
TROIFTARI DIN TOATF tARII.F. ItNITt ' A l

Steagul roșu INIormaiiu

OfiGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Anul i\l (V A I O Ar. 60S5 Miercuri 21 nuli !•>(»’> 4 patțini 30 bani ]

Climat favorabil pentru 
promovarea principiului 

muncii și conducerii
POMP1LIU UNGUR 

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petrila

In raportul prezentat In 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
arată că: -Trebuie să veghem 
ca toate hotâririle să fie rodul 
muncii colective, al dezbaterii 
largi, principiale în cadrul or- 
ganelor de partid : să nu admi
tem sub nici o formă încălca
rea sau știrbirea principiului 
muncii și al conducerii colec
tive*.

Respectarea riguroasă a cerin
țelor acestui principiu. care, 
după cum se arată in statutul 
partidului nostru. constituie 
principiul suprem al conducerii 
de partid, dă posibilitate orga
nelor de partid să rezolve com
petent multiplele probleme ale 
construcției socialiste, să asigure 
traducerea in viață a liotăriri- 
lor organelor superioare, cit și 
a propriilor hotăriri.

Ținind scama de indicațiile 
conducerii de partid, de rolul 

care il are în condițiile ac- 
ttrale. principiul muncii și con
ducerii colective, comitetul oră
șenesc de partid Petrila. mili
tează consecvent pentru promo
varea acestui principiu in ac
tivitatea organelor și organiza-, 
țiilor de partid de pe raza 
orașului.

Principala preocupare este 
îndreptată spre crearea clima
tului favorabil pentru ca fie
care membru al organului de 
partid să-și poată spune des
chis părerea asupra tuturor 
problemelor privind activitatea 
organului din care face parte : 
pentru ca fiecare să participe 
în mod activ la elaborarea ho- 
tăririlor. măsurilor și să con
tribuie la înfăptuirea în prac
tică a acestora.

Tinerea cu regularitate a șe
dințelor de birou, a plenarelor 
la nivelul comitetului orășe
nesc. precum și la nivelul mi
nelor. a ședințelor comitetului 
de partid de la preparatia căr
bunelui. participarea efectivă 
a marii majorități a membrilor 
comitetelor de partid la pregă
tirea și desfășurarea acestor 
ședințe contribuie la dezvol
tarea răspunderii față de sar
cinile încredințate de către 
masa comuniștilor.

colective
Participarea membrilor comi

tetului orășenesc de partid la 
îndeplinirea sarcinilor ce stau 
in fața comitetului prin comi
siile pe probleme precum și ca 
urmare a răspunderilor ce le-au 
fost atribuite in diferite obiec
tive. organizații de bază, in 
unele colective care efectuează 
studii. controale, întocmesc 
materiale, capătă pe zi ce tre
ce o pondere tot mai mare, 
dovedindu-și eficiența. Așa de 
exemplu, în cursul acestui tri
mestru un număr de peste 30 
m< mbri ai comitetului orășe
nesc de partid sint antrenați 
în diferite activ ități. Cu ajutorul 
lor se întreprind studii și con
troale privind reducerea con
sumurilor specifice de material 
la minele Lonca și Petrila. des
fășurarea muncii culturale, a 
invățămintului de partid etc. 
Participarea membrilor comi
tetului orășenesc, alături de 
activul obștesc, la rezolvarea 
problemelor lărgește in mare 
măsură cadrul muncii și condu
cerii colective.

Un sprijin substanțial îl 
aduc membrii organului nostru 
de partid la elaborarea hotă- 
ririlor. a diferitelor planuri «le 
măsuri. Datorită faptului că o 
bună parte din membrii comi
tetului iau parte la controale, 
studii, au posibilitatea de a cu
noaște realitatea în domeniul 
cârc se analizează și sint în 
măsură să facă propuneri ju
dicioase care să fie cuprinse în 
măsurile ce se adoptă. Astfel, 
se reușește ca liotăririle ce se 
iau să fie rodul gindirii colec
tive. să oglindească realitatea, 
cerințele concrete.

Elaborarea unor hotăriri bine 
gîndite cu ajutorul unui colec
tiv cît mai larg are o impor
tanță destul de marc în munca 
organelor de partid. Esențialul 
este însă luarea măsurilor co
respunzătoare pentru traducerea 
în viață a celor stabilite, urmă
rirea înfăptuirii liotărîrilor or
ganelor superioare și proprii.

De aceea, acestei activități 
biroul comitetului orășenesc de
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U.U.M.P.: lforii culbutoarelor în exercițiul funcțiunii

Concursul „Pentru 
cca mai bună de
servire a consuma
torilor"

In zilele dc 17 și 18 mai, 
s-a desfășurat la București, 
finala concursului „Pentru 
cca mai bună deservire a con
sumatorilor", organizat do Mi
nisterul Comerțului Interior, 
la care au participai cișțigă- 
torii concursurilor similare 
desfășurate în cele 13 școli 
comerciale și grupuri școla
re comerciale din țară. Prin
tre elevii care au dovedit o 
bună pregătire profesională 
situindu-sc între primii zece 
clasați, s-au numărat și cei 
trei reprezentanți ai Școlii 
comerciale din Petroșani. Ni
velul lor dc pregătire a do
vedit preocuparea conducerii 
acestei școli și a cadrelor di
dactice, dc a forma pentru 
unitățile comerciale, vinză-
tori care să promo\ ezc un
comerț civilizat, în pas cu
coripțele actuale.

0 nouă piesă
în repetiție

In cursul zilei de ieri, un
colectiv al Teatrului de Stat
„ Valea Jiului" Petroșani, a 
început repetițiile cu piesa 
lui Sergiu Fărcășan „La cior
ba dc potroace", care va ve
dea lumina rampei în viitoa
rea stagiune. Din distribuție 
fac parte actorii Nae Nico
lae, Pușa Novăccscu, Dumi
tru Drăcea, Paulina Codrca- 
nu. Vaier Donca și alții. Re
gia aparține lui Constantin 
Dicu.

Curs de calificare 
la I.G.L.

In scopul îmbunătățirii ac
tivității sectoarelor I.G.L., 
comitetul de direcție al în
treprinderii a inițiat un curs 
de calificare pentru meseri
ile zidari, tinichigii-construc- 
tori, electricieni pentru de
servirea ascensoarelor și fo- 
chiști centrale termice. Cursu
rile care au o durată dc 8-10 
luni, sînt frecventate de pes
te o sută de muncitori, iar 
materiile sint predate dc că
tre cadre tehnice din condu
cerea întreprinderii.

Reporta jul 
nostru

~r 1 nde mai mult decit în marile
/ / frontale, în înfruntarea. 
v' directă, nemijlocită cu 

stratul de cărbune își confirmă 
locul pe scara de valori a vred
niciei al unui colectiv minier ? 
Aici se hotărăște, in ultimă in
stanță, soarta planului, rămîne- 
rile în urmă sau... „plusurile" 
cu care își al ir mă existenta,
ambifiile un colectiv in emu
lația pentru cîșliqarea unor cote 
cil mai înalte ale vredniciei. 
Deci, se cuvine să-i numim pe 
cei de pe timpurile de bătălie 
din marile lrontale : cei din pri

mele rinduri.
La Paroșeni, lînăra mină ca

re continuă să ocupe primul loc 
in Întrecerea ce se desfășoară 
intre exploatările din bazin, con
ducătorul uneia din cele mai 
merituoase , brigăzi de irontalișli 
e Constantin Zaharia.

Cei 60 de ortaci ai lui care

lunii mai o productivitate cu 
peste două tone pe post mai 
mare decit realizaseră înainte: 
combina minieră 2 K—52 M. A- 
vom- deci foaie temeiurile să-i 
socotim ca fiind în primele rin
duri și în ceea ce privește pro
movarea noului, a tehnicii a- 
vansale.

RODtJL PASÎINII
Si Al PiWKNlH

CRONICA LIBRĂRIEI '
Intri în librărie — dacă 

nu zilnic, cel puțin de trei 
ori pe săptămînă — cu 
sentimentul de rezervată 
euforie pe care ți-1 dă 
speranța că ți s-a pregătit 
o surpriză agreabilă. $1 
surpriza cu efectul scontat, 
se produce întotdeauna, 
chiar dacă nu de fiecare 
dată au sosit cărți noi. în
totdeauna insă descoperi o 
carte pe care n-ai observat-o 
in popasurile trecute. N-o 
cumperi căci ai citit-o 
cindva. Revederea este însă 
plăcută, însoțită de un se
cret val dc tandrețe. O 
răsfoiești 1 fără țintă sau. 
poate, cu scopul precis dc 
a regăsi pagina care te-a 
tulburat atunci (și pe care, 
acum, cu siguranță o vei 
citi cu alți ochi). Sau te 
oprești în fața cărților pen
tru copii. zimbind sau 
chiar rîzind inferior (sîn- 
tem doar oameni serioși, ce

naiba !) Ia întilnirea nas in 
nas cu vechi și celebri ca
marazi de drum pe terito
riile unor mirifice imperii i 
Pinocchio, Alice, Mickey- 
Mouse, Micul Prinț... Dar 
iată aici, printre cărți ire
mediabil grave, o „Koch- 
buch" — carte de bucate — 
tipărită nici mai mult nici 
mai puțin decît la Leipzig. 
Deliciile încep de la coperta 
fascinant policromă și cc- 
lofanată. Ce să mai zici 
despre rețete ? Citești pe 
sărite cîteva și te dedai 
unor imaginare orgii gas
tronomice, ducînd mai de
parte regretul imposibilită
ții realizării lor într-un 
veac eminamente sintetic și 
trepidant.

Dar librăria îți oferă mo
mente dc autentică volup
tate mai ales în zilele cînd 
au fost primenite cărțile în 
care stă înfiptă eticheta 

electrizantă .NOUTATE".

Iată îndelung așteptata 
„Trilogie a culturii11 a lui 
Lucian Blaga. De trei săp- 
tămîni ai înnebunit vînză- 
toarea cu unica întrebare 
„Blaga n-a venit ?“. A ve
nit, în sfîr.șit e aici, e al 
tău. nimeni nu ți-1 mai ia. 
Alături, te captivează som
ptuoasele ..Pagini dc tine- 
rețe“ ale lui Nicolae Torga. 
Frumusețea ediției îți suge
rează posibilitatea unei vi
trine „Iorga11. unde, lingă' 
această ultimă carte. să 
mai apară și ..Oameni cari 
au fost", și „Istoria lui Ște
fan cel Mare" și aceea a lui 
Mihai Viteazul, „Pagini alese", 
și „Tstoriologia umană“, și 
cărțile închinate vieții lui, și 
un portret sau un instan-

BIBLIOFIL

atacă zi de zi, ceas de ceas pe 
o lungime de peste 140 m fron
tul de cărbune au adus de la 
începutul anului contribuția cea 
mai substanțială la realizările 
colectivului minei — un „plus" 
de aproape 1 500 tone cărbune. 
Deci, îi putem socoti „în pri
mele rinduri" în dublu sens. 
Chiar mai mult : începînd din 
luna ianuarie, în abatajul lor a 
fost introdusă susținerea meta
lică cu stil pi hidraulici, iar de 
la sfirșilul lunii aprilie un co
los metalic cu ajutorul căruia 
au atins din primele zile ale

7n primele rinduri — un
Uliu de cinste. Dar mai 
intii dc foaie c o iposta

ză ce se cere cucerită și apoi 
menținută cu prețul unor efor
turi colective, tenace și dirz.e. 
Aflasem că brigada lui Zaha
ria este ținură. Brigadierul a 
venit la Paroșeni abia cu cîteva 
luni în urmă. A fosl solicitat 
să ' preia unul din cele mai 
mari frontale ale tinerei mine ce 
trecea atunci prin mari diiicul- 
tăti. Zaharia a răspuns chemă
rii. $i-a părăsit brigada veche,

fruntașă de la Vulcan și cu în
că 3 moldoveni de-ai lui — 
Cheorghe Popa, Traian Șusu și 
Ti tu Tcacenco s-a angajat să 
înjghebeze o puternică brigadă 
de Irontalișli, să pună pe „roa
te" cel mai marc abataj din 
adincurilc Paroșeniului. Că inr 
tenjia lui a devenit realitate, 
că dinlr-un conglomerat de in
divizi, in bună parte noi anga
jați, a reușit să formeze un co
lectiv omogen, destoinic și en
tuziast, e un fapt recunoscut, 
azi.

Ceea ce ani linul să subli
niem, e modul cum a reușit 
acest pas holărîtor pentru 

realizările ulterioare ale brigăzii 
și chiar ale colectivului minei. 
Pe această temă am avut o 
scurtă discuție cu renumitul Iron- 
talisl, cu statura hcrculiană, 
Constantin Zaharia.

