunea lor nu 
a fost perfectă". „Succesul 
planului antiinflationist depin
de, în mare măsură, de mo
dul în care el va fi aplicat 
de guvernele respective", a 
adăugat el.

Cei mai decepționat de re
zultatele reuniunii de Ia Lu-

Uniunea Sovie
tică. Un punct de 
atracție în egală 
măsură atît pen
tru moscoviți cît 
și pentru turiști: 
Teatrul Mare din 
Moscova.

lor Consiliului economic și 
social al O.N.U. sînt reînnoi
te. *

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Jeanne Martin Cisse, repre
zentanta Guineii la O.N.U., a 
preluat funcția de pre
ședinte al Consiliului de Se
curitate pentru luna noiembrie. 
Va fi pentru prima dată în is
toria O.N.U., cînd o femeie 
va prezida Consiliul de Secu
ritate.

In jurul dalei de 10 noiem
brie, Consiliul,, de Securitate 
se va întruni pentru a discu
ta problema teritoriilor afri
cane aflate sub dominație por
tugheză, aspirațiile acestor 
popoare spre autonomie și in
dependentă, Miniștrii, de, ex
terne ai Liberiei, Madagascaru
lui, Sierrei Leone și Tunisi
ei — însărcinați de O.N.U. să 
studieze evoluția situației din 
aceste teritorii — vor sosi la 
New York, pentru a participa 
la lucrările Consiliului de Se
curitate, în această problemă.

HONG KONG. Tunelul care 
va face legătura între Hong 
Kong și localitatea Kowloon, 
va fi cel mai lung tunel sub
acvatic din Asia. Actualmen
te în prima fază a construc
ției noul tunel va prezenta 
mari avantaje descongestio- 
nînd transportul portuar și 
asigurind o rută sigură în 
cazurile în care traficul va 
fi împiedicat de taifunuri ori 
ploi torențiale. Numărul ve
hiculelor care vor străbate 
inițial acest lung tunel este 
apreciat Ia cca. 35 000. In 
cursul a zece ani, însă acest 
număr se va dubla. In foto : 
In plină muncă, pe șantie
rul de construcție a tunelu
lui sub-acvatic Hong Kong.

xemburg pare a fi, potrivit 
agenției France Presse, . pre
ședintele Comisiei C.E.C., Sic- 
co Mansholt, care a declarat: 
„Sînt dezamăgit. Nu rămîne 
mare lucru din tot ce am 
realizat, în afara bunelor in
tenții". întrebat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, asu
pra eficacității planului, 
Mansholt a răspuns: „Dacă 
vrem, într-adevăr, să luptăm 
împotriva inflației, ar fi tre
buit să avem un start mai vi
guros, și ceea ce am realizat, 
nu este convingător"..

O poziție apropiată a fost 
exprimată și de ministrul o- 
landez al economiei, Theo 
Landman. Intr-o scurtă confe
rință de presă, Landman a re
cunoscut că „se putea face 
mai mult". Referitor la situa
ția celor trei țări care vor a- 
dera la 1 ianuarie 1973 Ia 
C.E.E., — Marea Britanie, Ir
landa și Danemarca — Land- 
man a declarat „nu se știe 
încă dacă instrumentele de 
acțiune ale C.E.E. la Luxem
burg se vor aplica și în cazul 
lor".

Miniștrii agriculturii „ai. 
celor șase", reuniți, de ase
menea, la Luxemburg, au că
zut de acord asupra unor mă
suri de întărire a controlului 
asupra importurilor Ia fructe 
și legume din terțe țări, in
formează agențiile de presă. 
Ei au hotărît, astfel, limitarea 
și, în unele oazuri, interzice
rea importurilor unor produ
se agricole.

@ PEKIN 1 (Agerpres).— 
Ciu En-lai, premierul ■ Con
siliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit, miercuri, 
pe ministrul de externe al 
Marii Britanii, Alec Dou
glas Home, cu care a .avut 
o convorbire liberă și des
chisă, transmite .agenția 
China Nouă.

In aceeași zi, cu prilejul 
unui dineu, Douglas-Home, 
a declarat, trecînd în re
vistă rezultatele vizitei sa
le în R. P. Chineză, că în
tre. cele două părți. s-au 
stabilit raporturi de res
pect, înțelegere, și a spo
rit în mare măsură cunoaș
terea reciprocă a punctelor 
respective de‘ vedere, ceea 
ce este de bun augur pen
tru cooperarea practică și 
strîngerea contactelor bila
terale în viitor, în multe 
domenii.

