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Intllnirea președinților Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgară 

de colaborare economică și tehnico- 
științifică

Organizarea pt oancflcl și a muncii pe Paze 

eu adevârât ștllnfllicc reclama CADRE

înfăptuirea sarcinilor 
deosebit de complexe 
și de răspundere ce le 
pune partidul în etapa 
actuală în fața fiecărei 
unități economice în 
vederea organizării pe 
baze științifice a pro
ducției și a muncii,' 
spre a îmbunătăți caii- 

0 problems la
calitatea... calificării

tativ întreaga activita
te economică, se poate 
asigura numai în con
dițiile unei preocupări 
susținute pentrii califi
carea, ridicarda caMți'* 
cfirii și perfecționarea 
cadrelor, pentru ridica
rea nivelului- dfe cultu
ră generală ai acestora, 

ordinea zilei:

In ce măsură este a- 
sigurată această condi
ție sine qua non a mer
sului înainte, a înde
plinirii marilor obiecti- 
ve ce revin în anii ur- 
mătoti
nomice din Valea 
lui;?

unităților eco- 
Jiu»

perspectivă 
în cincinal

Zn stația de 110 kV de la I.E.C. Paroșeni se lucrează 
la înălțime. înalta tensiune va căpăta 

drum liber spre consumatori
1
T . .. .
Instantanee duminicale
prin magazine

Marți dimineața a ( sosit în Ca
pitală tovarășul Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare în . Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică 
și tehnico-științifică, pentru a par

ticipa la întîlnirea președinților ce
lor două părți ale comisiei;

★
In cursul dimineții aceleiași zile 

a avut; loc prima întîlnire a pre
ședinților celor două părți; în ve
derea examinării posibilităților de 
dezvoltare a cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

(Agerpreș)

IIIPOIEIEl m ElPIIIli A DELEGAȚIE! RM1KE 
PMTIEIMHTE LI LIItilIILE CELUI DE-AL VI-lea (OAGIE!ii Fimoioi patriei om i. p. bulgarii

Marți s-a înapoiat în țară dele
gația condusă de tovarășul Ni- 
colae Tâbîrcă, membru supleant 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Comitetului executiv al Sfa

tului popular regional Ploiești, ca
re a participat la lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Frontului 
Patriei din Republica Populară! 
Bulgaria.

’ PROFIL CRMCW

j Două colege, două cadre
I didactice de frunte
I
II( 
I
I

ținute, prin muncă 
perseverentă și 0 mare 
dragoste de d-i cu
noaște pe elevi, de a-i 
forma ca cetățeni de 
mîine , ai patriei, cele 
două colege au . cîști- 
gat stima și aprecierea 
colectivului în care 
muncesc, a părinților 
ai căror copii ii for
mează penti». viață. 
Cadre de nadeje die 
Școlii generale din Pa
roșeni, învățătoarea Sa- 
lomie Maria și profe- 
saara-maestră Mprașz- 
kaniez Iaroslava și-au 
dovedit prin fapte, 
înaltele certitudini des
pre ceea ce trebuie să 
înfăptuiască în ' socie
tate un dascăl. Apre- 
ciindu-le meritele; co
muniștii le-au - primit 
în rîndutile lor, ele 
numărîndu-se- . astăzi 
printre membrii de 
partid ai Organizației 
noastre de bază-.

Prin hămțtfiă lot;' 
preschimbată ih devo
tament și n iscusită 
măiestrie; ptinidrâgoS- 
tea de trthnOă "și 'pa
siunea pentril profesiu
nea aleasă, Bele > două 
au devenit cadre de 
frunte ale școlii noas
tre. ' ■>

• i v»

Prof. AL. STANESCU
Paroșeni

terizează și pe profe- 
soara-maestră Morosz- 
kaniez Iaroslava. Stră- 
duindu-se.să fie mereu 
la curent cu cele mai 
stimulatoare noutăți 
psihopedagogict, cele 
două colege caută să 
valorifice bogăția pre-

. S-au întâlnit prima 
dată la Paroșeni, S-au 
ciinoscut și.au devenit- 
curînd cunoscute celor 
din jur: colegilor, e- 
livilor, părinților. De 
atunci au dăruit an de 
an elevilor, ce li s-au 
încredințat spre edu-

nurile de 
prevăd ca 
să fie calificate, anual 
în cadrul unităților 
C.C.V.J. cite 1 770— 
2 870 muhSitdri prin 
cutsuri de scurtă du
rată și școli miniere, 
vor. fi încadrați în o In
ducție cîtd 350—400 ab
solvenți ai școlilor pro
fesionale, 35—50 absol
venți ai Școlilor tenrti-

vV ■ -

Este de relevat
tțil că în ultimul 
preocuparea pentru ca
lificarea cadrelor de 
muncitori »• crgșem în.' ce-și var fi-vprețMiti- 
fiecare unitate .- econo
mică. S-au determinai 
principalOle obligații ale 
unităților miniere pen-

‘tru a acoperi cu cadre
1 calificate cerințele pro

ducției de-a lungul în
tregului cincinal. Pla-

fap* 
timp

anual cîte 100 de maiș
tri, ingepîfid cu acest 
an, vor , fi organizare 
întîia oară pe combinat 
cercuri de specializate 
pentru muncitorii» mi-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Salomie Mafia

Nu puțini cetățeni inaugurează ziua de repaus, duminică, 
cu sacoșa în mînă, după cumpărături. Lista cumpărătorilor 
înseamnă, de cele mai multe ori un turneu lung ■ și întor- 
tochiat, pe parcursul căruia poți găsi satisfacții, dar și su
părări, care ar trebui să figureze printre problemele nere
zolvate ale organelor de resort.

O promisiune 
care nu se verifica

Firesc, acum primăvara, zarzava
turile și legumele ocupă primul loc 
în bilanțul cumpărăturilor. Am ci
tit nu de mult în „Steagul roșu" - o 
promisiune a organelor O.O.V.L.F. 
cuin că în primăvara aceasta vom 
avea din belșug legume, fructe, 
trufandale.

—- Nu uita guliile. Neapărat gu
lii —- îmi sună în urechi una din 
indicațiile soției, rămasă acasă pe 
post de bucătăreasă.

— Gulii ? Nu avem, ți se răs
punde la magazinele O.O.V.L.F. 
de la hale.

—* Dar cineva a cumpărat...
E adevărat, dar noi n-am pri

mit decît 20 de bucăți...
E greu de înțeles cum de se re

partizează doar... 20 de gulii pentru 
Un magazin. De mai bine de o lună 
— după cum spunea și vînzătorut 

în,-magazinele de la piață n-au 
tnai Intrat morcovi care, oricum, 
își au locul lor în sacoșă. Nu-s 
cireșe, ardei, iar salata a Venit abia 
tîrîiu. Pe Cînd vă vedem împlinită

promisiunea, tovarăși -de la 
O.O.V.L.F. ?

Un măcelar 
își demonstrează 
aptitudinile 
pedagogice

Cîteva minute înainte de ora 9. 
puteai vedea lume multă adunată 
în fata măcelăriei de la hale. Erau 
martorii unei scene penibile: mă
celarul de la tejghea răcnea ,1$ o 
biată gospodină care îndrăznise să 
pună mîna pe cîntar pentru a-1 ve
rifica. : . . .