— Cheia succeselor noastre ? 
— repetă întrebarea interlocu
torul zimbind blajin, dezinvolt 
— ceea ce e mai simplu : dorin
ța de a învinge, dc a birui a 
oamenilor. Mai dificil e să tre
zești și să intefeșli această do
rință, s-o faci să devină am
biție și să se concretizeze în 
fapte

I. Dl’KEK

(Continuare in pag. a 3-o)

Complexului dc extracție A- 
ninoasa-sud i se adaugă noi 
construcții și instalații nece
sare expedierii neîntrerupte și 
în bune condițiuni a cărbune
lui la preparația Coroești. Cum 
prin proiect nu se prevăzuse 
Ia acest complex și un atelier 
pentru revizii și repararea cu
pelor de funicular, colectivul 
dc conducere al sectorului c- 
leclromccanic al minei a ini
țiat amenajarea unei hale de

atelier cu mijloace proprii. Ha
la este încăpătoare avînd o 
lungime dc 20 metri și 6 m 
lățime. Ea’ este utilată cu po- 
lizoarc, mașini de găurit și alte 
unelte de lucru. Materialul 
pentru căile de rulare în hală 
cum, ar fi șinele dc cale ferată 
și liniile aeriene, apoi stîlpii 
metalic i de susținere cît și ma
șinile și uneltele necesare a 
fost recuperat de la instalația

Lucrările de amenajare sînt 
conduse de maistrul mecanic 
Vasilc Crislescu. Peste cîteva 
zile hala atelierului pentru re
vizii și reparații a cupelor de 
funicular va fi dată în folo
sință, întregind potențialul 
tehnic al modernului complex 
minier Aninoasa-sud.

Constantin DANILA 
tehnician mina Aninoasa

I România socialistă în imagini și fapte
Prin 

i Constanța-port
Portui maritim Constanța I a cunoscut, in aceste zile, o I" vje activitate comercială.

Prin intermediul întreprinde
rii de comerț exterior „Rom- 

I trans* au fost livrate la ex-I" port unor parteneri din Ar
gentina. Franța, Italia, -Japo- 

Inia și R.A.U. zeci dc mii de 
tone de laminate, cherestea.

II perioadă au fost descărcatc- 
Iin danele portului însemnate 

cantități de cocs de furnal.

Imagnczită. diverse laminai, . 
bitum, precum și caolină. mc-

I lasă, șroturi de soia și lupte 
_ praf expediate din Albania,

Anglia, R.P. Chineză,. Cuba, 
R.P.D. Coreeană, R. F. a Ger
maniei, Irlanda și Israel.

Concurs de 
afișe cu tema: 
„Expoziția 
realizărilor 
economiei 
naționale-1969“
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă, in colabo
rare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici organizează un con
curs de afișe cu tema „Expo
ziția realizărilor economiei 
naționale — 1969", Con

cursul este deschis artiștilor 
plastici, arhitecților, precum 
și tuturor creatorilor din a- 
cest domeniu.

Afișele vor fi prezentate 
in forma definitivă la dimen
siunile 70/100 cm. Ele vor 
fi predate in ziua dc 20 iu
nie a. c., la Oficiul pentru 
organizarea expozițiilor de 
artă al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, str. 
Batiștei nr. 13.

Un juriu, alcătuit din re
prezentanți ai Uniunii Artiș
tilor Plastici .și Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, va acorda următoarele 
premii : 1 premiu I în valoa
re de 8 000 lei: 2 premii H 
în valoare de 5 000 lei fie
care: 3 premii III in valoa
re de 3 000 lei fiecare.

produc 
la Buzău
Uzina de prelucrare a ma

selor plastice din' Buzău a 
început fabricarea curentă a 
burdufurilor (garnituri) de 
pulsație, dc mare rezistență, 
durabilitate .și cu etanșare 
perfectă, necesare pompelor 
de noroi cu care sint echi
pate instalațiile pentru fora
jul sondelor la marc adinci- 
me. Noul produs românesc, 
experimentat cu succes, s-a 
dovedit a fi cel puțin egal 
cu acela cumpărat din străi
nătate. Iu caro acum s-a re
nunțat. Tot aici au fost asi
milate două noi tipuri de car- 
case-bobino, pentru industria 
electrotehnică și de relee din 
bachclită pentru semnalizare.

Uzina buzoiană fabrică cir
ca 200 de tipuri de produse 
din material plastic.

Lărgirea gamei 
produselor de 
mică serie
Urmărind satisfacerea ce

rințelor tot mai mari ale 
populației, unitățile producă
toare au luat măsuri pentru 
lărgirea gamei de produse de 
mică serie. Astfel, pe lingă 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
se voi- realiza in acest an 
cantități mai mari de obiec
te din lemn, metal, cerami
că, numeroase produse de 
uz casnic solicitate de popu
lație.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

in R.P. Polonă
Continuarea convorbirilor 

româno-polone
VARȘOVIA, — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Marți dimineața, in 
clădirea C.C. al P.M.U.P. din 
Varșovia au continuat convor
birile oficiale între delegația

de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl delegația 
de partid și guvernamentală 
poloneză, condusă de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka.

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Polonă

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în zilele de 19— 
20 mai 1969, o delegație de 
partid și guvernamentalii a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de prietenie in 
Republica Populară Polonă.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri; Mihai Dalea, 
secretar al C.C. ai P.C.R.: Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Republi
ca Populară Polonă.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România a a\ut convor
biri cu delegația dc partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Din delegația poloneză au 
făcut parte tovarășii : Ma
rian Spyclialski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Polono: Jozef Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri: 
Jozef Tejchma, membru al Bi
roului Politic, secretar ăl C.C. al

P.M.U.P.; Piotr Jaroszcwicz, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri: Jaromir Ocheduszko. am
basadorul Republicii Populare 
Polone în Republica Socialistă 
România.

In timpul convorbirilor, cele 
două părți s-au informat reci
proc asupra problemelor și sar
cinilor construcției socialiste 
în Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă și au efectuat un larg 
schimb dc vederi asupra sta
diului actual al relațiilor bila
terale. De comun acord s-a ho- 
tărît să se adincească și să se 
extindă pe mai departe colabo
rarea în toate domeniile și s-a 
exprimat convingerea că dez
voltarea activă, multilaterală a 
relațiilor româno-polone ser
vește cauzei întăririi în con
tinuare a prieteniei dintre cele 
două țări, este in avantajul ce
lor două părți și corespunde 
intereselor tuturor statelor co
munității socialiste.

Cele două părți acordă o ma
re importanță liotărîrilor sesiu
nii extraordinare a C.A.E.R. din 
aprilie a. c. care creează con
diții favorabile dezvoltării pe 
mai departe a colaborării eco
nomice dintre statele socialiste.

Cele două delegații și-au îm
părtășit reciproc din experien
ța activității partidelor lor. 
S-a apreciat ca indicată și utilă 
dezvoltarea în continuare, sub 
diverse forme, a colaborării, a

(Continuare m pag. a 4-a)-

Plecarea din Varșovia
■ VARȘOVIA 20. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitraș
cu, transmite: Delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care a făcut o vi
zită de prietenie in Republica 
Populară Polonă, la invitația 
C.C. al P.M.U.P.. a părăsit 
marți după-amiază Varșovia,/în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La aeroportul Okecie. pavoa
zat cu drapelele celor două sta
te, oaspeții români au fost con
duși de W. Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U'P.. M. 
Spychalski, rftembru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Stat, 
J. Cyrankiewicz, membru al

Sosirea la
Marți seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația de partid și 
guvernamentală, condusă dc to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, caro a făcut o 
vizită de prietenie în Republica 
Populară Polonă, Ia invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.. 
și Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa. au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul

Biroului Politic . al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Z. Kliszko, 
membru .al Biroului Politic, se
cretar al, C.C. al P.M.U.P., J. 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., M. Moczar. membru 
supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., P. 
Jaroszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri și 
membri supleanti ai C.C. al 
P.M.U.P., miniștri.

A fost dc față Tiberiu Petres
cu, ambasadorul României în 
Polonia, și membri ai ambasa
dei.

București
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdcț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Dragan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leontc Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț, vicepreședinți 
ai Consiliului'dc Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor 
centrale și <ii organizațiilor ob
ștești.

Au fost de față Jan Brucl- 
zynski, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Polone la 
București, și membri ai amba
sadei

- (Agerpres)
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c.așul Pitești a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare industrială pe drept cuxint ver
tiginoasă. Unul dintre noile obiective construite aici este Fabrica de motoare electrice (in 
fotografie). foto: n MOLDOVHANU

I 
! 
I 
I 
I 
I



2 MIERCUHI 21 MAI

STEAGUL ROȘU

ȘEFUL DE ZONA - 
figura centrală în angrenajul 

organizatoric modern al minei
Pe marginea ședinței de lucru cu șefii de zonă din ex

ploatările miniere, organizată de consiliul de administrație al 
Centralei cărbunelui.

Recent ou fost convocoți, in ședința de lucru, fot» șe
fii celor 17 zone create in cadrul minelor din Volea Jiului. 
Au participat, de asemenec directorii exploatărilor mi
niere. Din partea consiliului de administrație al Centralei 
cărbunelui a participat tov. dr. inq. Petru Roman, director 
general al centralei.

La ședință a luat parte tovarășul David Lazâr, prim- 
secretar al Comitetului mun cipal de partid Petroșani.

Ședința a avut drept scop precizarea locului și rolu
lui șefului de zonă în complexul angrenat organizato
ric al minei, clarificarea sferei atribuțiilor de serviciu ale 
subalternilor direcți ai acestuia - conducătorul tehnic, 
șefii de schimb, contabilul etc. - analiza rezultatelor ac
tivității pe perioada de o lună $i ceva scursă de la înfiîn- 
tarea lor, stabilirea căilor eficiente de ridicare a nivelului 
organizării muncii in aceste unități productive ale minelor 
la înălțimea cerințelor actuale, in vederea realizării rit
mice si la toti indicatorii a planului si înfăptuirii angaja
mentelor de întrecere luate în cinstea aniversării a 25 
de ani de la eliberarea țării si a Conqresului al X-lea al 
partidului.

0 acțiune puternic ancorată 
în realitățile prezentului

Ce considerente de ordin 
tehnic, organizatoric și eco
nomic au stat la baza în
ființării zonelor de producție 
Jn exploatările miniere ? Ce 
avantaje s-au urmărit prin 
această importantă acțiune ? 
La aceste întrebări șefii de 
zone, au primit răspuns ascul- 
1ind principiile do organizare 
a zonelor, expuse cu claritate 
de tov. Petru Roman, direc
torul general al centralei. Zo
nele au luat ființă — a arătat 
vorbitorul — ca o consecință 
firească a acțiunii de organi
zare științifică a producției și 
a muncii, ca o continuare — 
la nivelul exploatărilor — a 
măsurilor de perfecționare a 
conducerii economiei indicate 
dc partid care, în Valea Jiu
lui, au culminat cu înființarea 
Centralei cărbunelui la Pe
troșani. Prin înființarea zo
nelor. s-a realizat o concen
trare accentuată a activității 
de producție; 37 dc sectoare 
miniere s-au contopit în nu
mai 17 zone devenind unități 
de producție puternice în ca
drul minelor care grupează la 
un loc capacități și efective 
sporite, crejndu-se posibilita
tea coordonării pe o. treaptă 
superioară a procesului muncii 
în abataje .și galerii, folosirii 

cîștig în ccca ce privește fo
losirea judicioasă a cadrelor 
inginerești. Comenzile de con
ducere a zonei sini acționate 
de către șeful acesteia ajutat di
rect de conducătorul tehnic, iar 
pc fiecare schimb, dc către un 
inginer numit în această funcție, 
cu întreaga răspundere ce de
curge din cerințele asigurării 
tuturor măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice necesare pentro 
desfășurarea normală a pro 
ducțici și îndeplinirea planu
lui, Dcntru statornicirea- unui 
climat de siguranță deplină în 
subteran. Tn felul acesta se a- 
sigură o asistență tehnică e- 
fectivă pc fiecare schimb de 
către un om bine pregătit, 
competent. Prin această re
partizare gradată și precisă a 
atribuțiilor cadrelor inginerești 
din aparatul dc conducere. în
treaga activitate a șefului de 
zonă se deosebește radical de 
ceu a fostului șef dc sector 
care făcea de toate, rezolvînd 
pînă și treburile așa-zise ..do 
bucătărie" din sector (elibera
rea bonurilor dc materiale, a bi
letelor de plecare în ■- conce
diu etc.). numai muncă de 
conducere inginerească nu fă
cea. Șeful de zonă este che
mat să facă acum o muncă cu 
adevărat inginerească. ocu- 

lei, menționa că zonele pro
ductive au avut un debut 
slab în muncă. Inccpind chiar 
din prima lună — aprilie —, 
au rămas sub plan aproape 
jumătate din numărul zone
lor s I și II Lonca (—- 290 și, 
respectiv. — 1877 tone de căr
bune) : I Pctrila (— 1544 tone); 
II Aninoasa (—- 862 tone); I, 
II și III Lupeni (— 774, — 728 
și, respectiv, — 418 tone) ; I 
Uricani (— 1718 tone). Doar 
colectivele zonelor I Paroșeni 
(H-1 627 tone), I Aninoasa (4- 
1183). II Uricani (4-1758 tone). 
1 Vulcan (4-645 tone, I și II 
Dilja (4-546 și 4-594 tone) au 
început activitatea cu brio.