La rîndul său, ministrul 
de externe chinez, Ci Pîn- 
fei, a apreciat că actuala 
vizită în China a ministru
lui britanic reprezintă un 
eveniment deosebit în rela
țiile chino-britanice.

Ultimele date privind rezultatele 
alegerilor din Canada

OTTAWA 1 (Agerpres). — 
Ultimele date privind rezul
tatele alegerilor anticipate, 
care s-au desfășurt luni în 
Canada, arată că Partidul 
Conservator Progresist, de o- 
poziți'e, a reușit să obțină 109 
mandate. El este urmat de 
Partidul Liberal al premieru
lui Trudeau, care a întrunit 
108 mandate, Partidul Nou De
mocratic, cu 30 mandate, Parti
dul Creditului Social cu 15 
mandate și Partidul Indepen
dent cu 2 mandate. Agențiile 
d'e presă informează că mai 
sînt trei circumscripții în care 
numărătoarea voturilor nu s-a 
încheiat încă. De asemenea, 
în alte circumscripții, unde 
diferența dintre primii doi

Indira Gandhi 
despre 

importanta 
programelor 

de dezvoltare 
a Indiei

DELHI 1 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul în cadrul unui 
miting de masă, care a avut 
loc la Delhi, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, a che
mat la întărirea independentei 
economice și politice a tării, 
precum și la consolidarea uni
tății naționale. Totodată, pre
mierul indian a subliniat im
portanța înfăptuirii programe
lor de dezvoltare ale guvernu
lui și a continuării cursului 
independent al politicii indie
ne pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale poporului. 
In acest context, Indira Gan
dhi a relevat semnificația deo
sebită a prevederilor noului 
plan cincinal și rolul acestuia 
în ce privește eliminarea ine
galităților în viata socială și 
economică indiană.

In încheiere, premierul indi
an a subliniat necesitatea lup
tei împotriva claselor exploa
tatoare și împotriva elemente
lor antinaționale ale reacțiunii, 
care sabotează înfăptuirea 

transformărilor progresiste în 
tară.

Mesajul radiotelevizat al președintelui 
Boumediene adresat națiunii

ALGER 1. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Cu prilejul sărbătoririi 
a 18 ani de la declanșarea 
luptai de eliberare a Algeriei 
de sub dominația colonială, 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, a adresat națiu
nii, La 1 noiembrie, un mesaj 
radiotelevizat. După ce a a- 
dus un vibrant omagiu popo
rului algerian și eroilor săi 
'căzuți pentru independența 
tării, președintele a făcut un 
bilanț al succeselor obținute 
pe calea dezvoltării, în cei 
peste 10 ani care au trecut de 
la recucerirea suveranității 
naționale.

„Primul deceniu de indepen
dentă — a spus președintele 
— a constituit 0 etapă impor
tantă pe calea ce ne-a permis 
să punem, într-un termen 
foarte scurt, bazele unei , soli
de construcții naționale". In 

candidați este foarte mică, a 
început renumărarea voturilor. 
De aceea, rezultatele definiti
ve -ale alegerilor nu vor putea 
fi cunoscute decît peste cîte- 
va zile.

Primul ministru Pierre Elli
ott Trudeau a anunțat că gu
vernul se va reuni miercuri 
după-amiază (în cursul nopții 
după meridianul Bucureștiului) 
pentru a discuta rezultatele a- 
legerilor anticipate și a lua o 
hotărîre în acest sens.

Liderul Partidului Conserva
tor Progresist Robert . Stanfi
eld ,a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că, în- 
trucît rezultatul final al ale

® In capitala Danemarcei 
s-a deschis Tîrgul internațio
nal de mașini-unelte „Inter- 
to.oJ-72", Ia care România par
ticipă cu un stand de mașini- 
unelte prezentate de între
prinderile de comerț exteri
or „Mașinexport" și „Tehno- 
import".

încă de ia deschiderea tîr- 
gului, standul țării noastre a 
fost vizitat de numeroși oa
meni de afaceri și industriași, 
care au apreciat nivelul teh
nic ridicat al exponatelor ro
mânești.

® Agenția M.T.I. anunță 
că guvernele R.P. Ungare și 
Republicii Ciad au hotărît să 
stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă.

O La 1 noiembrie, în Uni
unea Sovietică au fost lansați 
8 sateliți artificiali ai Pămîntu- 
lui din seria „Cosmos", avind 
numerele între 528 și 535. 
Toți sateliții au fost plasați pe 
orbită de o singură rachetă 
purtătoare, relatează agenția 
TASS. La bordul lor se află 
instalate aparate pentru con
tinuarea explorării spațiului 
extraterestru și transmiterii 
pe Pămînt a datelor științifi
ce culese.

