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organizației de partid

Unitatea fră. ..seu dintre po
porul român și național ățile 
conlocuitoare s-a plămădit și 
consolidat in decursul unei în
tregi perioade istorice. Răscoala 
de la Bobîlna din anul 1437, 
răscoala condusă dc Ghcorghc 
Doja. cea condusă de Horia, 
Cloșca și-Crișan sint numai ci- 
teva exemple de lupte ale po
porului împotriva oprimării și 
exploatării sociale, lupte care 
au cimentat prietenia dintre ro
mâni și naționalitățile cc tră
iesc pe teritoriul patriei noas
tre.

De la începuturile activității 
sale. Partidul Comunist Român, 
a atras în rindurile sale pe 
cei mai buni fii ai clasei mun
citoare. fără deosebire de na
ționalitate, ridicînd pe o treap
tă nouă, necunoscută pină a- 
tunci in România, unitatea din
tre români, maghiari, germani 
și alte naționalități. încă de 
atunci, partidul a combătut po
litica dc învrăjbire națională, 
politica dc șovinism dusă dc 
guvernele burghezo-moșierești. 
Astfel, in urmă cu un sfert 
d ■ veac din inițiativa Partidu
lui Comunist Român, au luat 
ființă organizații de masă ale 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, germană și de 
alte naționalități, care, in pe
rioada insurecției armate din 
august 1944 au aderai la Fron
tul Național Democrat. Aceste 
organizații, sub directa condu
cere a partidului au adus o 
contribuție de scamă la lupta 
poporului nostru împotriva re
gimului de exploatare, pentru 
înfăptuirea reformelor sociale 
și pentru Consolidarea unității 
frățești a poporului. O dată cu 
instaurarea primului guvern de

Simpozion
Astăzi, ora 18. in sala mic 

a Casei de cultură din Pe
troșani va avea loc un sim
pozion pe tema „25 de ani 
de băgate realizări in Valea 
Jiului*. Simpozionul va fi ur
mat de un program de mu
zică ușoara, susținut de o for
mație a Casei de cultură.

WILHELM KLEIBEL, 
directorul I.C.R.M. Petroșani, 

membru al Biroului Consiliului 
județean al oamenilor muncii 

de naționalitate germană

largă concentrare democratică, 
la 6 martie 1945, egalitatea în 
drepturi a poporului român și 
a naționalităților conlocuitoare 
a devenit o politică dc stat, e- 
leinentele naționaliste, șovine 
fiind treptat eliminate din ad
ministrația de stat. In perioa
da de construire a socialismu
lui. a fost mai puternic conso
lidată garantarea materială a 
drepturilor și libertăților demo
cratice ale fiecărui cetățean al 
țării, pentru realizarea in fapt 

egalității tuturor celor
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POLITICA PARTIDULUI
etapă a perfecționării generale

Intr-un cadru de lucru 
mat dc vii dezbateri, s-a 
fășurat recent, adunarea i 
rală a 
a întreprinderii de gospodărie 
comunală din Petroșani. Cei a- 
proape 100 de comuniști pre
zenți la adunare și-au expri
mat acordul unanim cu docu
mentele dc marc însemnătate 
istorică, elaborate dc conduce
rea de partid — Tezele și pro
iectul de Directive — pentru 
Congresul al X-lea al partidu
lui. In discuțiile lor, comu-

■penlru etapa următoare, au re
ținut un fapt esențial: viața 
fiecăruia este organic legată de 
liniile directoare prevăzute in 
aceste documente, elaborate pe 
o bază profund științifică, rea
listă. Pentru dezvoltarea țării 
partidul se sprijină pe mase, 
inccpind de la elaborarea unui 
proiect și pină la realizarea 
lui. Tocmai de aceea, activita
tea fiecărui comunist sau om 
al muncii este o contribuție la 
înfăptuirea programului parti
dului. program în care se re
flectă fidel viața tuturor.

muncesc, indiferent de naționa
litatea lor.

Constituția țării noastre, con
sfințind politica Partidului Co
munist Român, declară ca un 
principiu fundamental că : „Ce
tățenii Republicii Socialiste Ro
mânia. fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau religie, 
sint egali in drepturi in toate 
domeniile vieții economice, po
litice. juridice, sociale și cul
turale. Statul garantează egali
tatea în drepturi a cetățenilor. 
Nici o îngrădire a acestor drep
turi și nici o deosebire in e- 
xcrcitarea lor pe temeiul națio
nalității. rasei, sexului sau re
ligiei nu sint îngăduite. Orice 
manifestare avînd ca scop sta
bilirea unor asemenea îngrădiri,

FROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA!
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— Aș vrea să amintesc co
muniștilor prezenți în această 
sală, a spus în cuvîntul său Mi
hai Zidaru, din secția auto, 
cum am primit cu toții. în ur
mă cu 20 de ani, elaborarea 
primului plan de dezvoltare a 
țării. Aceia erau primii pași 
pe care i-am făcut. Cițiva 
sceptici, auzind de elaborarea 
unui plan de stat, și-au expri
mat neîncrederea în realizarea 
lui. De atunci, drumul pe care 
l-am parcurs este de-a dreptul 
inîPXcsjftn^ni. 
nele din lume care au cunos
cut o ascendență vertiginoasă, 
intr-un timp relativ scurt.