Luna mai nu a adus . o 
schimbare prea mare, răminînd 
iarăși sub plan 8 zone : I Lo- 
nea, III Pctrila, II și III Dil
ja, I și II Aninoasa, III Vul
can și I Uricani. Un oarecare 
progres s-a făcut totuși; nu
mărul zonelor cu planul înde
plinit a crescut în această pe
rioadă la 12, în fruntea aces
tora situîndu-se cu realizările 
toate zonele minei Lupeni care 
au dat peste plan între 400— 
I 100 tone de cărbune, zonele I 
și II Paroșeni cu 535 și, res
pectiv, 439 tone depășire. I 
Dilja cu 1126 tone, I și U Vul
can cu 307 și 114 tone în plus 
și altele.

O situație nesatisfăcătoare, 
îngrijorătoare chiar, există la 
exploatările miniere în ce pri
vește realizarea programului 
de investiții miniere subte
rane — baza viitoarei dezvol
tări a producției minelor. Rea
lizări slabe au înregistrat ațît 
la deschideri cît și la lucră
rile de pregătiri minele Lonea, 
Paroșeni. Dîlja. Aninoasa, Uri
cani, ccca ce a condus la ră- 
mîncrca sub plan pe bazin. în 
luna aprilie, cu peste 1700 ml 
numai la pregătiri. O insufi
cientă preocupare a existat 
față de realizarea planului la 
lucrările dc pregătiri $5 în 
prima decadă din luna mai — 
îndeosebi în zonele miniere de 
la Lonea. Uricani. Dîlja. Pe- 
trila. Aninoasa și Vulcan un
de. in loc de 33 la suta din 
planul lunar, s-a realizat abia 
11—22 la sută. Care au fost 
cauzele’ acestor insuccese ce 
au umbrit începutul activită
ții la majoritatea zonelor? Tn 
primul rind deficiențele de 

zuri cînd organizarea fluxului 
tehnologic de extracție in aba
taje este lăsată la bimul plac 
al șefului de brigadă ; cadrele

Perspective încurajatoare
Tn cadrul ședinței, directorii 

dc exploatări care au luat cu- 
vintul au apreciat în unani
mitate perspectivele încuraja
toare pc caro lc-a deschis în 
fața cadrelor inginerești, a șe
filor de zonă, noua organizare 
ofcrindu-le posibilitatea reală 
de a face muncă de conducere 
și dc a se afirma în această 
muncă.

— La mina Lonea — spunea 
tov. ing. Aurel Brinduș, di
rectorul exploatării, nici șefii 
de schimb și nici maiștrii prin
cipali nu au înțeles de la în
ceput rolul cc le revine prin 
organizarea zonelor ; de multe 
ori s-au suprapus în activi
tatea concretă de organizare și 
coordonare a producției, aler- 
gînd cu toții în toate părțile 
după vagonete goale, după a- 
provizionarc etc. Va trebui 
să-și ocupe fiecare locul ce-1 
revine în producție, pe întrea
ga filieră.

— Rămînerea sub plan a 
minei Petrila și îndepărtarea 
colectivului nostru dc realiza
rea angajamentelor de între
cere se explică și prin defi
ciențele de coordonare și con
trol la nivelul zonelor — a a- 
rătat tov. ing. Gh. Giucjca, di
rectorul minei. Maiștrii șl 
prim-maiștrii nu au fost re
ceptivi la exigențele sistemu
lui modern de organizare care 
a început să se aplice la mi
nele noastre, nu au reușit să 
se înroleze în atribuțiile ce 
le revin. La nivelul șefilor 
de schimb, nu s-a reușit o de
limitare a sarcinilor și o 
însLșire de către aceștia a 
răspunderilor majore pentru 
soarta planului, iar șefii do 
zonă s-au mai complăcut încă 
în acea dădăceală ce caracte
riza pe foștii șefi /le sectoare 
în relațiile lor cu personalul 
mediu tehnic din subteran. Ri- 
dicînd potențialul dc conducere a 
zonelor la nivelul exigențelor 
actuale vom crea premisele re
cuperării pierderilor do pro
ducție din anrilie — care SÎht 

tehnico din conducerea zone 
lor nu intervin pentru ridica 
ren nivelului de organizare a 
producției, pentru introduce 
rea unei tehnologii raționale, 
dictate de cerințele progiosu
lui tehnic. In abatajele came 
rfi, acest, lucru nu constituie 
o problemă : un șef de briga 
dă bun are capacitatea și com
petența să organizeze procesul 
muncii la nivelul actualei Io 
țări și tehnologii do extracții 
problemele producției nu 1 de 
pășesc. Dar la marile abataje 
frontale de undo se extrag ROD 
tone cărbune pe zi pe oaza 
unei tehnologii avansate, a me
canizării complexe și organi
zării științifico a procesului 
muncii ? Aici soarta produc 
ției nu mai poate fi lăsată s-o 
hotărască singur brigadierul : 
aici este absolut necesară in
tervenția competentă pentru 
rezolvarea problemelor pe ca
ro le ridică producția și orga
nizarea muncii de zi cu zi.
Acestea sini coordonatele pe 
care trebuie să se înscrie mun
ca șefului de zonă — o muncă 
de concepție, de creație in
ginerească.

Dar, în legătură cu deficien
țele semnalate privind condu
cerea zonelor, fic-nc permise 
clteva întrebări: dacă au cu
noscut lipsurile de organizare, 
de ce nu au luat măsurile cu
venite comitetele de direcție 
ale exploatărilor miniere pen
tru lichidarea lor ? Nu era mai 
logic .și mai în cî.știg pentru 
soarta planului de producție 
să fi acționat pentru însuși
rea de către personalul tehnr 
co-ingineresc a atribuțiilor .și 
competențelor ce le reveneau 
din exigențele ridicate de crea
rea zonelor, decit să aștepte... 
o ședință pentru precizarea a- 
ccstor atribuții ? De cc aceas
tă lipsă de inițiativă ?

Și alți directori de mină ca, 
Gh. Feier de la Aninoasa, Lu
dovic Feieș de la Vulcan, Con
stantin Teodorescu de la Uri
cani au scos în evidență pers
pectivele pe care le deschide 
organizarea zonelor la minele 
Văii Jiului, au venit cu suges
tii .și propuneri.

O

Ședința cu șefii zone h»r de 
la minele din bazin a consti
tuit un prilej binevenit pen
tru însușirea de către cadrele 
tehnice miniere a exigențe
lor majore ce stau în fața lor 
în etapa actuală în vederea 

Ridicării nivelului de organi
zare a producției și a muncii, 
pentru sporirea extracției de 
cărbune și creșterea eficien
ței economice.

Luînd cuvîntul în încheie
rea ședinței, tovarășul David 
Lazăr. prim-secretar al Comi
tetului municipal dc partid, a 
făcut prețioase recomandări 
șefilor dc zonă, directorilor de 
exploatări, privind stilul de 
conducere a economi-'), măsu
rile ce se impun a fi luate 
pentru ridicarea tuturor zo
nelor și a minelor la nivelul 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în 
întînwinarea celei dc-a 25-a

Suprastocările de valori materiale 
și implicațiile lor economico-financiare

Asigurarea îndeplinirii ritmi
ce a sarcinilor de plan solicită 
existența stocurilor curente dc 
materii prime și materiale însă 
acestea trebuie dimensionate cit 
mai realist .și utilizate cor<‘- 
punzător organizării raționale și 
proporțiilor producției. Aceasta 
este dictată de necesitatea des
fășurării normale a activității 
economice fără întreruperi, iar 
pc dc uită parte dc evitarea 
Buptastocăfilor de valori mate
riale, care sini consecințe ale 
lipsei dc spirit gospodăresc, 
ale empirismului și improviza
ției în organizarea aprovizio
nării și dirijării producției. 
Deși pe agenda activității eco
nomice, dc mai mulți ani, este 
înscrisă problema stocurilor su
pranormative, a lichidării și 
prevenirii formării lor, stabilin- 
du-se sarcini concrete cu etape 
și termene menite să le înlă
ture, totuși nu s-a reușit pe 
deplin acest lucru. Care sînt 
cauzele ? Procesul formării sto
curilor supranormative, care se 
perpetuează an de an, în sen
sul că pc măsură re unele se 
readuc în circuitul econom ir, 
apar altele noi, uneori chiar în 
volum- mai mare, a croat, la 
unii conducători din întreprin
deri, impresia că se găsesc sub 
influența manifestărilor unui 
fenomen obiectiv și ca atare 
nu s-au analizat operativ, pe 
fiecare sortiment în parte, cau
zele care au dus la apariția 
stocurilor supfanormativo, nu 
'S-au stabilit măsuri de lichida
re și prevenire a formării lor 
In viitor. Analiza stocurilor su-

Centrala cărbunelui Petroșani 8 005
I.E.C. Paroșeni 843
F.F.A. Viscoza Lupeni 1 263
I. F. Petroșani 4 158
întreprinderea de industrie

locală Petroșani 543
întreprinderea de gospodărie

comunală 93
întreprinderea de gospodărie

locativă 4 894
Total a 19 799

Aceste imobilizări au fost de
terminate pc lîngă stocurile de 
materiale disponibile și produse 
fără desfacere asigurată in va
loare de 2 930 000 lei — din ca
re Centrala cărbunelui Petro
șani 2 465 000 lei — și de fac
torii ce au acționat în sfera des
facerii care au determinat de
pășirea normativelor din cauza 
neexpedierii produselor sau ex
pedierii lor în ultimele zile ale 

-perioadei ca urmare a neritmi- 
cității producției sau a neridi- 
cării ușilor, ferestrelor și bina

lelor în valoare dc peste 200 000 
lei de către Grupul de șantie
re Petroșani de la Industria lo
cală. Este cu totul ncsatisfă- 
câtoare situația existentă la în
treprinderea forestieră Petro
șani care are imobilizări pro-

DUMITRU PATR.AȘrOIH 
director B.N. a R.S.R. 

filiala Petroșani

pranormative numai cu ocazia 
întocmirii dărilor de seamă sta
tistice — lunar, semestrial — 
în locul analizei zilnice a fi
șelor .de magazie ce servesc la 
ținerea evidenței cantitative a 
valorilor materialo la locul de 
depozitare (oferind cunoașterea 
în orice moment a diferenței 
dintre stocul existent și cel 
normat), este insuficientă și 
duce la menținerea acestor' a- 
nomalii care nu corespund 
principiului gestiunii economice 
proprii. Pentru a nu se crea 
perturbații în ritmicitatea pro
ducției cu efecte economice și 
financiare nedorite pentru în
treprindere, est<’ necesar a se 
analiza și stocurile subnormati- 
ve, în vederea aprovizionării 
materialelor respective.

Cunoscînd faptul că intre sto
curile supranormative și imo
bilizările financiare există o le
gătură directă, că. totuși, nu se 
poate pune semnul egalității 
între aceste două mărimi valo
rice, voi prezenta mai jos imo
bilizările de fonduri la între
prinderile industriale și presta
toare dc servicii din municipiul 
nostru în diferite categorii de 
stocuri din domeniul aprovi
zionării. producției și desface
rii după cele mai recentd date 
existente la bancă astfel :

în mii Iei
30 aprilie 1969

Intreprinderea dc gospodărie 
locativă Petroșani care nu și-a 
încasat lucrările executate și 
serviciile prestate . în valoare 
de 4 581 000 lei.

De regulă, imobilizările fi
nanciare în actualul sistem de 
finanțare determină apariția 
creditelor restante care arată 
o proastă situație financiară a 
întreprinderilor aflate în cauză, 
fenomen ce s-a manifestat la 
majoritatea întreprinderilor sus
menționate. Pentru creditele 
restante, în cursul trimestrului 
I 1969, s-au calculat dpbînzi 
penalizatoare în valoare de 
447 000 lei din care T. F. Petro
șani 134 000 lei, ^Centrala căr
bunelui Petroșani* 132 000 Iei, 
întreprinderea de gospodărie lo
cativă 92 000 lei, întreprinderea 

micd-fînancîare pe caro le au 
suprastocările, consider că pen
tru lichidarea lor și pentru 
prevenirea formării altora s-ar 
putea acționa pc mai multe di
recții astfel :

întărirea răspunderii con
ducerilor întreprinderilor în în
tocmirea planului de aprovizio
nare și omiterea do reparații 
în strictă concordanță cu ne
voile procesului do . producție. 
In cazul că intervin modificări, 
ale planului de producție, este 
necesar a se modifica simultan 
și operativ planul de aprovi
zionare. iar stocurile deja a- 
provizionate să fio redistribui
te nointîrziat. Același lucru tre
buie făcut și în cazul aplicării 
unei noi legislații, cum a fost, 
recent, aplicarea legii nr. 62/68 
priVind amortizarea fondurilor 
fixe, prin caro s-a mărit va
loarea obiectelor do inventar 
la 500 lei.