— Să pui mîna pe cîntarul tău 
acaSS. Pe rîntașul tău ! Să-ți' bagi 
mințile-n cap 1 Si alte „sfaturi" de 
acest gen, pe o.tre femeia le ascul
ta năucită. '

Cetățenii din jur erau de-a drep
tul indignați. Vii să faci cumpără
turi și în loc să fii servit civili
zat, să verifici Ceea ce cumperi, 
căci b faci cu bani murfeiți, devii 
tinta grosolăniei unui măcelar. ,*

Păcat că pe nici o tăbliță din 
magazin nu era înscris numele a- 
cestui vînzător pentru a-1 aduce la 
cunoștința conducerii O.C.L. Ali
mentara, dar poate fi aflat căci era

B. tONESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Citiți în pag. a 4-a
< Vizita ministrului afa

cerilor externe al României în 
Pakistan

+ Noi dezvăluiri în legătură 
cu evenimentele din Grecia

+ Situația din Orientul Mij
lociu

+ Tamponarea unor treniiri 
la New York

> Explozie pe un petrolier 
liberian

+ U Thant a sosit la Păris

I Iaroslava Moroszkanicz 

care zestrea de aur a

I pregătirii pentru viață. 
Diversă și bogată,

I dobîndită printr-o au
toinstruire neobosită, 

(cultura generală o ă— 
jută pe învățătoarea

ISălomie Maria să-și 
întregească și să-și îm- 
Iprospăteze mereu pre
gătirea profesională. 

(Aceleași preocupări și 
căutări necontenite 

(pentru cunoașterea ma
rilor valori ale .cultu- 

l rii naționale o carac-

gătirii profesionale ~i 
condiții de înaltă ți
nută științifieo-metodi- 
că, asigurînd astfel lec
țiilor ce le pre Ivi la 
-'asă nu numai o ma
re forță instructivă ci 
și o puternică înrîuri- 
re a cunoștințelor a- 
supra copiilor. Colegele 
la care mă refer au 
clase fruntașe, cil e- 
levi cu o bună pregă
tire școlară, cu o con
duită unanim aprecia
tă. Prin rezultatele ob-

COKSrMNÂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM
Lupul

Wertetics Susana a 
fost barmană la restau
rantul „Transilvania" din 
Petrila. Acum nu mai 
este pentru că... Știți pro
verbul acela tu lupul ? 
Așa și Susana. Cînd a. 
fost prima dată barma
nă la restaurantul „Mi
nerul" din Petroșani, a 
fost prinsă în timp ce 
șe ocupa cu diluarea 
băuturilor. Conducerea

T.A.P.L. a luat atunci n 
măsură „exemplară": a 
fost mutată disciplinar, 
tot ca barmană, dar la 
restaurantul „Transilva
nia"". Năravul vechi în
să nu se pierde. Șl .aici 
a fost prinsă cu aceeași 
îndeletnicire. Acum Va 
trebui să dea socoteală. 
Așa-î cînd lupul își 
schimbă părul dar năra- 
l ba. .

portofelului și al conți
nutului lui, ar putea fi 
conducătorul auto care a 
trecut mai înainte pe 
lingă ea. - Măi bine de 
trei ore a așteptat La
zăr în stradă să se reîn
toarcă' șoferul. Cînd l-a 
observat, i-a făcut semn, 
să oprească. E-a întrebat 
dacă • a' pierdut ceva. 
Șoferul i-a mărturisit ne
cazul Așa a fost găsit 
păgubașul. Coincidență:

și pe"eî* tot Barna îl 
cheamă și este șofer la 
T.C.M.M. Cînd i s-a res
tituit portofelul cu actele 
și banii, nu știa cum să 
le mulțumească soților 
Barna. A vrut să-i .răs
plătească cu bani. A fost 
refuzat. Mulțumirea so
ților Batna a fost mai 
mare decît răsplata Ce li 
s-a oferit Citastea a fost 
mai presus.

Răzbunarea falsului
Cinstea a fost mai presus

Cînd a găsit portofe
lul în drum, Maria Bar
na din cătunul Maleia-Pe- 
troșani s-a întrebat cine 
era oare păgubașul ? Nu. 
avea altă soluție deCit ‘ 
să-l deschidă. Ajunsă a- 
casă, împreună cu sâțul,' 
Barna Lazăr, turnător la 
U.R.U.M.P. l-au deschis. 
In portofel: un buletin

de identitate, un carnet 
de conducător auto, cer
tificatul de naștere, foaia 
de parcurs, permisul de 
circulație a mașinii, alte 
acte, plus 350 lei. Soția 
și-a amintit că ( înainte 
de a găsi portofelul, prin 
fața ei trecuse un ruto- 
camioh. De aici a/tras 
Concluzia' că proprietarul

Palii ianos și Ana din 
Petroșani nu se prea îm
pacă bine cu cîștigul 
cinstit. Voiau să aibă 
bani cît mai mulți dar 
să muncească cît mai pu
țin. Intr-una din zile le-a 
venit o. genială idee de' 
a falsifica un buletin 
Pronoexpres. Și cum 
știau că e fals nu au a- 
vut. curajul să * se dea 
drept cîștigătoii. te tre

buia un credul ; și l-au 
găsit în persoana Iui 
Vechter Carol din Pe
troșani, str. Gh. Doja ni. 
19. Contra 1 000 de lei 
i-au vîndut acestuia bule
tinul „cîștigător". Falsul 
a fost însă descoperit la 
București. Făptașii au' a- 
juns în fața tribunalului. 
După faptă și răsplată.

C. COTOȘPAN
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Organizarea producției $1 a muncii pe 
baze cu adevărat știinflilcc reclamă 

CADRE CALIFICATE 101 
MAI PERFECȚIONATE!

la
1B

de

(Urmare din pag. 1)

neri care deservesc mașinile 
de încărcat. Preocupări mul
tiple se vădesc în domeniul 
perfecționării cadrelor și în 
kite unități. La F.F.A. Vis- 
coaa Lupeni s-a organizat un 
curs de ridicarea calificării 
pentru filatori, curs care cu
prinde 80 muncitori. La I.E.C. 
Paroșeni funcționează cursuri 
serale pentru maiștri, pentru 
operatori de cazare iar 14 bh- 
lariați urmează învățâmîntui 
superior. A crescut preocupa
rea pentru ridicarea pregă
tirii cadrelor și la î. F. Pe
troșani, pe șantierele de con
strucții și în alte unități.
1 Dar de acum, problema 
principală care se pune în 
domeniul calificării este cali
tatea acestei activități. Qr, în 
această privință se cer satis
făcute mai multe cerințe. La 
exploatările miniere se cer 
îmbunătățite programele a- 
halitice ale școlilor de mi- 

în
iialitice 
neri. Se

ale școlilor de 
cere a fi luată

problema pregătirii
a

studiu 
prin școli profesionale 
muncitorilor mineri.

Un fapt e de netăgăduit: 
în actualul stadiu al dotării 
tehnice și în condițiile preo
cupării pentru organizarea pe 
baze științifice a producției 
și a muncii cursurile de 
scurtă durată nu mai pot sa
tisface din punct de vedere 
calitativ cerințele la o seamă 
de categorii de muncitori în
deosebi, de strungari, lăcătuși 
etc. Trebuie pus un accent 
mai mare pe absolvenții șco- 
Iilor profesionale, pe lărgirea 
acestei forme de învățâmînt 
prin cursurile serale. Trebuie 
acordată, de asemenea, toată 
atenția îmbunătățirii calita
tive a practicii în producție a 
elevilor de la școlile profe
sionale, de la Liceul Indus
trial minier și școlile: tehnice. 
Este necesar să fie lărgit și 
profilul școlii profesionale co
merciale pentru a pregăti 
vînzători și pentru desface
rea legumelor și fructelor.