® Industria turismului es
te un agent tot atît de polu
ant ca și uzinele petroliere 
— se apreciază la Congresul 
de ecologie și turism care 
are loc, în prezent, la Madrid.' 
Lipsa centrelor de incinerare 
a resturilor menajere, degra
darea regiunilor turistice au 
dus la concluzia că „Medite-

La baza opțiunilor celui 
de-al patrulea plan cvadrie- 
nal de dezvoltare a econo
miei tunisiene (1973-1976) se 
află realizările obținute de 
Tunisia în deceniul 1962- 
1971. Se preconizează, in e- 
sență, ridicarea cît mai ra
pidă a nivelului de trai al 
populației, fără un efort su
plimentar în domeniul in
vestițiilor. Acestea urmează 
să fie dirijate cu prioritate 
în domeniile turismului, ex
ploatării petrolului, indus
triilor prelucrătoare.

In discursul-program ros
tit, in noiembrie 1970, în 
fața Adunării Naționale, 
precum și în cuvîntarea sa 
la Congresul Partidului So
cialist Desturian, desfășurat 
la Monastir în octombrie 
1971, primul ministru tuni
sian, Hedi Nouira, a expus 
principiile ce se află la ba
za celui de-al patrulea plan 
cvadrienal. „Locomotivele" 
care trebuie să impulsione
ze economia tunisiană mai 
rapid decît în deceniul pre
cedent sînt, în principal, 
turismul și industriile pre
lucrătoare. Tunisia înțelege 
să fructifice șansele de dez
voltare a turismului oferite 
de regiunea Mediteranei. 
După bilanțul remarcabil al 
ultimelor sezoane, Tunisia 
își va spori considerabil ca
pacitatea de găzduire a tu- 

domeniul economic — a ară
tat el — am obținut victorii 
hotărîtoare atît pe planul eli
berării economiei de orice 
dependență străină, cît și în 
direcția construirii unei eco
nomii naționale, moderne".

Houari Boumediene a sub
liniat, în continuare, că Alge
ria și-a recuperat bogățiile 
naționale, creînd condițiile 
construirii și dezvoltării unei 
industrii moderne, ale înflori
rii armonioase a tuturor re
giunilor țării, precum și con
dițiile aplicării revoluției a- 
grare, care se concretizează 
cu succes. De asemenea, a 
arătat președintele algerian, 
în această perioadă, ne-am 
afirmat întotdeauna dorința 
de a stabili o colaborare 
ldiălă și sinceră cu toate sta
tele, pe baza respectului prin
cipiilor suveranității naționale 
și a opțiunilor fundamentale 
ale fiecărei țări.

®.

gerilor nu va putea fi cunos
cut decît peste cîteva zile, 
partidul său nu 'a luat încă o 
hotărîre privind formarea no
ului guvern. El a afirmat că 
premierul Trudeau, dacă do
rește, are dreptul constitutio
nal de a rămîne în continuare 
la putere.

Conducătorul Noului Partid 
Democratic Socialist, David 
Lewis, a declarat că partidul 
său nu intenționează să adere 
la nici un fel de coaliție guver
namentală. El a precizat că 
cei 32 deputati în Parlamentul 
de la Ottawa vor sprijini acele 
acțiuni și programe legislati
ve ale oricărui guvern care 
vor corespunde liniei politice 
promovate de partidul său.

rana este amenințată de o 
poluare generală". Delegatul 
francez la Congresul d'e la 
Madrid a . declarat că apele 
Mediteranei și coastele bazi
nului mediteraneean au atins 
o „cotă de alertă" a poluării 
și deprecierii,, pierzîndu-și, 
puțin cîte puțin, și atracția 
turistică.

® Organizația Unității A- 
fricane a dat publicității o 
declarație în care acuză tru
pele colonialiste portugheze

că întrebuințează arme chi
mice împotriva regiunilor 
controlate de patrioți în estul 
și nordul Angolei — anunță 
agenția Reuter. Arătînd că 
trupele portugheze folosesc 
erbicide și defoliante împotri
va zonelor respective încă 
din 1970, declarația sublinia
ză că acestea provoacă, pe 
lîngă distrugerea vegetației, 
tulburări digestive, singerări 
ale organelor digestive și 
diformități congenitale în rîn
dul oamenilor și animalelor.
• „Vom continua convorbi

rile cu sindicatele și patro
natul pînă la găsirea unei so
luții", a declarat primul mi
nistru britanic Edward Heath, 
în cadrul dezbaterilor din Ca

— „JEUNE AFRIQUE" —

riștilor, în acest scop fiind 
prevăzute investiții în va
loare de 125-135 milioane 
de dinari.