© întărirea controlului pre
ventiv din întreprinderi sub 
toate aspectele, în care sens 
este ’ necesară o mai maro co
laborare între serviciile func
ționale atît în stabilirea de 
prevederi pe haz - onor norme 
do consum științific fundamen
tate, cit și in consumul do ma
terialo în limita normativelor 
obligatorii. Experimentarea fă
cută la un număr de zece mari 
uzine din țara noastră asupra 
unei forme perfecționate do or
ganizare și exerchrrp a contro
lului preventiv, undo s-au con
stituit formațiuni specializate cu 
sarcina exclusivă dc exercitare 
a controlului preventiv, a iden
tificat un volum important d, ’ 
imobilizări de fonduri, în a- 
provizionări peste necesar, în 
cheltuieli neoportune do fon
duri.
• Dc asemenea, este nece

sară multă operativitate pentru 
lichidarea stocurilor supranor
mative, întrebuințîndu-se toate 
căile posibile (consum intern, 
redistribuiri locale și pe plan 
central, livrări la întreprinde
rile teritoriale de aproviziona
re sau Ia bazele do aprovizio
nare și desfacere do pe lingă 
departamentul caro dirijează șl 
repartizează producția respecti
vă etc.) și numai în ultimă in
stanță să se recurgă la casare, 
in cazul produselor deteriorate 
și fără posibilități dc folosire 
internă sau la alte unități.

Evitarea acestor anomalii în 
circuitul planificat al stocurilor 
este posibilă, dacă problema 
stocurilor va fi privită cu toată 
răspunderea de către toți fac
torii compctenți din cadrul 
Centralei cărbunelui și a între
prinderilor. dacă se va aplica 
cu .mai mult discornămînt prin
cipiul gestiunii economice pro
prii. dacă se va face din aceas
ta o acțiune de masă și do râs-; 
pundere personală. (,

Sarcinile trasate do cor-’ to
tul municipal dc partid în nro- 
blcma prevenirii și lichidării 
stocurilor supranormative. tre
buie duse neîntîrziat la înde-
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și al dîrzeniei
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un răspuns

Carările de pe alei

()perativitate

FOTBAL

FOTBAL

pfd dc problemele de 
celor din jur.

Ș; cum sc ti/ungc urc
— P'ln lupta cu conștiințele, 

edict) cu ceea ce e vechi și Iri- 
ncozi) nh'rsul inalnle. afirmarea 
putem colective.

După eonsliiuirca brigăzii, 
omogenizarea, determinarea fie
cărui component al ci să pă- 
șcasct'i In același ritm - ai e- 
xigcnțelor ce Ic Incumbă rea
lizarea preliminare lor in marile 
iiontalc - a devenit (inia prin
cipală a strădaniilor brigadieru
lui Vi lost oameni care n-au 
finul pasul, unii au „dezertai'' 
din brigada, cu alții se- cerea o 
mimcâ s/ăruiloarc, răbdătoare 
pentru a ti se inocula acea res- 

ililnle fără dc care alir- 
cnlcctivuiui c Imposibilă.

'padierul arc o metodă 
cc i-a asigurat succe
sul întotdeauna in mun- 

oamenii. II ia pc cile
unul in grija lui. lucrează cot 
fa cot li explică. îl instruiește. 

î o preferință : să ailxi de-a 
cu cei tineri, noii artga- 

jali. ca de la începui să-i mo-
dclc/c. sâ-i formeze mineri a- 
devârali pc măsura exigențelor 
marelui frontal.

. Totul e să le taci ascultat, 
respectat de oameni" — ne pre
ciza brigadierul. Cum! „Prin c- 
xvmphd personal — cea mai si- 
§nră garanție că oamenii Ic res
pectă șt te urmează".

Cum reușește să fie exemplu 
personal minerul Zaharia ? Prin 
bărbăția și spiritul de inițiativă, 
prin biruirea celor mai dificile 
situații ivite In abataj, prin ro
bustețea sufletească și, în ace
lași timp, prin marca sa sens»-

L O T O
La tragerea exccpț onală Lo o din 0 nxai 1969 au fost

extrase din urnă următoarei e num ere t
Faza I-a — bilete de 70 lei.
Extragerea I-a 68 47 67 42 48 84.
Extragerea a Il-a 64 61 9 84 54 26.
Extragerea a IIT-a 30 45 16 15 37 4.

7 Extragerea a IV-a 42 45 79 75 76 77.
Extragerea a V-a 20 68 90 9 2 71.
Extragerea a Vl-a 63 12 9 5 76 31.
Extragerea a Vil-a 48 43 33 21 8 61
Faza a Il-a. Bilete de 7C lei Și 25 lei.
Extragerea a VIII-a 61 10 11 58 74 44.
Extragerea a IX-a 20 46 8 53 3 9.
Extragerea a X-a 54 31 75 24 73 49.
Fond dc premii: 3 756 393 Ici

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■

SPORT
Vești de 

ultimă oră

Astăzi, sferturile de fi
nală ale „Cupei 

României"
Astăzi se desfășoară sfer

turile de finală ale .Cupei 
României" la fotbal. Pe sta
dionul .23 August” din Ca
pitală se vor intilni forma
țiile bucureștcne Rapid și 
Steaua.

Celelalte trei meciuri se 
vor disputa după următorul 
program : Sibiu : Chimia Su
ceava — Universitatea Cluj; 
Brăila: Progresul București 
— Farul Constanța; Brașov : 
Dinamo București — U. T. 
Arad. Toate partidele vor 
incepc la ora 17.00.

VOLEI — „CUPA 
CAMPIONILOR 

EUROPENI"
Meciul dintre echipele 

Steaua București — 
Spartak Brno

Sala Floreasca din Capita
lă găzduiește astăzi după- 
amiâzâ primul meci dintre 
echipele Steaua București și 
Spartak Brno. contând pen
tru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni' la volei 
masculin.

Partida va începe la ora 
19.00 și va fi condusă dc cu
plul de arbitri maghiari 
Laszlo Ormay și Laszlo 
Meszaros.

ȘAH
Rezultatele rundei a 
5-a a turneului inter
național feminin de Ia 

Iaroslav
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

— In runda a 5-a a turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Tarcslav. maestra 
româncă Margareta Tcodo- 
rescu (cu piesele albe) a re
mizat cu jucătoarea sovieti
ca Valentina Skeghina. Ace
lași rezultat a fost consemnat 
în partidele : Krumova — 
Vreeken; Belova — Just și 
Ușakova — Țifanskaia. Ep
stein a clștigat la Belokuro
va. Au fost întrerupte parti
dele : Dobbson — Todorova 
și Kozlovskaia — Porubski.

In clasament, pe primul 
ioc se află Valentina Skeghi
na (I.RS.S.) cu 4 puncte.

(Ager preș)

au relevai două cazuri, 
u de mull a Itehuii să 

Iacă față unui deranja
ment tectonic care a pus la mari 
încercări iscusința brigăzii. Prin 
i\ ircti unei intcrcalații sterile de 
j5 metri a lost îngreunată mult 
avansarea abatajului. Cel anga- 
jv.l in lupta cu sterilul, cu zona 
periclitată de surpare, a fost bri
gadierul. $î-q ales doi ortaci de 
nădejde, pe C. Damian și Gh. 
Mandea '■i a preluat cl zona 
falială. A lucrat astfel ca aba
tajul srt nu piardă nici o llșie 
din cauza taliei, iar abatajul să 
nu sufere dhi cauza vreunei sur
pări.

Inert un lapl demn de relevai, 
la dirijare, minerii înlîmpinau 
mari greutăți din cauza culcu
șului friabil. Stilpii metalici in
trau în vatră pînă aproape la 
jumătate, iar pentru scoaterea 
lor se căzneau cile 10—15 mi
nute. z\lil dura mutarea unui 
strip. Brigadierul a luat par Ic 
de citcva ori la această opera
ție din cauza căreia se pierdea 
otita limp. Nemulțumirea l-a 
frămînlat. După un limp a pre
zentai conducerii minei o propu
nere : a conceput o pîrghie a- 
nume care sa ușureze scoate
rea din vatră a slilpilor. Pirgliia 
a fost executată la atelierele mi
ne:. iar cu ajutorul ei în zece 
minute se pol scoate acum cile 
8—10 stilpi.

stratul 18 din adincurilc 
f Paroșeniului, cei 60 de 

frontal iști ai lui Constan
tin Zaharia înfruntă ceas dc ceas 
duritatea stratului înscriind în 
palmaresul colectivului minei ro
dul victoriilor lor. E rodul unei 
victorii jîcrmancnle asupra lu
mii subterane, al pasiunii și 
dîrzeniei minerești.

Agenda campionatului județean

Parîngul Lonea 
Minerul Aninoasa 1-1

Incă din primele minute, am
bele echipe aruncă în joc toa
te forțele. Echipa minerilor din 
Lonea atacă insistent dar apă
rarea oaspeților se descurcă bi
ne avînd în portarul Gram un 
bun coordonator și... un înger 
păzitor. Insistența gazdelor se 
soldează cu cîtevâ lovituri de 
colț, dar Gram rezolvă toate 
situațiile critice. Datorită ratări
lor, prima parte a jocului se 
încheie cu un rezultat alb.

După pauză, in atacul lonean 
intră Petcu și Lupa II care dau 
mai multă vigoare și claritate 
acțiunilor. Cei care înscriu pri
mii sînt insă oaspeții. In min. 55, 
la o fază ce nu se anunța j>e- 
riculoasă, Broască reia în pla
să cu capul o centrare de pe 
partea dreaptă și Minerul Ani-

Preparatorul Petrila
Abatorul

Din primele minute, gazdele 
atacă dezlănțuit croind panică 
în careul advers, dar Foca, 
Magda și Berar ratează ocazii 
bune. In minutul 44 se înscrie 
muit așteptatul gol. La un fault 
asupra lui Magda, în marginea 
careului de 16 metri, arbitrul 
acordă lovitură indirectă. Berar 
execută in fața porții adverse 
de undo Foca reia cu capul 
imparabil în gol și gazdele con
duc cu 1—0.

Repriza a doua aparține tot

i

Simian Cctcan și Iosif Tomuș — Lupcni: Ne scrieți 
destul dc des și mult. Păcat însă că irosiți timp prețios pen
tru relatarea unor fapte nesemnificative, care, dacă există, 
sînt izolate. Paginile ziarului nu pot fi umplute cu fapte 
doar de dragul senzaționalului.

Grigore Stoica — Bănită, Iiie Egăroiu — Cimpu lui 
Neag : Deocamdată^ scrisorile trimise de dv. redacției sint 
nepublicabile din cauza prea multor generalități. In una 
din cje e vorba de rezultatele bune pe care le obțin fores
tierii din sectorul Cimpu lui Neag, cealaltă vorbește despre 
neregulile de la bufetul „Hai la noi" din Petroșani, dar lip
sește tocmai esențialul : faptele. Nu se spune nici un cu- 
vînt despre experiența brigăzilor de forestieri, nu o pome
nită nici o cifră care să le confirme strădaniile. Nici despre 
bufetul „Hai la noi" nu ne spuneți mare lucru. Dacă ve- 
neați cu amănunte...

Elisabeta Rădosu — Petroșani : Programul de lucru a 
fost reglementat prin Hotărirea C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri al R.S.R. din 11 mai 19G7. In conf >rr. itate 
cu specificul muncii, conducerea întreprinderii dc recep
ționam și valorificare a ambalajelor Deva, undo lucrați, a 
emis o decizie prin care s-a stabilit programul de muncă, 
cu pauza do masă corespunzătoare.

l'n grup de locatari din cartierul Ștefan, Lupeni: La 
sesizarea dv.. privind uncie ștrangulări și defecțiuni in apro-

POSTA REDACȚIEI
vizionarea cu apă, vă comunicăm răspunsul primit din 
partea sectorului l.G.C. Lupeni. .In cartierul Ștefan au în
ceput lucrările de reparare a cișmelelor. Echipa instalato
rului Ton Zeleneac toarnă planșe-o pentru susținerea pompe
lor și scurgerea apoi, schimbă garniturile și remediază de
fecțiunile la cișmelele defecte". Rămînc, deci, să vă con
vingeți de calitatea reparațiilor și de debitul de apă al 
cartierului.