Dar ridicarea calificării ?
ou*

nomice din Valea Jiului pro
blema completării studiilor 
de cultură 'generală de către 
toți salariații. Stăm cu totul 
necorespunzător în ceea ce 
privește nivelul de școlari
zare al muncitorilor. Astfel, la 
C.C.V.J. din totalul de 24 660 
muncitori 30,5 la sută au sub 
patru clase elementarei 17,41a 
sută —- .4 clase și 21,2 la sută 
între 4-7 clase. Deși s-a in
sistat de multe ori ca să fie 
antrenați un număr măi mare 
de salariațl și în primul rînd 
membri de parlid și de U.T.C, 
la completarea studiilor de 
cultură generală, numai 1 la 
sută din salariațl Isl com
pletează studiile. La Vls- 
coza Lupeni 9,57 la sută din 
salariați au sub patru clase 
elementare, 27,9 la sută au 
numai patru clase și 20,84 la 
șută între 4-7 clase. La I.E.C. 
Paroșeni — întreprindere cu 
un .grad ridicat de tehnici
tate — 41 salariați au sub pa
tru clase elementare, 285 au 
patru clase și 214 de la 4-7 
clase. La C.F.R. 9 la sută din 
efectiv nu are școala generală 
terminată și' doar 3 la sută 
ău școlii medii sau superi-

oare. La î. F. Petroșani 57 
sută din efectiv are pină 
6 claie elementare.

Cu o asemenea pregătire
cultură generală nu se poate 
organiza, la nivelul cerințelor, 
ridicarea calificării și specia
lizarea cadrelor, nu se poate 
organiza producția și munca 
pe baze cu adevărat știin
țifice. Faptul câ un număr 
restrins de oameni ai muncii 
își completează studiile se da- 
torește preocupării scăzute 
a majorității organizațiilor de 
partid, sindicat, U.T.C. și a 
conducerilor tehnico-adminii- 
trative față de această ce
rință primordială. De urmări
rea celor care își completează 
studiile, de antrenarea unui 
număr mai mare de munci
tori și tehnicieni la învățfi- 
mîntul seral și fără frecvență 
nu 
tor 
sonal
făcut foarte puțin în această 
privință și secție de învăță- 
rnînt a Sfatului popular oră
șenesc, cadrele didactice. Fie
care școală este patronată de 
către o unitate 
Dar colaborarea Intre școală 
și întreprinderi, sprijinul ce. 
șl-1 acordă acestea e cu totul 
nesatisfăcător.

Progresul tehnic în conti
nuă dezvoltare cere organiza
rea unei acțiuni perseverente 
pentru completarea studiilor 
tuturor salarlațllor. Este un 
obiectiv de primă importanță 
și realizarea lui reclamă o 
preocupare permanentă din 
partea unităților economice 
și a celor de învâțâmînt.

B 0 nouâ sesiune
Sînt în toi pregătirile pen

tru sesiunea da comunicări 
științifice privind rezultatele 
Cercetărilor în domeniul teh
nicii securității In minerit. Se
siunea va avea loc în Zilele 
de 26—27 mai a, C. la Casa 
de cultură din Petroșani și 
ya cuprinde 30 de comunicări 
din care 14 vor fi susținute 
de cercetătorii de la I.C.S.M. 
Petroșani 
specialiști

iar celelalte 16 de 
de la Centrul de

a cercetătorilor
cercetări pentru minereuri ne
feroase de la Bala Mare, In
stitutul de Igienă București, 
Institutul de Igienă Iași, In
stitutul de mine Petroșani și 
I.C.S.P.M. București.

La lucrările sesiunii Vor 
lua parte 400 de specialiști 
din cadrul Direcțiilor gene
rale ale Ministerului Minelor, 
a unităților acestora, repre
zentanți ai organelor locale 
de stat și obștești.

se ocupă mulțumi- 
nici serviciile de per- 

din întreprinderii a

In privința pregătirii 
Orelor se desfășoară o acti
vitate organizată, pe bază de 
planuri anuale și de perspec
tivă, pe bază de programe a- 
nolltice. Dar aceasta e sufi
cient ? Nu, nu e suficient I 
Progresul actual al tehnicii 
și tehnologiei producției re
clamă o preocupare continuă 
și pentru ridicarea calificării 
cadrelor. Activitatea în acest 
domeniu, în afară de unitățile 
C.F.R. și I.E.C. Paroșeni, e 
mai puțin organizată. Cele 
31 de lectorate tehnice orga
nizate de către sindicate își 
desfășoară activitatea anevo- 
k»; Este necesar, deci, ca șl 
ih domeniul ridicării califi
cării și al specializării ca
drelor să se elaboreze pla
nuri de perspectivă, să se gă-

Ceea ce trebuie 
în primul rînd

O dată cu pregătirea, ridi
carea nivelului de calificare

seascâ forme de cointeresare 
a muncitorilor șl maiștrilor 
pentru a-și ridica calificarea, 
iar anumite categorii de sala- 
riați să fie obligate să în
vețe. Ne găsim într-un stadiu 
cînd acțiunea de ridicare a 
calificării nu mai poate fi 
lăsată numai pe seama sin
dicatelor, a comisiilor ingine
rilor și tehnicienilor și a or
ganizațiilor U.T.C. Ea trebuie 
organizată în primul rînd de 
conducerile tehnico-adminis- 
trative, pe baza unor studii 
aprofundate. La îndefflîna 
muncitorilor, inginerilor și 
maiștrilor trebuie pus un mai 
mare volum de 
tehnico-științifice, 
ganizate acțiuni' 
cartea tehnică.

economică.

■ In abatajul 901
In abatajul 001 de la mi

na Lonea se experimentează 
de doi ani metoda de exploa
tare cu Ironturi lungi în fe
lii orizontale cu un singur 
preabataj pe felie. In prezent 
în locul susținerii cu stîlpi 
tubulatl de fricțiune S.T.-6 și 
grinzi metalice nearticulate se

■ Un nou tip de 
pentru minele

Specialiștii întreprinderii 
miniere Deva au conceput și 
realizat un nou tip de explo
zor electronic destinat puș
cării la Înaintări și extracții 
In minele care conțin metan. 
Aparatul se deosebește de 
cele fabricate pină acum în 
țară prin faptul că are o ca-

PE TEME DE N. T. S.

Cum manevrăm mijloacele
Statistica indică o ci

fră îngrijorătoare în le
gătură cu manevrarea 
necorespunzătoare a mij
loacelor de 
manuale, 
defectuoasă 
mijloace a

de la Lonea
introduc stîlpi hidraulici de 
tip Ferromatik și grinzi Van- 
wersch. Deci procedeul mo
dern de exploatare se îm
bină de acum cu procedeul 
modern de susținere. Tot în 
această lentilă, pornindu-se 
al doilea abataj, se experi
mentează decalajul redus de 
30 metri între Ironturi.

explozor electronic 
cu metan

paritate mai mare de lucru. 
In plus, explozorul este pre
văzut cu un dispozitiv spe
cial pentru controlul pușcării 
tuturor capselor, asigurînd 
astfel o perfectă protecție a 
muncii minerilor. Fabricat în 
Întregime cu piese de pro
ducție indigenă, noul explo
zor va contrlMi la creșterea 
simțitoare a productivității 
muncii și la reducerea chel
tuielilor de lucru în subteran.

făcut

informații 
trebuie 
ample

ot-
cu

I

cadrelot seși specializare a 
ridică în toate unitățile ecO-

transport 
Manevrarea 

a acestor 
devenit o

principală sursă de ac
cidente. Iată un exemplu 
concludent în acest sens : 

La sectorul de trans
port al minei Vulcan 
s-a produs de curînd un 
accident mortal. Victi
ma — însoțitorul Niciu 
Petru. Cum s-a produs 
accidentul, în ce împre
jurări ?