Pentru industriile prelu
crătoare (cu excepția indus
triilor de prelucrare a pro
duselor agricole, care țin 
de sursa ce le furnizează 
materiile prime — agricul
tura) se preconizează o 
creștere anuală de 15,4 la 
sută, comparativ cu 9,5 la 
sută — creșterea prevăzută 
de cel de-al treilea plan 
economic tunisian. Realiza
rea acestui obiectiv este 
posibilă grație perspectivei 
unor importante exporturi 
de produse chimice (acid 
fosforic, îngrășăminte), tex
tile, produse ale industriilor 
mecanică și electrică.

In sectorul agriculturii, 
unde lucrează jumătate din 
populația .Tunisiei, se pre
conizează consolidarea re
zultatelor deosebit de favo
rabile obținute în anii 1971 
și 1972. Recolta de cereale 
și de măsline a depășit. în 
1972, recordurile înregistra
te timp de un deceniu. Noul 
plan economic. tunisian 
prevede nlenținerea pro
ducției agricole la nivelul 
anului 1972. Se pune, astfel, 
problema de a transforma 
un rezultat apreciat drept 
„miraculos" într-un rezul
tat constant.

Comunicatul 
conferinței • 

vest-europene 
în problemele 

mediului 
înconjurător

BONN 1 (Agerpres). — 
Luni și marți s-au desfășurat, 
la Bonn, lucrările primei con
ferințe vest-europene în pro
blemele mediului înconjură
tor, cu participarea miniștri
lor și secretarilor de stat de 
resort din cele nouă tari 
membre ale Pieței comune 
lărgite.- ■ ..............

Conferința s-a încheiat 
prin adoptarea principiilor 
fundamentale ale unei politici 
în acest domeniu și a invi
tat instituțiile responsabile 
din cele nouă țări să stabi
lească un program de acțiu
ne pînă la 31 iulie 1973. Co
municatul final subliniază că 
acțiunile în domeniul mediu
lui ambiant trebuie să evite 
orice exploatare a resurselor 
naturale care ar antrena pa
gube echilibrului ecologic, să 
prevină și să combată efec
tele poluării și să promove
ze progresul tehnic în con
cordanță cu măsurile de pro
tejare a mediului.

Participanții la întrunirea 
de la Bonn au evocat rezul
tatele Conferinței Națiunilor 
Unite asupra mediului încon
jurător, care s-a desfășurat la 
Stockholm, în luna iunie a- 
nul acesta, stabilind necesi
tatea intensificării cooperării 
regionale. Ei au căzut, toto
dată, de acord asupra faptu
lui că o politică globală nu 
este posibilă decît pe baza 
unei cooperări a tuturor ță
rilor lumii.

mera Comunelor asupra me
sajului tronului. El a reafir
mat, cu acest prilej, opoziția 
guvernului față de punctul 
de vedere al sindicatelor pri
vind problema prețurilor și 
a salariilor.
• Tenismanul român Ilie 

Năstase a debutat cu o vic
torie în cadrul turneului in
ternațional care are loc în 
sala „Coubertin" din Paris și 
care contează pentru „Mare
le premiu al F.I.L.T.". Năsta
se l-a învins cu 6—1, 7—6 pe 
maghiarul Taroczi. El s-a ca
lificat pentru optimile de fi
nală. Celelalte rezultate în
registrate : Hrbec (Cehoslova
cia) — Deblicker (Franța) 
6—7, 6—4, 6—0; Kodes (Ce- 
hoslovacia) — Godrella (Fran
ța) 6—4, 5—7, 10—8 ; Gimeno 
(Spania) — Barany (Ungaria) 
6—3, 2—6, 6—4 ; Dominguez 
(Franța) — Pattison (Rhode
sia) 6—4, 7—5.
• La Hamburg, a fost des

chis miercuri consulatul ge
neral al U.R.S.S. înființarea 
acestui consulat, relevă agen
ția TASS, reprezintă o dova
dă a întăririi și extinderii re
lațiilor șl contactelor dintre 
Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei, bazate pe tratatul 
încheiat între cele două țări 
în august 1970.

In aceeași zi, la Leningrad 
a fost deschis consulatul ge
neral al R.F.G.
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