Marin Vișan — Petrila: Propunerea dumneatoustră o 
considerăm binevenită, de aceea o facem cunoscută celor 
competenți în rezolvarea ei.

rLa spitalul din Petroșani î.și refac sănătatea un mare 
număr de oameni. Cum pe perioada internării, fiecare bol
nav arc «timpul liber" la dispoziție, ar vrea să citească un 
ziar sau o revistă. De unde să le ia ? De ce nu se deschi
de un chioșc de difuzare a presei in imediata apropiere â

spitalului ? Ar fi necesar pentru bolnavi, iar Oficiul. de 
poștă și telecomunicații n-ar avea dccît de cîșligat".

Adalbert Harenco — Vulcan : Cazul sesizat este, după 
cite ni s-a relatat, în atenția miliției din lociditate. Dacă 
vecinul dv. va .persevera" în scandaluri, vă rugăm să vă 
adresați Comisiei de judecată de pe lingă consiliul popu
lar ai orașului

Cornel Muntcanu și un anonim din Lupcni : Ne rugați 
5ă transmitem calde mulțumiri medicilor llie Vonica, Kurt 
Dalman, Leonard Abramovici și A. Benedec, care au făcut 
lot ce le-au stat în putință și v-au redat sănătatea, atit dv. 
cit și altor bolnavi, printre care Alexandru Foroi și Ioana 
Tofan. Recunoștința pe care le-o purtați medicilor din Lu
peni puteți s-o considerați transmisă pe această cale.

Elena Ricin — Pcștcana: Ne pare rău, dar nu vă pu
tem ajuta. Problema pe care ne-o sesizați este de compe
tența instanței. Adresați-vă organelor judecătorești dc care 
aparține localitatea.

Un grup de salariați de le mina Paioșcni: Cele sesi
zate sînt in atenția noastră. In curind vom publica o an
chetă in care vom dezbate și problemele semnalate de dx’.

losîf Condor — Petroșani: Crearea unor condiții op
time de viață cuprinde și construirea dc locuințe, problemă 
ce este in atenția organelor locale.

p. li.

W.9

CRONICA

taneu mărit și, la un loc 
vizibil, o informație inte
ligent redactată și fără a- 
gramntâsmc, din caro să sc 
afle că acest geniu al po
porului românesc a scris 

în viața lui cam 1 250 dc cărți 
și peste 25 000 de articole !

Iată, tot cu insigna „NOU
TATE'1, cu toiul neaștepta
ta „Verdictul*4 a straniu' 
Franz Kafka, Și alături — 
intr-o ciudată vecinătate — 
„Cartea tăticului1* pe care 
o răsfoiești circumspect, 
convins că știi totul în a- 
ceastă profesie, totuși ham- 
lctizînd în cele mai intime 
foruri : „s-o iau, să n-o 
iau ?“.

Caro e cea mai plăcută 
surpriză a librăriei: car
tea așteptată și in sfîrșit 
sosită sau cartea neaștep
tată, dar dorită ?

Ieșind, îți formulezi între
barea pentru următoarea vi
zită : „Au sosit „Scrierile1* 
lui Eugen Lovinescu ?“. 
Probabil ți se va răspunde 
o vreme „nu**. Dar intr-o zi 
nu va mai trebui să întrebi 
căci, cu o înfiorare de emo
ție, vei vedea cartea încă 
de la ușă, purtînd discreta, 
dar electrizanta etichetă : 
„NOUTATE !**.

noasa conduce cu I—0. In ur
mătoarele minute jocul se ani
mă. Gazdele atacă tot mai in
sistent, forțind egalarca, dar 
Svedac și Lupa II ratează o- 
cazii clare dc gol. Egalarea s-a 
produs însă peste puțin timp. 
La o lovitură liberă executată 
de Buză, Svedac intervine cu o 
frumoasă lovitură dc cap și in
troduce balonul în colțul por
ții : 1—1.

Competent arbitrajul brigăzii 
conduse de Găman Nicolae din 
Simcria. S-au remarcat: Buză, 
Vlădău, Marton. Buium de la 
gazde, Gram, Boro.ș I și Broas
că de la oaspeți.

La juniori : Parîngul Lonea 
— Minerul Aninoasu 6—0.

Nicolae POPA 
corespondent

Hațeg 1-0
gazdelor dar goluri nu mai 
cad. Ultimele 10 minute apar
țin hațeganilor care dau dc 
furcă apărării din Petrila dar 
frații Costea .și Lăscăian nu 
iartă nimic și astfel meciul se 
încheie cu scorul de 1—0, scor 
pe care petrilcnii l-au obținut 
destul dc greu.

La juniori; Preparatorul Pe
trila — Abatorul Hațeg 2—0.

Ion CIUR II
corespondent

STEAGUL ROȘU

Consemnă m
In toate localitățile din Valea Jiului, parcurile, aleile, 

ionele verzi respiră frumusețe și lumină. Pe multe zone verzi 
și alei, insă, cetățeni refractari la frumos au croit cărări bine 
bătătorite, pentru a ajunge cu un minut mai devreme dinlr-un 
loc in altul. Calcă fără sfială peste iarba care le plinge sub 
picioare. In anul trecut se petrecea aceeași situație. Atunci 
salariații l.G.C. au săpat aleile și au semănat iarba. J, ar 
fi să repete același procedeu, dacă unii oameni ignoră In
tr-aii ta frumosul col id ian.

Autobuzul 31—HD—1 663 de pe ruta Petroșani — Ani- 
noasa s-a delectat intre cele două stații de la Aeroport. Călă
torii au început să coboare supurați. Lucrurile s-au lămurii 
insă repede. Cu un Ion prietenos, șoferul Horea Trif i-a rugat 
pe călători să aștepte puțin că va veni imediat un all auto
buz și-i va transporta la destinație. Taxatoarea s-a deplasat 
rapid la cap de linie Aeroport și, intr-un timp record, șoferul 
Gheorghe Ollcanu a îmbarcat pe autobuzul 31—HD—1637 
călătorii rămași in pană pe care i-a dus la timp Ia treburile 
lor.

Despre operativitatea celor doi șoferi și a taxatoarei de 
pe aulobuzul 31—HD—1 663, care au venit la timp în ajuto
rul oamenilor — numai cuvinte de apreciere.

A

Invîrteală...
Se spune intr-o anecdotă că un cetățean a cumpărat dc 

100 de lei băutură și dc 5 lei piine și-i părea rău că luase 
prea multă mincare.

Aproximativ la Ici a procedai și Stei ian Oprea din Pe
trila, cartierul 8 Martie. El a luat (fără să plătească) de la 
magazinul cu autoservire din Petroșani băutură de vreo 90 
lei, un pateu dc lical și un pachet de biscuiți și a încercat 
să se iacă nevăzut. Vigilente, vînzăloarele l-au văzut lotuși 
și au anunțat un ofițer de miliție. Acesta i-a citit lui Oprea 
In ochi și in dosare. In 1961 avusese un „concediu" de 6 luni 
pentru furt, în 1962 se mai „odihnise" 8 luni pentru lovire, 
In 1963 lurase din nou din ovulul obștesc. Omul s-a gindil 
probabil că lăcuse o pauză cam lungă din 1963 pînă In 1969, 
așa că „s-a învîrlit" din nou.

Acum Slelian Oprea nu se gindcșlc ca a luat prea mul
tă... mincare; se gindește cil va lua...

(Urmare din pag i) j

partid ii acordă o atenție sporită. 
Urmărirea îndeplinirii prevederi
lor hotărârilor conferințelor 
județeană, municipală și orășe
nească dc partid, privind dife
ritele sectoare de activitate con
stituie o preocupare permanen
tă și aceasta se face cu ajutorul 
membrilor comitetului orășe
nesc și al altor tovarăși din co
misiile i»e probleme.

Modul In care se realizează 
prevederile din hotăriri ce se 
referă Ia îndeplinirea sarcini
lor de plan, reducerea prețului 
de cost îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de par
tid, desfășurarea muncii de pri
mire în partid și dc educare a 
membrilor de partid sînt citcva 
din problemele ce se urmăresc 
cu sprijinul colectiv al mvnibri-

și
lor comitetului orășenesc de 
partid.

Aplicarea cu mai multă per
severență a principiului muncii 
și conducerii colective a contri
buit la creșterea răspunderii 
colective a întregului organ 
față de îndeplinirea mandatului 
încredințat de comuniștii din 
oraș. De asemenea, a crescut 
șiprăspunderca personală a ma
jorității membrilor comitetului 
orășenesc față de sarcini.

Mulți membri ai comitetului 
orășenesc de partid cum sînt 
tovarășii Nicolae David, Roza
lia Filipini, Traian Costea, Va- 
sile Bălăuță, Milică Bora, Aurel 
Sălăjan și alții î.și aduc aportul 
la rezolvarea cu succes a pro
blemelor ce ne stau in față, dove
desc răspundere și preocupare 
pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Ei contribuie in mod activ Ia 
munca colectivă privind elabo
rarea măsurilor și mai ales la 
urmărirea aplicării lor în viață.

în loc de mărfuri 1

: „N-avem“!
MIERCURI 21 MAI

Instantaneu

16 mai. Cimpu lui Neag. U- 
nitatea nr. 115 a O.C.L. Ali
mentara. In magazin e un <lu- 
1c-vino continuu. Cumpărătorii 
intră, solicită marfa dorită. In 
loc dc produse, primesc răs
punsuri dv felul : „N-avem”; 
„N-am primit", „S-a terminat". 
Ne amestecăm printre cumpă
rători să le aflăm doleanțele. 
Oamenii nu solicită nici pro
duse citrice, nici salam dc va
ră. nici șuncă de Braga, nici 
măsline, nici... Deși ar putea 
pretinde și astfel de mărfuri, 
inexistente la Cimpu lui Neag. 
Pretențiile tor sini mult mai 
modeste. Și totuși nesatisfârutc.

— Magazinul nostru nu pri
mește piine dorit de două ori 
pe săptămină. Adesea, nici in 
zilele fixate (marțea și vine
rea) nu găsim piine. Din cau
za „golurilor" din aproviziona
re (N. R. a neglijenței condu
cerilor O.C.L. Alimentara și 
întreprinderii de panificație și 
morărit Petroșani), siritem nc- 
voiți ca uneori noaptea, cind 
ne întoarcem de la serviciu, să 
pornim spre Uricani sau chiar 
spre Lupcni după piine. E mai 
scump drumul și timpul decit 
piinca. dar... nu putem sta nc- 
mîncați (Victor Păsărin, Romeo 
Lupu).

— Nici petrolul lampant nu 
costă o avere, dar nu mai am 
un strop in lampă. Dc 3 luni tot 
întreb de petrol și primesc a- 
cclași răspuns : „N-avem". îmi 
pare rău, însă cu răspunsul

/////Z///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Z/7

Distribuire de...
nervi ți timp pierdut

Numeroase sesizări, care tră
dează timp pierdut, nervi su
prasolicitați — intr-un cuvânt 
nemulțumire — s-au adunat 
pe masa secretarului comitetu
lui dc partid de la mina Lo
nea... Toate iau în vizor una- 
și aceeași persoană : Dumitra 
Leșu, salariată a Oficiului de 
poștă și telecomunicații Lo
nea ; toate atacă una și a- 
cceași problemă : modul de
fectuos, total contraindicat, in 
care se face distribuirea, la ora 
actuală, a presei la mină.

.Alegem la intîmplarc câte
va.» ofuri. Oamenii sectorului 
de pregătiri și deschideri se 
pling că primesc ziarele • 
mari întârzieri și nu o dată, în 
loc să primească numere dis
tincte, cum ar fi normal, li se 
servesc și cite două ziare din 
aceeași zi... Mai mult, remi
ziera in cauză, care are da
toria să distribuie ziarele și re
vistele în timpul cel mai scurt 
dc la apariția, lor. iși permite 
să lipsească nemotivat de la 
lucru. Nu a fost prezentă la 
serviciu nici vineri 9 mai. nici 
sîmbătă, nici duminică — zi 
dc plată — fără știrea dirigin

I ■

Un alt aspect al aplicării 
principiului muncii și condu
cerii colective îl constituie mo
dul in caro se desfășoară ședin
țele biroului comitetului oră
șenesc de partid. Aceste ședințe 
se pregătesc temeinic, membrii 
biroului cunosc din timp pro
blemele ce sc analizează, studi
ază de obicei înainte de ședin
țe materialele, participă efec
tiv la dezbateri, fac propuneri 
cu privire Ia îmbunătățirea 
muncii in domeniul dc activi
tate analizat. In activitatea bi
roului comitetului orășenesc de 
partid s-a statornicit tot mai 
mult practica luării liotărîrilor 
ca urmare a consultării colec
tive. Același lucru sc poate 
afirma și despre măsurile, ho- 
tăririle adoptate de secretari
atul comitetului orășenesc de 
partid.

Crearea unei atmosfere de 
lucru prielnice folosirii deschise 
n criticii, spiritul tovărășesc 
iși găsesc tot mai mult locul 

primit nu p’rt fnce lumini in 
casă I (Ana Mare).