In primul rînd s-a 
procedat greșit la repu
nerea pe linie a unui

vagonet deraiat, folostn- 
■ du-se un singur papuc

— în loc de doi cit 
prevede N.T.S. — iar pe 
cealaltă parte s-a așe
zat doar o bucată de 
seîndură. In timpul ma
nevrării trenului, însoți
torul s-a postat in fața 
vagonetului deraiat spre 
a-l dirija cu spatele — 
contrar prescripțiilor 
N.T.S. In urma răstur
nării unui alt vagonet, 
dinaintea celui deraiat, 
acesta l-a Surprins, pe 
însoțitor provotindu-i 
fracturi multiple șt he
moragie intratoracică.

Dar accidentul mai 
are și alte cauze: înso
țitorul de tren — acci-

transport ?
dentatul — a fost pla
sat in prima luna de 
instructaj in 
contrar 
de instruire, 
cauză : deși 
dus papucii 
re, nu s-au 
instrucțiuni 
pentru 
netelor 
jutorul 
raiere.

Concluzia e evidentă: 
re Cer aplicate măsuri 
eficiente pentru asigu
rarea respectării cu ri
gurozitate . a normelor 
de tehnica securității la 
manevrarea mijloacelor 
de transport.

DAN STEJARU

lună 
subteran, 

instrucțiunilor 
Și încă o 

s-au intro- 
de deraie- 
elaborat și 
de

repunerea 
deraiate 

papucilor de de-

lucru 
vago- 

cu a-

■ Bllanj sintetic 
pe patru luni

De curînd la serviciul de 
planificare al C.C.V.J. tj-au 
încheiat calculele la indicato
rul preț de cost pe luna apri
lie. Care sint rezultatele la 
acest indicator sintetic al 
planului după primele 4 luni 
din acest an ? De la începu
tul anului unitățile C.C.V.J. 
au obținut la prețul de cost 
o economie de 2 304 000 lei. 
Acest volum de economii a 
fost realizat la exploatările 
Petrila, Dîlja, Vulcan, Uri- 
canl și Lupeni. La minele Lo
nea și Ahlnoasa s-au înregis
trat depășiri ale prețului de 
cost de cite 400 000, respectiv, 
aproape 280 000 lei.

Mișcarea inovatorilor a de
venit un mijloc eficace de u- 
sigurare a participării directe 
și nemijlocite a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor la 
realizarea progresului tehnic. 
Strădaniile inovatorilor se 
materializează in găsirea de 
soluții tehnice valoroase în 
vederea măririi randamentu
lui mașinilor și utilajelor, îm
bunătățirea procedeelor teh
nologice, mecanizării unor o- 
perații, în scopul creșterii 
producției și productivității 
muncii, a reducerii consumu
lui de materiale și a prețului 
de cost precum și pentru îm
bunătățirea protecției muncii.

In cadrul activității cu ino
vațiile, în anul 1966 s-au în
registrat în unitățile G.C.V.J. 
550 de propuneri și s-au apli
cat în producție 383 de inova
ții. Dintre acestea un număr 
de 48 de inovații au fost ge
neratoare de economii post- 
calculate în valoare de 
1 711 374 lei. Munca celor 484 
de inovatori a fost încunu
nată de succes, dacă ținem 
seam» că în cadrul con

MIȘCAREA DE INOVAȚII 
IN CADRUL C. C. 
poate fi mult mai
cursului de inovații pe anul 
1966, lansat de Ministerul 
Minelor sînt premiate patru 
unități ale Combinatului car
bonifer Valea Jiului: prepa- 
rația cărbunelui Lupeni, pre- 
parația cărbunelui Petrila, 
preparația cărbunelui Cerș
ești și U.R.U.M.P.

In cele patru luni care au 
trecut din anul 1967 s-au ob
ținut următoarele rezultate i 
din 158 de propuneri înregis
trate s-au aplicat în produc
ție un număr de 81 inovații. 
O parte din inovațiile apli
cate au generat economii 
postcalculate In valoare de 
peste 400 000 lei.

Insă, dacă la unele unități 
punea cu inovațiile s-a îm
bunătățit față de anul trecut, 
la altele se înregistrează o 
scădere apreciabilă. In cadrul

analizelor întreprinse în di
ferite unități diți cadrul com
binatului, s-a constatat că în 
munca unor responsabili cu 
inovațiile există încă mult 
formalism; de aici rezultatele 
slabe care umbresc succesele 
obținute de aceste unități în 
anii trecuți. Dintre unitățile 
a căror activitate pe linie de 
inovații pe perioada 1 ianua
rie — 30 aprilie 1967 s-a si
tuat sub nivelul aceleiași pe
rioade din anul 1966 putem a- 
minti .• preparația cărbunelui 
Lupeni, U.R.U.M.P., prepara
ția cărbunelui Petrila, E. M. 
Lupeni și E. M. Lonea.

Principalele deficiențe con
statate sînt în esență urmă
toarele : întîrzieri în avizarea, 
realizarea și experimentarea 
prototipurile» de invenții și 
iZtovotîi, Deținerea la timp

V. J. 
rodnica
a ședințelor colectivelor 
de inovații și prin nerespec- 
tarea termehelor hotărîte în 
ședințe, rezolvarea unui nu
măr destul de-redus de teme 
din planurile tematice de 
inovații, în comparație cu nu
mărul temelor propuse și 
necompletarea în timpul anu
lui B planului cu noi teme 
axate pe rezolvarea proble
melor Care interesează uni
tatea respectivă; o parte din 
responsabilii cu inovațiile își 
desfășoară activitatea fără 
planuri de muncă, grafice de 
urmărire a stadiului propu
nerilor de inovații, ducînd 
mai mult la muncă de birou, 
fără să urmărească și să de
pisteze aplicarea inovațiilor 
în secții și sectoare. Astfel, 
Ia U.R.U.M.P., care după ce a 
fost premiată doi ani la rînd

în cadrul concursului de ino
vații pe minister, anul acesta 
numărul propunerilor de ino
vații înregistrate și accep
tate pînfi în prezent a scăzut 
la jumătate. Același lucru se 
pote spune și despre prepa
rația cărbunelui Lupeni și 
preparația cărbunelui Petrila 
la care activitatea de inovații 
din primele 4 luni ale anului 
1967 e mult sub nivelul rea
lizărilor din anul trecut.

Oare colectivele de inova
tori din aceste Unități se 
mulțumesc numai cu rezulta
tele anului trecut ?

La E. M. Lupeni, deși în 
permanentă a exista un in
giner responsabil cu inovați
ile, cu fiecare an ce trece 
scade numărul propunerilor 
de inovații înregistrate și ac
ceptate pentru aplicare. Ast
fel, dacă în 1966 numărul 
propunerilor înregistrate a 
fost de 96, în 1966 acesta a 
fost de abia 50. De asemenea, 
dacă în perioada ianuarie — 
aprilie 1966 s-au înregistrat 
21 inovații și 11 au fost apli
cate, în aceeași perioada a

acestui an s-au înregistrat^ 
doar 11 propuneri și abia 4 
sînt aplicate.