Gestionara mâgmținului, Ana 
llromadka, nemulțumită eft nu-i 
poate satisface px- cumpărători 
cu produsele dorite, nr niărlu- 
rlseștc :

— Fac zilnic comenzi cu ne
cesarul dc mărfuri. Ce folos I 
Nu mi le ia nimeni in scamă. 
In multe cazuri, pentru a ob
ține un anumit produs, sint ne
voită să bat drumurile pc la 
Petroșani. Mor' < ologii, care nr 
trebui să se intereseze cum sint 
aprovizionate magazinele, dc ce 
duc lipsă, nu-ri fac datoria. 
i>c 3 ani, po la .unitatea noas
tră n-a mai trecut nici un mor- 
eonlog. Cu cc s-or fi ocupînd, 
nu știu; cert c că prin alimen- 
tură „bate vintul" și clirnții 
sint nemulțumiți, pe bună drep
tate.

Așadar, prin unele unități 
ale O.C.L. Alimenlara bate x in
tui do... primăvară, dar la con
ducere o liniște. Pe merceologi 
nu-i deranjează nimeni, îi lasă 
să-și vadă în tihnă de... „te
ren". l’ină cind?

— Nu se poate! Doar am 
dat dispoziții.. înseamnă că nu 
mi s-a adus la cunoștință că 
magazinul nr. 85 din Cimpu 
lui Neag duce lipsă de unele 
produse — no răspunde direc
torul O.C.L. Alim< ntara, Cazi- 
mir Davidovici.

E foarte rău, zicem noi, că 
la conducerea O.C.L. Alimen
tara nu se știe cc sc întâmplă 
in unități. Sau aprovizionarea 
magazinelor nu 
dc preocupări a amintitei con
duceri ?

intră în sfera

P. IJREBEN

tei oficiului. Și să sc mai mire 
cineva că la punctul dc dis
tribuire se formează intr-una 
mormanul de ziare 
aglomerații inutile 
juri de indispoziții 
nervări etc... ?

Tovarășul inginer 
Crișan a primit un 
acum citcva luni din „Știință 
și tehnică-* numai după ce a 
reclamat salariata în mai mul
te rînduri.

Funcționara. Dumitra Leșu 
se dovedește extrem dc... ex
peditivă : uneori. în loc — sâ 
zicem — do „Steagul roșu“. 
împarte cu căldură „Neucr 
Weg“ sau „EJ6r<-“._

Să conchidem: dcserviciul 
pe carc-1 face presei, cititori
lor, nepăsarea și lipsa dc răs
pundere a distribuitoarei tre
buie să fio curmate! Foarte 
mulți salariați sînt hotărîți să 
renunțe la abonantente. Pentru 
a nu se ajunge la acest dezno
dăminte determinat de com
portarea Dumitrei Leșu, secția 
de difuzare, conducerea oficiu
lui, vor trebui să sc dox'edcas- 
oă... expeditivi în luarea de 
măsuri.

restante, 
—<■ prfle- 
vădite, e-

Aurelian 
număr do

T. MVLLER

în cadrul organelor noastre dc 
partid.

Rezultatele obținute în acti
vitatea dusă pentru aplicarea 
tot mai fermă a principiului 
muncii și conducerii colective 
sînt bune. Ele insă nu ne mul
țumesc pe depllu. Nu s-a reușit 
ca toți membrii comitetului o- 
ră.șenesc să ia parte activă Ia 
soluționarea problemelor ce ne 
stau în față. Unii membri ai 
comitetului nu participă cu re
gularitate nici la plenare, nu-și 
duc Ia îndeplinire sarcinile ce 
le revin, considerindu-se pro
babil .membri onorifici''. Prin
tre aceștia sînt tovarășii Adam 
Ciornei. Veronica Farkas, Ma
ria Nemeș. Vaier Moraru, 
Gheorghe Bratoveanu și alții. 
De asemenea. Ia nivelul comi
tetului de partid de la prona- 
rația cărbunelui, munca colec
tivă lasă încă de dorit.

Preocupîndu-se în continuare 
cu grijă de respectarea princi
piului muncii și conducerii co
lective, comitetul orășenesc de 
partid Petrila, \a reuși să an
treneze în activitatea practică 
de înfăptuire a sarcinilor în
tregul colectiv și astfel să ob
țină noi succese în înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru.

i

10.00 Limba râncezii. Lecția 
59 (reluare).

10.30 Limba engleză. Lecția 
58 (reluare).

11,00 Ue-ați dori să revedeți ? 
Spectacol de teatru : 
«Unchiul Vania" — a- 
dapfare pentru televi
ziune.

12,50 închiderea emisiunii de 
dimineață.

10.30 Telex Tv.
10,35 Limba germană. Lec

ția 50.
17,00 Fotbal : Rapid—Steaua. 

Cupa României (sfer
turi de finală).

19.00 Tele.furnalul dc seară.
19.30 Tineri interpreți de mu

zică populară.
19.45 Tribuna economică.
20.00 Tclc-cineniateca. „Visuri 

de femeie' — produc
ție suedeză a regizoru
lui Ingmar Bergman.

2L30 Reflector.
21.45 Tclcglob : Vicna.
22,15 Dialog cu telespecta

torii.
22.30 Apariții noi și proble

me vechi la Editura Ti
neretului.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

radio
JOI 22 MAI

PROGRAMUL I :

5.05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6.05—9,30 Mu
zică si actualități: 9,30 Odă 
limbii rornânc; 10,05 Muzică;
10.10 Curs de limba rusă;
10,45 Cintă Gcorgcta Anghfl 
și George Sîrbu: 11.05 Mu
zica in lume; 12.00 Muzica 
ușoară; 12,15 Arii din operete 
interpretate de Valeria Ra
dulescu și Anton Negoițescu;
12,30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal; 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13.22 
Soliști și orchestre de mu
zică ușoară; 14.00 Cîntcco 
populare interpretate de Ma
ria Pictraru: 14.30 Album 
folcloric; 15.30 Compozitorul 
săptăminii. Wolfgang Ama
deus Mozart: 10.00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutâcr; 
16.15 Melodii de Grigore Flo
rian și Enrico Fanciotti: 17.00 
Antena tineretului. Radio-Co- 
naclu A.T.: 17,25 Concert
folcloric: 18.10 Orizont știin
țific: 13.30 Varietăți muzi
cale; 19.00 Gazeta radio: 19.20 
Săptămina unui meloman: 
20.05 Tableta de seară: 20.10 
Vedete ale muzicii ușoare: 
Juliette Greco; 20,35 Pentru 
magnetofonul dumneavoas
tră: 21,20 Melodii din filme; 
21,35 Sport; 21,45 Muzică u- 
șoară interpretată de Doina 
Badea; 22.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic: 22.20 Ro
manțe; 22,40 Atențiune, pă
rinți !: 23,10 Mozaic sonor: 
0,03—5.00 Estrăda nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Muzică ușoară: G.45 
Cîntece și jocuri; 7,00 Ra
diojurnal. Sumarul presei. 
Buletin meteo-rutier; 7,10 
Melodiile fanfarei; 7,30 Mici 
formații de muzică ușoară;
9,10 Curs de limba rusă;
9.30 Muzică corală dc Achim 
Stoia; 11.00 Cintă Marina An
drei și George Răpcău; 11,15 
Orchestra de muzică popu
lară „Trandafir de la Moldo
va" din Birlad; 12,15 Muzică 
ușoară; 12,45 Concert de 
prînz; 14,10 Interpreți de fol
clor; 14,30 Melodii de Ser
giu Malagamba și Mihail 
Vasilopol; 15,00 Moment ști
ințific; 15,05 Fragmente din 
opera „Petra* de George Ste- 
phăncscu: 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 16,15 
Noi înregistrări do muzică ro
mânească: 16,55 Sfatul medi
cului; 18,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră: 18,30 
Curs de limba rusă; 18.50 La 
cobză Ion Șerban; 19,00 Pa
gini de muzică corală; 19,20 
Odă limbii române; 22,40 Re
cital de lieduri Elena Cernei; 
23,40 Muzică Ușoară.

filme
JOI 22 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Un om pentru eterni
tate; Republica : Expresul co
lonelului Von Ryan; PETRI
LA: Tandrețe; LONEA — 7 
Noiembrie: Trei grăsuni; Mi
nerul : Veșnicul întârziat; A- 
NINOASA : Fiul lui Tarzan; 
VULCAN : Suflete tari, seria 
I și II; LUPENI — Cultural: 
Rolls Royce-ul galben; PA- 
ROȘENI : Decorații pentru 
copiii minune; URICANI : 
Praștia de aur.

Vremea
Ieri, temperatura maximă 

a fost do plus 23 grade la 
Petroșani și dc plus 15 grade 
la Paring. Mininu^le au osci
lat intre plus 14 grade și, 
respectiv, plus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit, Pie- 
cipitații slabe sub formă dc 
averse de ploaie. Vint slab 
din sectorul sudic.
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STEAGUL ROȘU

COMUNICAT Arte care ii acuza COMUNICAT

cu privire la vizita delegației de partid
pe agresorii americani COMUN AL U.R.S.S.

și guvernamentale a Republicii Socialiste■ ■■

România in Republica Populară Polonă
(Urmare din pog 1)

schimbului de păreri și de ex
periență intre Partidul Comu
nist Român si Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, in spi
ritul sincerității tovărășești, al 
prieteniei frățești și internațio
nalismului proletar. Părțile au 
făcut un schimb de vederi asu
pra problemelor actuale ale si
tuației internaționale, au sub
liniat importanța deosebită a 
hotărîrilor Comitetului Politic 
Consultativ al statelor socialis
te participante la Tratatul de 
la Varșovia. din 17 martie a.c.. 
pentru asigurarea securității > 
păcii in Europa. Cele două de
legații sint de părere ca pentru 
crearea unui climat de pace și

securitate in Europa și în lu
me este necesar să se porneas
că înainte de toate de la re
cunoașterea realităților statorni
cite pe continentul nostru după 
cel de-al doilea război mon
dial, a inviolabilității granițe
lor dintre state, inclusiv a 
graniței Odcr-Neisse.

In timpul convorbirilor s-a 
făcut un schimb de vederi a- 
supra problemelor esențiale alo 
situației din mișcarea comu
nistă și muncitorească interna
țională.

De comun acord s-a afirmat 
că o condiție imperioasă a 
luptei eficiente împotriva im
perialismului, pentru pace și 
socialism, este unitatea inter-

naționalistă de acțiune și coe
ziunea tuturor partidelor co
muniste și muncitorești pe ba
za principiilor marxisin-leninis- 
mului. Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez doresc să-și adu
că contribuția la desfășurarea cu 
succes a consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești de Ia Moscova 
pentru ca aceasta să contribuie 
la întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale și a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră de 
prietenie șl înțelegere reci
proca.

Dejun oficial
Plenara lărgită 

a C. C. al P. C.
Bulgar

A- 
i la 
lăr-

SOFIA 20 (Agerpres). — 
genția B.T.A. transmite câ 
Sofia a avut loc Plenara 1 
gitâ a Comitetului Central al 
P.C. Bulgar. Tano Țolov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
prezentat o informare cu pri
vire la lucrările și hotăririle 
ț-elei de-a 23-a sesiuni a 
C.A.E.R., care a avut loc la 
Moscova. Plenara C.C. al P.C.B. 
a aprobat hotăririle adoptate 
de sesiunea C.A.E.R. și a sta
bilit măsurile corespunzătoare.

Plenara C.C. al P.C.B. a mai 
fost informată despre desfășu
rarea pregătirilor in vederea 
Consfătuirii mondiale a parti
delor comuniste și muncito
rești și a adoptat măsurile pri
vind 
P.C.B

După încheierea convorbirilor 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghc Maurer au parti
cipat la un dejun oficial oferit la 
Palatul Wilanow in cinstea de
legației de partid și guverna
mentale române de către tova
rășii Wladyslaw Gomulka. Ma
rian Spvchalschi și .Tozcf Cy- 
rankiewicz.

La dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească. au luat parte mem
brii delegațiilor română și po-

loneză participante la tratati
ve, membri ai Biroului Politic 
și secretari ai C.C. al P.M.U.P., 
miniștri, și alte persoane ofi
ciale române și poloneze.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Nicolac Ceaușescu au rostit 
toasturi.

După dejun, delegația de 
partid și guvernamentală româ
nă a vizitat palatul Wilanow, 
filială a Muzeului Național po
lonez.

HANOI 20 (Agerpres). — Co
misia pentru investigarea cri
melor comise de Statele Unite 
în Vietnam a dat publicității 
la Hanoi un comunicat în care 
se arată că în prima jumătate 
a lunii mai agresorii americani 
și-au continuat războiul in 
Vietnamul dc sud și actele de 
încălcare a suveranității și se
curității R.D. Vietnam.

Efectivul trupelor america
ne în Vietnamul dc sud a spo
rit la 542 500, adică cu 1000 
mai mult decît in luna aprilie. 
Au avut loc numeroase opera
țiuni militare împotriva popu
lației civile. Avioane de tip 
„B-52“ au lansat bombe- dea
supra unor regiuni dens popu
late din apropiere de Saigon 
și dc alte orașe.

In această perioadă, se arată 
în comunicat, avioane ameri
cane au efectuat 400 de misiuni 
dc recunoaștere deasupra pro-' 
vinciilor și orașelor R.D. Viet
nam. dintre- care șapte deasu
pra Hanoiului și șapte- deasu
pra portului Haifong. Ele au 
bombardat și mitraliat regiuni 
dens populate din provinciile 
Quang Binh și Vinh Linh.

Artileria americană do pe 
flota a șaptea și de la sud dc 
zona demilitarizată a deschis 
focul asupra- unor sale din pro
vincia Vinh Linh. Totodată, na
ve de război americane îșl 
continuă activitățile de spionaj 
și amenință ambarcațiunile dc 
pescuit dc-a lungul coastei R.D.

O
XIEG QUANG 20 (Agerpres). 

După cum menționează agen
ția V.N.A., Comitetul Central 
al Neo Lao Haksat, a dat pu
blicității un memorandum cu 
privire la bombardamentele e- 
fcctuatc dc aviația americană 
împotriva unor regiuni laoție- 
ne in perioada 17 mai 1964 — 
17 mai 1969.

în timpul acestor cinci ani, 
menționează memorandumul, 
forțele aeriene americane au 
atacat sistematic teritoriul La-, 
osului, ucigind populația civilă, 
și provocînd importante pagu
be materiale. în 1967, avioa
nele S.U.A. au întreprins peste 
29 000 dc misiuni dc bombar
dament asupra zonelor laoție- 
nc controlate dc Nco Lao Hak
sat. iar în anul 1968 ele au 
efectuat în medie 400 dc ase
menea misiuni pc zi.

în primul trimestru al anu
lui 1969, se specifică în memo
randum, au fost efectuate 
57 690 bombardamente în ca
drul cărora au fost lansate 6 636 
bombe incendiare, 1 095 405 
bombe explozive. 3 331 bombe 
chimice și bacteriologice, 2 209 
rachete.

în cursul acestor raiduri, un 
număr insemnat de laoțieni 
au fost uciși sau răniți, sute de 
cătune distruse și mii. do case 
incendiate, recoltele compro
mise.

participarea delegației 
la această consfătuire.

S.U.A

încordare crescîndă
la Newark

din
Luptele 
Vietnamul 

de sud
SAIGON 20 (Agerpres). — 

Opt atacuri „importante’’ ale 
luptătorilor Frontului Național 
de Eliberare au fost declanșate 
în noaptea de luni spre Tiarți 
împotriva unor poziții ale 
corpului expediționar al S.U.A. 
— anunță un comunicat mili
tar american dat publicității 
marți dimineața. Comandamen
tul unei divizii de infanterie 
din provincia Quang Tri și 
instalații ale diviziei ..Ameri
ca:*- din regiunea Quang Ngai 
au făcut parte din obiectivele 
bombardate cu proiectile ’ cac
ti ve dc către patrioți. Teatru] 
cel mai important de ope
rațiuni rămîne în continuare 
valea A Shau, unde trupele 
americane. încearcă, fără suc
ces. să-.și dezvolte acțiunea 
inițiată in urmă cu citeva zile 
în vederea blocării unei im
portante căi de aprovizionare 
și legătură a forțelor naționale 
de eliberare.

NEWARK 20 (Agerpres). — 
încordarea continuă să crească 
în cartierul populației de cu
loare din Newark (New Jer
sey) în urma demonstrațiilor 
de stradă care au cuprins "ghe
toul la vestea uciderii unui tî- 
năr negru de către un polițist 
„aflat în legitimă apărare", 
după cum afirmă poliția. În
doiala care planează asupra a- 
cestei justificări oficiale este 
cu atît mai mare cu cit poli
țistul în cauză a fost suspen
dat. Această măsură nu a li
niștit miile de manifestanți, ca-

re, în ciuda întăririlor poli
țienești și a unităților gărzii 
naționale ce au ocupat poziții 
in cartier „înarmați pînă in 
dinți", cum relatează A.F.P., 
continuă să demonstreze cu vi
goare. O notă aparte o fac a- 
numite elemente care sc dedau 
la devastări. Autoritățile au 
decis in ultimă instanță să izo
leze cartierul South Ward cu 
un cordon de trupe. în timp ce 
polițiștii masați în interior în
cearcă fără rezultate să dis
perseze pe manifestanți.-Nume
roase arestări au fost efectuate.

Arestări masive
în Malayezia

KUALA LUMPUR 20. (Ager
pres). — Un nou bilanț al tul-' 
burărilor recente, ce au an
grenat''principalele grupe etni
ce ale populației din diferit® 
regiuni ale Malayezici. a fost 
dat publicității de către autori
tăți. Reiese astfel că in reali
tate incidentele s-au soldat cu 
148 de morți și 321 dc răniți. 
Aproximativ 5 000 de persoane 
au rămas fără adăpost, în ur
ma incendiilor provocate in 
diferite cartiere ale 
Kuala Lumpur.

In prezent, calmul 
mai mult stăpînire 
politică a țării. ~ 
nulări parțiale ale int ” ’;ilor 
de circulație nu au fost mar
cate de nici un incident, spre 
deosebire dv zilele trecute, ceea 
ce întărește impresia de destin
dere ce se' resimte in atmos
fera capitalei malayezicne. Cu 
«țoale acestea continuă să aibă 
loc arestări masive, autorită
țile anunțînd că intenționează 
să rețină sub pază un mare 
număr do elorhente turbulente*

pune tot 
pe viața 

Recentele a-

Italia

Disputa socialiștilor și soarta
guvernului de centru-stînga

Șl R.P.D. COREENE
PHENIAN 20 (Agerpres). — 

In comunicatul cu privire la 
vizita in R.P.D. Coreeană a 
lui Nikolai Podgornii. preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., sc arată 
eă în cursul convorbirilor pur
tate cu Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Corcea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, 
s-a făcut un schimb dc păreri 
in legătură cu dezvoltarea re
lațiilor dc prietenie și cola
borare dintre popoarele sovie
tic și coreean in probleme in
ternaționale de interes comun, 
precum și cu privire la unele 
probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.
•Cele două părți — se arată 

în comunicat — consideră că 
pentru consolidarea unității 
lagărului socialist și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale 
este necesar să sc respecte nor
mele relațiilor reciproce din
tre partidele și țările • frăt< • 
al căror conținut principal il 
constituie deplina egalitate în 
drepturi, independența, res
pectul reciproc, neamestecul 
în treburile interne și colabo
rarea tovărășească.

Partea coreeană, sc arată în 
comunicat, și-a exprimat spri
jinul pentru apelul dc la Bu
dapesta al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

încheierea
lucrărilor
Plenarei

C.C. al P.C
d<n Finlanda
IIELSINKI 20 (Agerpres). y 

La Helsinki și-a încheiat lucră
rile Plenara C.C. al P.C. din 
Finlanda, care a examinat pro
bleme actuale ale politicii in
terne și economice a țării, si
tuația în partid, precum și pro
bleme legate de pregătirile pen
tru apropiata consfătuire in
ternațională a partidelor co
muniste și muncitorești.

Confruntări în actuala
campanie electorală

Zborul spre Lună 
al navei „Apollo-10“
• NAVA A DEPĂȘIT JUMĂTATEA DISTAN

ȚEI PĂMÎNT

COSMONAUȚILOR
MAL

LUNĂ • ACTIVITATEA

SE DESFĂȘOARĂ NOR-

„numai" 02 57 / kilometri de sa
telitul natural al Terrei.

In acest moment, viteza na
vei va li de 3 411 kilometri 
pe oră, in raport cu Păminlul 
șl dc 4 152 kilometri in raport 
cu I una. Această diferență sc 
daloreșle faptului că Pămin- 
tul, Luna și cabina spațială se 
deplasează in spațiul cosmia 
In direcții diferite.

Ultimele știri arată că in 
jurul orei 10 (ora Oucureșliu- 
lui) cabina spațială se afla 
la distanta de 251 000 kilome
tri de Păminl și se deplasa 
cu viteza de 
pe oră, viteză 
să scadă.

Institutul national 
grafie al S.U.A. a anun/at că 
In cazul cind cerul va fi se
nin, astronomii vor avea po
sibilitatea să urmărească chiar 
și cu ochiul liber manevrele 
eiecluate de Apollo-10" in a- 
propierea Lunii.

Cabina va apărea joi seara 
ca un obiect dc culoare palidă 
mișcinrlii-se in apropierea con
stelației Gemini. Aprinderea

CAPE KENNEDY 20 (Ager
pres). — Mar/f, cabina spa
țială „Apollo-10" a depășit 
jumătate (lin distanta intre 
Păminl șl Lună, iar echipajul 
a efectuat :o mică corectare a 
traiectoriei. Noua traiectorie 
va 'plasa cabina pe o orbită 
situată deasupra ecuatorului 
Lunii, adică exact pc aceeași 
traiectorie care va li urmată 
dc cabina spațială „Apollo- 
11". Motorul care a efectuat 
schimbarea traiectoriei va pla
sa cabina pe traiectoria lunară 
și apoi va trece cabina pe 
drumul de reîntoarcere spre 
Pămint.

Pină in prezent, activitatea 
cosmonaut Hor a lost destul de 
redusă, urmi nd să se intensi- 
lice in timpul înconjurului 
Lunii.

Potrivit declarațiilor medici
lor, cosmonauta nu au arătat 
nici un semn de gripă sau alte 
afecțiuni, observate la "'echipa
jele celor trei misiuni ante
rioare ale unor cabine de ti
pul „Apollo".

Chiar după depășirea a ju
mătate din traiectorie, atracția ..motorului care trebuie să pla- 
Lunli nu sc face Încă simfilă 
asupra navei — ea va începe 
să acționeze miercuri diminea
ța, cind cabina se va aila la

Declarația lui 
in legătură cu

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Convorbirile dintre reprezentan
ții color patru mari puteri la 
O.N.U. în problema Orientului 
Apropiat oferă o rază de spe
ranță, a declarat Joseph Sisco, a- 
sistent al secretarului de stat 
al S.U.A., care a apreciat tot
odată că situația din Orientul 
Mijlociu este in prezent poten
țial mult mai explozivă decît 
oricind după războiul de .șase 
zile din vara anului 1967 din
tre țările arabe și Israel. Sisco,

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt •

Luni A FOST INAUGURA
TA LINIA RUTIERA PENTRU 
TRANSPORTUL DE MĂRFURI 
MOSCOVA — LENINGRAD — 
HELSINKI, deservită de auto
camioane ale întreprinderii sovie
tice „Sovtransavto" și ale so
cietății finlandeze de transpor
turi „John Nurminen". trans
mite agenția TASS.

a

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artificial 
al Pămintuiui „Cosmos-282“ la 
bordul căruia se află aparataj 
științific 
spațiului 
relatează 
ționează

destinat cercetării 
cosmic. Agenția TASS 
că aparatajul func- 

normal.

torențiale care s-auPloile
abătui iu ultimele zile asupra 
Indiei au provocat INUNDA
ȚII ÎN' STATUL ANDHRA, 
renumit pentru culturile sale 
de orez. Cele mai afectate au 
fost districtele Khrishna, Gin- 
tur și Nellore. Recoltele de 
trestie de zahăr și bumbac din 
regiunile unde au avut loc 
inundații au fost in parte com
promise.

s w w

4607 
care

kilometri 
continuu

de geo-

seze nava pe orbită lunară va 
avea loc in partea invizibilă 
a Lunii și nu va putea li ob
servată de pe Păminl.

Joseph Sisco 
Orientul Mijlociu

care reprezintă Statele Unite la 
convorbirile bilaterale sovicto- 
americane do hi Washington, 
a menționat că in cadrul aces
tor convorbiri, precum și in 
discuțiile directe dintre amba- 
sadorii la O.N.U. ai Marii Bri
tanii. Franței. U.R.S.S. și S.U.A. 
de la New York au fost rea-

Cn 
el,’ 
de )

lizatc .anumite progrese", 
toate acestea, a subliniat 
„există încă o cale lungă 
parcurs".

„Misterul ;I
Duvalier4

UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
FRANȚA AL PARAFAT UN 
ACORD cu -privire la colabo
rarea economică și comercială 
pe perioada 1970—1974. Acor
dul a fost încheiat în urma con
vorbirilor desfășurate la Mos
cova între experți din cele 
două țări. Părțile, informează 
agenția TASS. au constatat 
existența unor posibilități fa
vorabile pentru dezvoltarea le
găturilor economice și a schim
burilor comerciale dintre 
U.R.S.S. și Franța și au fost 
de acord să dubleze in viitorii 
cinci ani livrările reciproce de 
mărfuri. în cadrul convorbiri
lor a fost relevată, de aseme
nea. dorința celor două părți 
de a extinde colaborarea în 
domeniul livrărilor de utilaj 
industrial.