Ținînd seama că disconti
nuitatea în munca de inova
ții creează multe nemulțu- -ț- 
miri în rindul inovatorilor, 
aspectele constatate la unele 
unități din cadrul C.C.V.J. 
trebuie urgent remediate 
prinlr-o muncă susținută și 
prin acordarea importanței 
cuvenite muncii cu inovato
rii, La unitățile la care miș- 
erea de inovații înregistrează , 
în anul 1967 un regres -față ' 
de anul 1966, colectivele de 
inovații, în colaborare cu co
mitetele sindicatelor, trebuie 
să manifeste interesul cores
punzător față de această for
mă importantă de introducere 
a noului și utilului în pro
ducție. Spun aceasta, deoa
rece exiștă toate condițiile 
ca intr-un timp foarte scurt, 
spiritul creator ăl colective
lor de muncă să dea roade și 
îh acest domeniu de activi
tate.

Eleonora PĂUN
responsabil inovații C.C.V.J.



frați. Vicențiu

O P I
cei doi copii 

Întotdeauna pe 
I-au îngrijit și e-

cu

Părinți ți... părinți
JMc o lege firească a naturii si 

sodetfiții ca toți cei care aduc pe 
lume copii să-i crească, să-i îngri
jească, să-i educe.

Dintr-o discuție purtată cu puțin 
timp în urmă la Liceul Vulcan cu 
cîțivi profesori și părinți am reți
nut două cazuri de părinți situați 
la poli opuși.

...Doșa Vicențiu a rămas orfan 
de mamă la vîrsta de 7 ani. După 
un timp tatăl lui s-a recăsătorit. 
Noua mamă avea și ea un copil; 
Szabo Ștefan. Așadar, Vicențiu și 
Ștefan au devenit 
avea mamă vitre
gă iar Ștefan tată 
vitreg. Dar cei doi 
părinți n-au fost 

„vitregi" niciodată 
ai lor. I-au situat 
aceeași treaptă,
ducat pe amîndoi cu aceeași grijă, 
le-au păstrat si le păstrează ace
eași afecțiune. Și copiii sînt frați 
foarte buni, ascultători și înțelegă
tori la sfaturile părinților.

Directorul școlii și dirigintele lui 
Vicențiu ne-au vorbit cu plăcere 
despre exemplul celor doi părinți 
în creșterea și educarea copiilor 
lor. Vicențiu a absolvit anul acesta 
clasa a Xl-a a Liceului din Vulcan 
A fost un elev excepțional. Acasă 
a'^Vut tot ceea ce i-a trebuit. Acum 
Vicențiu se pregătește pentru ba
calaureat și pentru admiterea în 
învățămîntul superior. La rîndul 
lui, Ștefan este elev în clasa a IV-a. 
Și el învață destul de bine. Cali
tatea acestor părinți nu mai nece
sită comentarii.

Cel de-al doilea caz, reversul 
primului, îl constituie părinții ele
vei Scorei Maria, elevă în clasa 
a IX-a a aceleiași școli. Și Maria a 
rămas orfană de mamă. Și total ei 
s-a recăsătorit. Din păcate însă ma
ma vitregă a Măriei nu seamănă

I
I

nici pe departe cu mama vitregă a 
lui Vicențiu. Mama vitregă a Mă
riei este cu adevărat vitregă, exa
gerat de vitregă. Iar tatăl, Gheor- 
ghe Scorei din Dealul Babii parcă 
a uitat că fetița este a lui. O pri
vește cu răceală, cu nepăsare chiar, 
cintîhd în struna soției, cate vrea 
cu orice, preț să scape de Maria din 
casă, l-a dat voie fetei să urmeze 
liceul cu condiția ca ziua să lucreze 
Ia cîmp, iar noaptea să învețe. Toa
te treburile gospodăriei i le încre
dințau ei cu intenția vădită de a nu 
putea urma școala și, deci, de a o 

căsători. I-au adds 
chiar un băiat în 
casă pentru a-i de
veni soț. Dar fata 

a refuzat totul. A venit în Vulcan la 
o rudă de-a ei. Maria vrea să în
vețe. Și învață- Ar învăța și mai 
bine dacă părinții nu i-ar fi așa de 
vitregi — spunea dirigintele Mă
riei. Pe la școală nu vin să se in
tereseze de situația școlară a fiicei 
lor.

Sint două cazuri contrarii de pă
rinți. Primii — care își iubesc co
piii, pe care îi interesează viitorul 
lor — sint părinți demni, cinstiți, 
umani. Ei vor primi mai tîrziu nu
mai mulțumiri din partea copiilor 
lor, numai cuvinte de știrbă și res
pect, pentru că i-au crescut și le-au 
îndrumat pașii în, viață. Pe urmă
torii nu-i interesează soarta fetei 
lor. Acești părinți care încorsetează 
viitorul unui om sînt judecați cu 
asprime azi de opinia publică și vor 
fi judecați cu și mai multă seve
ritate mîine de fiica lor.

Părinți și... părinți. In acest din 
urmă caz, opinia publică, organele 
competente din Vulcan trebuie să 
intervină cu insistență și să rezolve 
favorabil situația unui tînăr dornic 
de a ști, de a învăța, de a deveni 
om.

N I I

D. GHEONEA

TELEVIZIUNE
24 mai

13,00 Petttu cei mici: „Ala-Bala“.
18,25 Alma-Mater. Emisiune pentru studenți. Transmisiune 

de la Timișoara.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,1S Orașe fi... orașe. ,
19,27 Buletin meteorologic.
19,30 Recital poetic: Tudor Arghezi,
19.45 Memoria peliculei.
20,10 Telecronica economică. Beneficiar, cumpărătorii!
20,35 Parada vedetelor.
21,00 Fotbal: România — Elveția. Transmisiune de la 

Zilrich. In pauză: Desene animate.
22.45 Panoramic.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23 15 Închiderea emisiuni.

Mecanizarea a pătruns șl în sectorul forestier Roșia, 
unde secționarea buștenilor se face 

cu fierăstraie mecanice

MOȚA

„Nu vreau
Indiferent pe ce ton 

stnt spuse, cuvintele 
„nu vreau" sună neplă
cut la ureche. Soții Cîts- 
toiu au avut prilejul să 
le audă, fiecare in par
te, și incă pe un ton 
răstit de la o oarecare 
doamnă Babi ce face a- 
bonamente la ziare 
reviste la ghișeul ofi
ciului P.T.T.R. din Lu- 
peni. Avind printre al
tele și sarcina de a co
lecta abonamente la tia
re și reviste pentru con
structorii de pe șantie
rul din Lupeni, tovară
șul Cîrstoiu Valentin 
și-o duce la îndeplinire 
cu simț de răspundere. 
Fiind ocupat cu alte tre
buri omul și-a trimis 
însă soția să facă abo
namentele. A venit așa 
cum s-a dus.

— Nu facem abona
mente pe o lună — i-a 
răspuns răspicat doam
na Babi.

— După cite știu, pen
tru ziarul „Constructo
rul" există o derogare 
in acest sens, a căutat 
s-o înduplece tovarășa 
Cîrstoiu.

— Derogare ? ! Habar

și pace"
n-ai ce-i aceea dero
gare.

.4 doua Zi scena se 
repetă. De astă dată ou 
tovarășul Ciratoiu. 1-ă 
vorbit omul frumos cum 
că pe șantier lucrsasă 
mulți sezonieri o lună 
două, șl că a mal făcut 
abonamente pe termen 
așa de scurt și altădată.

— Ei bine, pentru o 
lună nu fac și pace. Poți 
să mergi unde vrei. Eu 
una mă simt cu sufle
tul curat.

Problema că se fac 
sau nu abonamente la 
ziarul „Constructorul" și 
pe o lună a rămas in 
suspensie. Ea va trebui 
elucidată de centrul de 
difuzare a presei din 
Petroșani In ceea ce 
privește comportarea to
varășei de la ghișeu 
este reprobabilă. Oame
nii muncii vin aici să 
facă abonamente la pre
să și nu să fie jigniți. 
Poate după articolul de 
față va trage anumite 
concluzii funcționara de 
la ghișeu care are obi
ceiul să vorbească re
pezit.

D. C.

INSTANTANEE DUMINICALE PRIN MAGAZINE
(Urmare din pag. 1)

duminică dimineața înainie de ora 
9. Și neapărat trebuie aflat căci un 
asemenea om n-are ce căuta printre 
lucrătorii comerțului nostru socia
list. „Talentele pedagogice" pe ca
re le demonstra să și le etaleze a- 
casă, deși nici acolo nu-i fac 
cinste. _ . , . . ,

Cît poate dura 
cumpărarea 
unei pîini

Zece fără un sfert, în fața maga
zinului de pîine din clădirea Sfa
tului popular orășenesc. Aici, mai 
multă lume decît în fata măcelă
riei. In schimb, în magazin nu 
erau decît vinzătoarele care pu
neau dintr-un loc în altul lăzile cu 
pline.

Minutele treceau și numărul ce
lor ce așteptau să intre în magazin 
se apropia de sută. Nu lipseau nici 
comentariile :

— Aici nu s-a inventat încă a- 
provizionarea magazinului înainte 
de deschidere.

— Mașina care a adus pîinea a

plecat de mult. De ce nu deschide ?
— Probabil că perie pîinile îna

inte de a ni le vinde...
— Uite că vine ora 11, clnd se 

închide magazinul. O să ne spună 
să venim mîine după piine...

Nu s-a întîmplat chiar așa. Dar, 
cumpărarea unei pîini n-a durat 
nici mai mult, nici mai puțin decît.. 
40 de minute. Frumos nu 1

Enigma sticlei
In programul cumpărăturii figu

ra și cumpărarea unei sticle de 1 
litru cu ulei. Cum cămara se aglo
merează des cu fel de fel de sticle, 
e normal să duci sticlă goală în 
loc.

— A, noi nu primim sticle goale 
în schimbul sticlelor de ulei, spu
nea amabil vînzătoarea raionului 
respectiv din magazinul alimentar 
de lîngă filiala Băncii naționale.

— Dar ptnă acum se primeau...
— Și aici se primesc, dar numai 

la raionul cu băuturi,
— Dar dumneavoastră de ce nu 7

— Pentru că, dacă și eu și cole
ga de la raionul cu băuturi avem 
sticle în gestiune se... încurcă bor
canele.

Și așa, sticla goală a rămas în 
sacoșă ajungind din nou în aceeași 
căinară. In aceeași zi, intr-o pauză 
a televiziunii o inscripție apărută 
pe micul ecran te îndemna: Valo
rificați sticlele șl borcanele din 
gospodărie. Dar foarte bine ar fi 
fost să ne spună cum. In Petroșani 
e o enigmă.

★
Acasă, după Încheierea programu

lui de cumpărături, rnl-am piu În
trebarea : șl factorii de răspundere 
din conducerile organizațiilor Co
merciale apar cel puțin din clnd tn 
cînd in postura de... cumpărători. 
Dar cind revin la birourile lor, la 
luncțiile lor, luni dimineața, az 
fi cazul să încerce să rezolve pro
blemele pe cure le ridică instaura
rea în întreaga rețea comercială a 
unei bune deserviri 1 Căci, în acest 
domeniu sînt, fără îndoială, multe 
de făcut

PROGRAM DE RADIO

SPORT. SPORT .SPORT
TIR 

Rezultate 
sub așteptări

Pe poligonul din Petroșani a 
avut loc în zilele de 19 și 20 mai 
etapa orășenească a „Cupei Fede
rației Române de tir" la care au 
luat parte trăgători din asociațiile 
sportive Energia Paroșeni, Minerul. 
Constructorul minier șt Utilajul 
din Petroșani.

Competiția s-a desfășurat la pro
ba de 3 X 10 focuri, probă care s-a 
dovedit destul de grea pentru ma
joritatea participanților la între
cere, întrucît sportivii nu au avut 
pregătirea necesară pentru acest 
concurs.

Iată câștigătorii: Junioare: I. Se- 
verineanu Elena, Energia Paro
șeni (născută în 1953) — 173 puncte. 
Tfnăra concurentă a dovedit reale 
calități pentru acest sport. Cu o 
pregătire atentă în vederea etapei 
regionale, rezultatele sale se pot 
apropia de cele obținute pe plan re
gional. Juniori : I. Suba Ioan, E- 
nergia Paroșeni — 206 puncte — ur
mat fiind de colegul său, Poenaru 
Dumitru, cu 185 puncte. Seniori: 
Pe primul loc s-a clasat Mihai Păs-

culescu de la Minerul Petroșani cu 
190 puncte.

S. BALOI
activist C.S.O. Petroșani

HANDBAL

faza de iiiă a menit 
eleillii Itelll proleiinale 
Petfoțanl

ln cadrul campionatului repu
blican de handbal al echipelor șco
lilor profesionale, faza de zonă, în

Petroșani s-a disputat meciul din
tre echipele Școlii profesionale din 
Petroșani și Școlii profesionale din 
Zlatna.

Net superioară din toate punctaje 
de vedere (teoretic, tactic și fizic), 
reprezentativa Școlii profesionale 
din Petroșani (antrenor prof. Bor- 
bath Ștefan) a cîștigat faza de zonă 
a școlilor profesionale cu scorul 
de 39—12, calificîndu-se astfel pen
tru etapa finală care va avea loc 
la Baia Mare în 28 mai.

A condus bine Todoran Gheor- 
ghe, Petroșani.

AVIZ IMPORTANT
Ministerul Petrolului, Direcția generală de desfacere 

anunță ținerea examenelor pentru instalatori autorizați în 
gaze lichefiate „ARAGAZ" în perioada :