La Santiago de Chile a început 
SESIUNEA COMITETULUI E- 
^ECUTIV AL FONDULUI NA
ȚIUNILOR UNITE PENTRU 
COPII (U.N.I.C.E.F.).

Comitetul — întrunit pentru 
prima oară într-o țară latino- 
americană — va examina în 
primul rind problemele legate 
de situația copiilor din Ame
rica Latină. Totodată, se va fa
ce un bilanț 
plan mondial 
U.N.I.C.E.F.

al activității pc 
și regional al

EBtS

NIKOLAI PODGORNil. pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a sosit 
marți la Ulan Bator într-o vi
zită oficială de prietenie, la in
vitația lui Jamsaranghiiu Sam- 
bu, președintele Prezidiului Ma
relui Mural Popular al R.P. 
Mongole.

■ ■a

■ ea
Albaniei a avut
5-a CONFERIN-

ROMA 20 (Agerpres). — Re
luarea lucrărilor Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Italian nu a adus o apropiere 
a pozițiilor in disputa privi
toare la orientarea politicii 
partidului. Amenințarea a 47) 
de membri ai Comitetului Cen
tral de a se retrage și dc a în
ființa. eventual un alt partid 
politic dacă propunerile pre
zentate dc ministrul lucrărilor 
publice Giacomo Mancini. iu 
vederea realizării unei noi ma
jorități. sini aplicate, continuă 
să planeze asupra viitorului 
P.S.I. Au fost formulate două 
propuneri : fie aminarea lu ra
rilor Comitetului Central pi-iâ 
cind se va elabora o soluție de 
compromis între diferitele gru
pări. fie convocarea unui con
gres extraordinar care să pro
cedeze la alegerea unei noi 
conduceri. Dar ideea convocă
rii congresului a fost viguros 
respinsă de președintele parti
dului. Pietro Nenni, caro deți
ne in actualul guvern dc cen
tru-stinga postul dc ministru 
de externe.

Dificultățile existente in ca
lea reglementării disputei din

va

rinduriie socialiștilor au impli
cații directe asupra viitorului 
guvernului de centru-stinga, 
deoarece trei miniștri socialiști 
(proveniți din rinduriie fostu
lui partid social-democrat’ — 
ministrul bugetului. Luigi Prcti, 
ministrul industriei, Mario Ta- 
nassi. și ministrul marinei co
merciale, Giuseppe Lupis. au 
anunțat că vor demisiona. Da
că ei nu iși vor modifica pozi
ția in ultimul moment, echili
brul actualei formații dc ccn- 
tru-stînga (alcătuită din 17 mi
niștri democrat-creștini, 9 so
cialiști și un republican) va fi 
periclitat.

Tn componența actualei Ca
mere a deputaților. grupul par
lamentar socialist (91 de mem
bri) are rolul dc ..a ține ba
lanța" : acum sprijinul ai or- 
dat democrat-creștinilor (265 
de mandate) conferă guvernu
lui de centru-stinga o majorita
te confortabilă, dar in cazul 
unei modificări a poziției in 
favoarea reluării colaborării cu 
comuniștii (171 do mandate) se 
creează posibilitatea unei r>- ’ 
desfășurări a forțelor pe plan 
parlamentar.

din Franța
Ministrul afaceri’or externe 

al Finlandei. Abti Karjalainen. 
a sosit la Varșovia într-o vizită 
oficială de patru zile, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al Poloniei.

PARIS 20 (Agerpres). — Una 
dintre cele mai importante pro
bleme asupra căreia se înfrun
tă candidații la președinția 
Franței, în actuala campanie e- 
lectorală. o constituie viitorul 
Adunării Naționale. Deși toți 
candidații au afătat, in dis
cursurile lor electorale, că a- 
ceasta trebuie să-și exercite în 
mod deplin prerogativele garan
tate de Constituție, deosebirile 
dintre candidați se conturează 
in privința dizolvării sau men
ținerii actualei Adunări, după 
alegerile prezidențiale.- Astfel, 
Georges Pompidou și Alain 
Poher au declarat că, dacă vor 
fi aleși, nu vor dizolva Adu
narea Națională, in timp ce toți 
candidații stîngii au anunțat, 
ca un punct important al pro
gramului lor electoral, intenția 
de a organiza noi alegeri le
gislative.

Observatorii atrag insă aten
ția că in această problemă e- 
xistă deosebiri și intre Pompi
dou și Poher. Primul susținut 
de gaulJiști și do republicanii 
independenți, conduși de Gis- 
card cl Estaingj va avea nic'

un motiv să dizolve această 
Adunare, care cuprinde 291 de. 
deputați gaulliști, 6 republicani 
independenți, 33 dc centriști, 
57 deputați ai stîngii ne.comu- 
niste, 34 dc membri ai Parti
dului . comunist și 10 deputați 
independenți. In ceea ce-1 pri
vește pe Alain Poher, comen
tatorul Agenției France Presse 
se întreabă dacă el ar putea 
să guverneze împotriva unei 
majorități absolute a partizani
lor celei de-a cincca republici. 
Precizarea actualului președin
te interimar că nu va dizolva 
Adunarea Națională „atita timp 
cit ca insăși nu-1 va obliga la 
aceasta" înseamnă de fapt a- 
vcrtismentul dat deputaților că, 
în cazul in care ar încerca să 
ODună viitorului guvern o mo
țiune do cenzură, președintele 
s-ar vedea obligat să dizolve 
Adunarea și să organizeze noi 
alegeri legislative, pentru a 
obține o majoritate favorabilă 
politicii salo. Dispunind «de a- 
ceastă variantă, Poher ii obli
gă dc fapt pe deputați să-și 
aleagă ei înșiși soarta.

■ ara

Guvernul Nepalului a dat 
publicității o declarație oficia
lă in care anunță că a hotărît 
să stabilească relații comercia
le si consulare cu R.P.D. Co
reeană.

în discursul rostit la sesiu
nea C.E.C.L.A. (Comisia spe
cială de coordonare latino-a- 
mericană), ministrul de exi- rnc 
brazilian, Magalhaes Pinto. a 
avertizat că „ar fi o iluzie să 
se creadă în eficiența asisten
ței externe fără normal:'area 
condițiilor comerțului nostru". 
REPREZENTANTUL BRAZI
LIEI A CRITICAT ACTUXLA 
POLITICA A S.U.A. FAȚĂ DE 
AMERICA LATINĂ, reproșînd 
faptul că creditele și investi
țiile nord-americanc benefi
ciază in măsură covîrșitoare 
furnizorului și duce concomi
tent la creșterea datoriei exter
ne a țărilor latino-amcricane.

După cum relatează cores
pondentul din Madrid al agen
ției France Presse, ÎN ÎNTREA
GA SPANIE AU FOST SEM
NALATE NOI ACȚH \I GRE
VISTE. în bazinul carbonifer 
Asturia se află în grevă pesto 
5 000 do muncitori care reven
dică majorarea salariilor și 
recunoașterea drepturilor sin
dicale.

La Pamplone. 1 200 de lucră
tori au declamat grevă în semn 
de protest împotriva conce
dierilor care au avut loc <a 
diferite întreprinderi.

în capitala 
loc cea de-a _ _ __
ȚĂ NAȚIONALA A LUCRĂ
TORILOR DIN DOMENIUL 
GEOLOGIEI, Ia care au parti
cipat muncitori, tehnicieni și 
ingineri din toate întreprinde
rile geologice și de prospecțiuni 
petroliere, lucrători din institu
tele de cercetări și dc la Fa
cultatea de geologie și mine.

La lucrările conferinței a fost 
prezent Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri. și alți conducători dc partid 
și de stat ai Albaniei.

Participanții la conferință 
au examinat rezultatele obți
nute în ultimii trei ani în do
meniul prospecțiunilor geologi
ce și petroliere și au stabilit 
sarcinile de viitor.

La Paris a luat sfirșif cel 
deal doilea CONGRES MON
DIAL DE ACUPUNCTU”' ’a 
care au participat delegații din 
56 de țări, printre care și Ro
mânia.

Bucătarii de pe nava ..Prin
ceton", principala navă de re
cuperare a cosnionauților de la 
bordul cabinei spațiale „Apol- 
lo-lO", pregătesc o PRĂJITURA 
CU LUNGIMEA DE 1,9 ME
TRI, compusă de fapt din trei 
părți. Ofițerul însărcinat cu 
aprovizionarea navei a declarat 
că cele trei părți ale prăjiturii 
vor „povesti" istoria zborului 
și a recuperării cosmonauți- 
lor. Partea din stingă va ară
ta drumul spre Lună al cabi
nei spațiale, cea din dreapta 
va fi destinată reîntoarcerii pe 
Păniînt și recuperării cosmo
naut i lor. 
va - onstitui un 
nitățiie navale 
la recuperare.

și recuperării 
iar partea centrală 

salut pentru li
căre participă

parte din teritoriul 
Slovenia din R.S.’F. 

a fost acoperit nifw'i 
de un strat de zn- 

agontia Ta- 
‘ alto

O mare 
Republicii 
Iugoslavia 
dimineață 
padă, relatează 
ning. La Liubl’ana și in 
localități stratul a atins 8 cen
timetri. Temperatura a scăzut 
brusc în timpul nopții de luni 
spre marți, înregistrînd în 
cursul dimineții plus un grad 
la Liubliana și zero grade la 
Colic, Planica și Branik,

siciliana Fran-în localitatea 
cavilla s-a nrodus un INCI
DENT DE FAMILIE Cl RE- 
PFRCU<=H’NI TRAGICE: tină- 
rul Antonio Varric». fiind ne
mulțumii de felul cum rudele 
se corn nor tă cu mama lui, a 
luat o armă și a tras asupra 
acestora, adunate in casă. Au 
fost rănite opt persoane, îna
inte ca el să fie prins și de
zarmat de poliție.

PORT Al1 PRINCE 20 (Ager
pres). — „Misterul Duvalier" 
preocupă de citeva zile pe co
respondenții agențiilor de pre
să și ai ziarelor occidentale 
prezenți la Port au Prince. La 
sfirșitul săptămînii trecute, a- 
gențiile U.P.I. și A.P. au a- 
nunțat că în capitala haitiană 
circulă cu insistență zvonuri 
că dictatorul acestei țări. Fran
cois Duvalier, ar fi grav bol
nav. Unele surse au mers pî
nă acolo, incit au indicat că 
Duvalier ar fi încetat din via
ță. altele au afirmat că el a 
suferit un grav atac de cord, 
fiind țintuit la pat și de agra
varea unei boli mai vechi de 
diabet. Zvonurile privind o e- 
ventuală retragere a lui Du
valier din viața politică s-au 
intensificat mai ales după ce 

I el nu a apărut la o recepție 
oferită de guvern în cinstea u- 
nui grup dc oameni de afa
ceri occidentali, aflați într-o 

- .vizită dc prospectare", in 
Haiti.

Intre timp, ambasadorul hai- 
tian la Washington, Arthur 
Bonhome, a dezmințit știrile, 
potrivit cărora, Duvalier ar fi 
grav bolnav. Luni, el a convo
cat la ambasadă un grup de 
.ziariști americani pe care i-a 
pus in legătură telefonică c i 
o „voce" din Port au Prince 
care pretindea că este Duvalier 
și „se simte intr-o stare per
fectă de sănătate". .Vocea" nu 
a dat însă nici un răspuns la 
cererea ziariștilor de a apare 
in public sau la televiziune 
pentru dezmințirea zvonurilor.

Tn aceeași zi. directorul zia
rului haitian „Le Nouveau 
Monde". Gerard de Catalogne, 
a relatat că președintele țării 
și-a redus activitatea din cau
za stării sănătății sale. Aceas
ta este prima referire din pre
sa haitiană la îmbolnăvirea lui 
Duvalier. Potrivit agenției U.P.I.. 
surse informate clin Port au - 
Prince au indicat că șefii for
țelor armate au desemnat deja 
trei ofițeri superiori pentru a 
conduce țara și a organiza a- 
lcgeri în ,cazul morții lui‘Du
valier. Dc teama represiunilor 
detașamentelor speciale de po
liție ale dictatorului, celebrii 
.tonton-macoute", numele aces
tor trei ofițeri sint ținuse se
cret. Această dezvăluire, subli
niază U.P.I., confirmă că ar
mata este serios preocupată de 
starea sănătății lui Duvalier și 
de" vacuumul politic provocat 
prin moarta sa. Intr-adevăr, ac
tuala constituție haitiană nu 
prexede nici un succesor al lui 
Duvalier, pentru cazul dispari
ției sale.
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