1—15 iulie și 1—15 noiembrie.
Informații suplimentare se pot obține la Baza de desfa

cere produse petroliere Timișoara, strada Ceahlău nr. 2/a, 
telefon 1.80.16.
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PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață, 5,15 Gimnastică, 5,30 
BULETIN DE ȘTIRI, 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARA, 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport. 
Buletin ■ meteo-rutier, 6,20 Radio- 
publlcitate, 6,30 BULETIN DE ȘTIRI, 
6,35 Recomandări din program, 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutler, 7,45 Sumarul presei; 8,00 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri), 8,20 MOMENT POETIC, 8,25 
La microfon, melodia preferată; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,03 La 
microfon, melodia preferată (con
tinuare); 9,30 RADIOMAGAZINUb 
ASCULTĂTOARELOR,- 10,00 Muzi
că din operete,- 10,10 Prelucrări din 
folclor; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronica economică; 11,15 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară,- 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,25 Estrada artistului ama
tor,- 12,45 Arii din opere,- 13,00 RA- 
RIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
13,13 Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,35 Muzi
că, de estradă, 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 15,03 
MUZEE, EXPO2IȚII; 15,50 Neste
mate folclorice; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
16.30 Muzică ușoară; 16,50 Emisiu
ne de folclor; 17,10 FAPTE DIN 
ISTORIE; 17,30 Ciclul „Să înțele
gem muzica"; 18,00 BULETIN DE

mai
ȘTIRI; 18,05 RADIOS1MPOZION i 
ATRIBUTELE CONVIEȚUIRII SO
CIALISTE; 18,25 Muzică ușoară in
terpretată la pian de lancy KOrOsșy; 
19,00 Concert de melodii românești;
19.30 Sport; 20,00 RaDIOGAZETA 
DE SBARA. Cronica economică;
20.30 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară,- 20,50 Muzică populară; 
21,05 ANTENA TINERETULUI; 22,08 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 Intîlnire cu jazz-ul; 
22,45 MOMENT POETIC; 23,00 Din 
discoteca noastră — muzică ușoa
ră; 24,00 BULETIN DE ȘTIRt; 0,05 
Melodiile nopții — muzică ușoară; 
2,00 Buletin meteo-rutier; 2,02 Me
lodiile nopții (continuare); 2,55— 
3,00 ULTIMELE ȘTIRI. Buletin ma- 
teo-rutier.

FILME
25 mal

Petroșani — 7 Noiembrie: Oglin
da cu două fețe; Republica: Ne
veste periculoase; Petrlla: Cea 
mai frumoasă; Lunea — Minerul r 
Libelula; 7 Noiembrie: Procesul 
alb; Ltvezeni: Nuntă cu peripeții; 
Aninoasa: Parcarea interim*; Pu- 
roșeti!: Fantomas se dezlănțuie; 
Vulcan: Golgota: Lnpetri —- CuHu- 
ral: Zile reci; BărbMeM: Primm Zi 
de libertate.
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Vizita ministrului afacerilor . 
externe al României în Pakistan

Declarația M. A. E al R. P. D. Coreene
CARACI 23 Trimisul special A- 

gerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, care se află într-o 
vizită oficială în Pakistan, a făcut 
la 22 mai o vizită ministrului de 
externe al Pakistanului, Sharif Ud
din Pirzada. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească pri
vind relațiile dintre cele două țări.

Luni după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, a depus o coroană 
de flori la mormîntul lui Moham
med Aii Jinnah, întemeietorul Re
publicii Pakistan.

După convorbirea avută cu pri
lejul primirii ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro-

mânia, Corneliu Mănescu, pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
a făcut reprezentanților presei ro
mâne următoarea declarație : „Sînt 
foarte mulțumit că ministrul de ex
terne al României a venit în Pa
kistan. Președintele Consiliului de 
Miniștri al României ne-a vizitat 
țara acum cîțlva ani și păstrez o 
impresie puternică din timpul aces
tei vizite. Pakistanezii care au vi
zitat țara dv. au fost foarte impre
sionați de transformările care au 
avut loc în România. Primul mi
nistru a avut amabilitatea de a mă 
invita în România. Am intenția să 
răspund acestei 
nosc eu însumi 
por și frumoasa

4

invitații și să cu- 
minunatul dv. 4»» 
dv. țară".

Guvernul R.A.V. a hotărît închiderea 
Golfului Akaba

.Președintele Gamal Abdel 
ser. a anunțat că guvernul 
bticii Arabe Unite a hotărît 
derea imediată a Golfului Akaba

Nas-
Repu- 
închi-

pentru vasele izraeliene și pentru 
orice alte vase care transportă 
teriale cu caracter strategic 
tinate Izraelului.

IM-
des-

★ ★ *

al 
din 
re- 

azil 
în R. F. a Ger- 

pentru a lua contact cu 
principalelor partide 

și cu reprezentanții celor 
de 

în
muncitori greci, care 

prezent în această

a declarat că „dic-

BONN 23 (Agerpres). — Nikolas 
Nikolaidis, secretar general 
Partidului Uniunea de Centru 
Grecia, care zilele trecute s-a 
fugiat în Italia, unde a cerut 
politic, a sosit 
maniei
conducătorii 
politice 
160 000 
locuiesc 
țară.

Nikolaidis 
tatura militară s-a instaurat în Gre
cia printr-un truc clasic, constînd 
în denunțarea unui pericol comu
nist imaginar. Secretarul general 
al Uniunii de centru a făcut apel 
la o acțiune comună a tuturor oa
menilor politici din Europa „în 
vederea restabilirii democrației în 
Grecia", acțiune care, potrivit pă
rerii sale, s-ar putea concretiza 
printr-o „izolare a acestei țări în 
toate organismele internaționale, 
cît și prin sancțiuni economice".

Răspunzînd la întrebările cores- 
podenților referitoare la numărul 
deținuților politici, Nikolaidis a de
clarat că au fost arestate 16 000 
de persoane, 
oficial este

PHENIAN 22 (Agerpres). — A- 
genția A.C.T.C. transmite că Minis
terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în legătură cu recentele bom
bardamente săvîrșite de aviația 
S.U.A. în R. D. Vietnam. In timpul 
bombardamentelor, se arată în de
clarație, au fost provocate avarii 
unor clădiri aparținînd Ambasadei 
R.P.D. Coreene și altor ambasade 
ale unor țări socialiste. Guvernul si 
poporul R;P.D. Coreene își exprimă 
indignarea și condamnă aceste acte 
provocatoare săvîrșite de S.U.A.

împotriva țării noastre și altor țâri 
socialiste.

In declarație se cere ca guvernul 
Statelor Unite să înceteze raidurile 
aeriene și toate acțiunile de război 
împotriva R. D. Vietnam, să pună 
capăt agresiunii în Vietnamul de 
sud, să-si retragă trupele și trupele 
satelite din această țară, să recu
noască Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, să res
pecte cu strictețe drepturile națio
nale fundamentale ale poporului 
vietnamez.

1

ITALIA

deși cifra prezentată 
de 6 000.

Mesajul prezentat Congresului national 
de președintele Republicii Chile
SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager

pres). — Președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, a prezentat 
Congresului național tradiționalul 
său mesaj anual. Referindu-se la 
situația internă, Frei a arătat dă gu
vernul are de înfruntat probleme 
serioase. Datoriile externe, a spus

TEL AVIV (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că marți 
dimineața Consiliul de Miniștri al 
Izraelului a fast convocat pentru 
a examina situația creată în urma 
hotărîrîi R.A.U. de a închide Golful 
Akaba pentru vasele izraeliene și 
orice alte vase care transportă ma
teriale cu caracter strategic desti
nate Izraelului.

¥
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Mem

brii guvernului Izraelului și alte 
oficialități s-au reunit marți într-o 
sesiune secretă în vederea discu
tării situației create în urma hotă- 
rîrii guvernului R.A.U. de a bloca 
golful Akaba, relatează - agenția 
U.P.I. La această reuniune, care a 
avut loc sub președinția premieru
lui Levi Eshkol, au fost invitate și 
personalități politice aflate în opo
ziție.

- Corespondentul agenției U.P.l. din 
Tel Aviv relatează, totodată, că u- 
nități ale flotei a 6-a americane se 
îndreaptă acum spre poziții stra
tegice „undeva in estul Meditera- 
nei".

SANAA 23 (Agerpres) — 
ședințele Republicii Arabe 
men, mareșalul Sallal, a anunțat la 
postul de radio Sanaa mobilizarea 
generală a forțelor armate yeme- 
nite. Totodată, el a adresat un apel 
populației de a se înrola în armată.

Pre-
Ye-

Unite au conti- 
între membrii

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
sediul Națiunilor 
nuat consultările 
Consiliului de Securitate în legă
tură cu actuala situație din Orien
tul Apropiat și Mijlociu. Consul
tările vor continua în lumina re
zultatului primelor întrevederi pe 
care le va avea secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, la Cairo 
cu președintele R.A.U., . Nasser.

i

Noi manifestații împotriva extinderii
agresiunii americane in Vietnam
ROMA 23. Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite: Luni 
au avut loc în întreaga Italie noi 
manifestații împotriva extinderii a- 
gresiunii - americane în Vietnam, 
pentru pace.

La Roma au loc aproape zilnic 
manifestații 'de amploare. După ce
le din fața Ambasadei S.U.A. și a 
sediului 
Miniștri, 
Piazetta 
fesori ai
tru a protesta din nou împotriva 
escaladării americane. Apelul Co
mitetului universitar din Roma spu
ne printre altele : „Ne exprimăm 
soldaritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez . și apărăm pa-

Președinției Consiliului de 
luni s-au întrunit în 

Minerva studenți și pro- 
Universității din Roma pen-

cea, întrucît astfel ne apărăm pro
priul nostru drept la viață".

La Florența a avut loc o grevă 
generală de o oră, în semn de con
damnare a intensificării agresiunii 
americane. RăspunZînd inițiativei 
Comitetului local pentru pace, îr. 
Piazza Strozzi, a avut loc o de
monstrație de solidaritate cu po
porul vietnamez. La Veneția s-a 
desfășurat luni o grevă generală de 
cîteva ore. La Parma, cetățenii o- 
rașului au manifestat pentru pace. 
De asemenea, la Palermo, mii de 
persoane au participat la o de
monstrație în fața Consulatului 
S.U.A., cerînd respectarea dreptului 
poporului vietnamez la libertate și 
independență.

Prima centrala atomo-electrică ungară

B Thant a sosit 
la Paras

PARIS 23 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite. U Thant, a sosit 
marți dimineața la Paris în drum 
spre Cairo, unde urmează să aibă 
întrevederi cu președintele Nasser, 
cu care va examina situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Potrivit agenției M.T.I., prima 
centrală atomo-electrică ungară cu 
o putere de 800 MW va intra în 
funcțiune în anul 1975. Centrala va 
fi construită în apropiere de Paks 
la circa 100 de kilometri de Buda
pesta, pe malul Dunării. Potrivit 
datelor provizorii, curentul electrid

furnizat de centrala atomo-electri
că ungară va fi cu 10 la sută mai 
ieftin decît curentul produs de ter
mocentralele care folosesc drept 
combustibil cărbunele.

el, împiedică creșterea 
național. După părerea 
majorarea impozitelor și 
carea muncii constituie __  ___
căi pentru majorarea venitlăslor 
bugetare.

La baza activității externe a gu
vernului chilian — a declarat pre
ședintele Frei — se află politica 
păcii, renunțarea la cursa Înarmă
rilor, apărarea suveranității și a in
tereselor naționale, dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările lumii. Frei 
s-a pronunțat în favoarea dcnuclea- 
rizării Americii Latine.

bugetului 
Iul Frei, 
intensifi- 
singurele

Semnarea unui protocol 
sovieto-franeez*

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In 
urma tratativelor care au avut Ioc 
la Moscova între specialiști sovie
tici și- francezi în domeniul indus
triei chimice, a fost semnat un pro
tocol referitor la colaborarea celor 
două țări în acest domeniu. Pro
tocolul prevede, printre altele, e- 
fectuarea unor cercetări comune, 
schimb de licențe șî altele. D^pă 
cum transmite agenția TASS în 
cursul convorbirilor, părțile ai^jțe- 
levat că întreprinderile sovietice 
și firmele franceze colaborează cu 
succes pe baza unor acorduri bi
laterale.

Un grup de veterani de război americani au publicat în ziarul 
„New York Times" un apel chemînd la încetarea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam. Semnatarii apelului cer să se pună capăt bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam și cheamă la organizarea unei demonstrații a 
veteranilor de război la Washington.

SlDIoziDii ..Hfarx 
îi coDteintHiraoeitatea"

BELGRAD 23. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la apa
riția lucrării lui Karl Marx 
„Capitalul", la Belgrad și-a 
deschis lucrările cel de-al 

< treilea simpozion internațio- 
! nai pe tema „Marx și con

temporaneitatea". La simpo
zion participă economiști, fi
lozofi, sociologi, juriști din nu
meroase țări, printre care și 
o delegație din Republica So
cialistă România condusă de 
prof. I. Rachmuth, membru 
corespondent al Academiei, 
director adjunct al Insti
tutului de cercetări econo
mice al Academiei Republi
cii Socialiste România.

CICLON VIOLENT 
IN BIRMANIA

/
Un ciclon violent s-a abătut în 

ultimele zile asupra orașului bir- 
manez Kyaukpyu, lăsînd neatinse 
doar 20 dintre cele 3 900 de clădiri 
ale localității. După cum au anun
țat surse oficiale, peste 200 de per
soane au fost rănite. Vîntul violent 
a smuls acoperișul închisorii, per- 
mițînd evadarea a 280 de deținuți.

Acord 
bulgaro» belgian

La Sofia a fost semnat un acord 
de colaborare culturală între Bul
garia și Belgia. Documentul pre
vede lărgirea relațiilor culturale 
dintre cele două țări.

Tamponarea unor trenuri 
la New York ,,

Două trenuri de marfă s-au tam
ponat în cartierul Manhattan din oi- 
rașul New York, producînd moar
tea a șapte persoane și rănirea al
tor 20.

Bilanț tragic
In tot cursul nopții de luni spre marți au conti- 

tuat operațiunile de stingere a incendiului care a 
'bucnit luni la marele magazin „Innovation" din 

bruxelles. Marți dimineață, cifra oficială, dar provi
zorie, a morților se ridicase la 39.

Accesul în cartierul sinistrat este interzis ziariștilor 
și populației.

Demonstrație de protest 
a minerilor din Ruhr
Pe străzile centrale ale 

orașului Oberhausen, im
portant centru industrial 

in Ruhr, a avut loc o 
demonstrație, la care au 
participat peste 35 000 de 
mineri. Demonstrația a 
fost organizată în semn 
de protest împotriva ho- 
tărîrii administrației de 
a închide porțile minei 
„Concordia" unde lucrea
ză 4 000 de mineri. Nu
mărul acestora se va a-

dâuga celor 160 000 șo
meri înregistrați in luna 
mai în Ruhr.

După cum relevă pre
sa vest-gernsană, în ca
zul în care fondurile 
pentru sprijinirea indus
triei carbonifere nu vor 
spori, se așteaptă în lu
nile imediat următoare 
închiderea altor mine și 
deci sporirea în conti
nuare a numărului șo
merilor.

u*. .

Explozie pe un petrolier liberian
La. bordul petrolierului liberian „Circe" de 11157 

tone, aflat la 60 km sud de portul Toulon, s-a produs 
o explozie care a rupt nava în două. Autoritățile 
portului au luat măsuri pentru salvarea marinarilor.

CONTRASTE LATINO-AMER1CANE
(„New York Herald Tribune'1) T-
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