Meseria de conducător au
to, i-a purtat pe acești oameni 
pe coordonatele țării și, de a- 
ceea, ci pot afirma că o cunosc. 
Ei au văzut pretutindeni rea
lizările poporului, și nu de pu
ține ori, intre două curse, au 
rămas surprinși de repeziciunea 
cu care s-au ridicat edificiile 
industriale sau sociale. Apoi, 
cînd au ajuns acasă au fost 
atenți și la ritmul de dezvol
tare a Văii Jiului, au făcut 
comparații intre alte orașe și 
municipiul nostru, luînd ca uni
tate de măsură și întreprinde
rea în care lucrează. Și dacă 
unii afirmă bunăoară că, „in

Responsabilitatea partinică 
dominantă morală 

a fiecărui comunist
Clădirea exploatării miniere 

Lonea sc zărește în depărtare, 
înconjurată de verdele crud al 
dealurilor 6e cuprind orașul. In 
holul spațios, in fața documen
telor de partid, grupuri de oa
meni citesc sau discută jaloa
nele dezvoltării României so
cialiste în următorul deceniu. 
Este un aspect ce poate fi in- 
tilnit la toate întreprinderile și 
instituțiile din țara noastră, un 
aspect încărcat de semnificații 
adinei : structura democratică 
a socialismului este o eviden
ță, perspectivele țării sint su- 

puține orașe din țară există o 
rețea- de transport ca la noi*, 
nu o fac cu emfază, in această 
afirmație nu vedem automul- 
țumirea. căci ei însăși nu uită 
să adauge de-ndată „dar vrem 
să o perfecționăm mai mult, ne 
străduim și trebuie să asigurăm 
un grad mai înalt dc confort, 
călătorilor*.

In urmă cu zece ani — a spus 
printre altele Mircea Vesa, me
canic din aceeași secție — în
treprinderea noastră se mindrea nr toiiriața • sarcmrioT 
sporite privind întreținerea par
cului, și aceasta aproape în în
tregime prin efortul întreprin
derii : posibilitățile de garare 
și întreținere nu au crescut în 
aceeași măsură cu dotarea cu 
mijloace auto. Am trecut peste 
greutăți care ne-au învățat să 
fim încrezători în puterile noas
tre, în politica partidului. Do
cumentele elaborate pentru 
Congresul al X-lea, pe care le 
aprob convins fiind că vor 
contribui la creșterea într-un 
ritm susținut a întregii econo
mii naționale, constituie un 
program prin care partidul ne

I. MUSTAȚA
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puse cu regularitate și consec
vență dezbaterii publice, reali- 
zîndu-se în acest fel, o comu
nicare strînsă între toți cetă
țenii. Participarea activă a tu
turor și A iul interes manifestat 
de .opinia publică pentru toate 
problemele de importanță ma
joră, dau imaginea verticalită
ții, a profunzimii legăturii din
tre partid și cetățeni.

— Citind Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și proiectul de Direc
tive — și-a început cuvîntul Ni- 
colae Popov ici de la sectorul

T. SPATARV

Pe străzile lungi ale Geou- 
giului, așternute cu pelicula 
lucitoare a asfaltului, printre 
tineri coche/i și bătrîni sfă- 
loși, Încercăm un dialog intre 
trecutul și prezentul acestei 
comune străvechi numită cînd- 
va Germisara. Ne impresio
nează bineînțeles băile ro
mane, pe locul cărora a înflo
rii o frumoasă stațiune bal- 
neo-climalcrică, vizitată de tu
riști din multe fări ale Euro
pei. Ne impresionează și cas
cada, un loc mai puțin cunos
cut dar dc o splendoare uni
că in felul el.

Preferăm insă vatra comu
nei, a cărei biogralie nouă, 
scrisă in anii socialismului, 
definește însăși sensul trans
formărilor cunoscute în evolu
ția contemporană a acestei

Domeniul dillcll, dar pasio
nant rd mineritului — In ca
drul căruia Înțeleptele șl cu
prinzătoarele Teze șl Direc
tive ale partidului, pregăti
toare ale Celui dc-al X-lea 
Congres al său din această 
vara, prevăd o creștere lără 
precedent a extracției de căr
bune șl minereuri pentru vii
torul deceniu solicită un 
număr sporit de cadre cu pre
gătire superioară, care să răs
pundă dezvoltării tehnice șl 
modernizării continue a mine
lor noastre.

Nerăbdători, cuprinși de I.e- 
bra pregătirilor asidue, de
plin conștient! de Însemnăta
tea .testului" la care li va 
supune exigenta comisiilor e- 
xaminaloare, absolvenții din 
1069 ai Institutului de mine 
din Petroșani se allă în pra
gul primei mari împliniri a 
vlefii lor : obținerea diplomei 
de inginer.

Cunoștințele profesionale 
multiple acumulate de-a lun
gul anilor de studii, experien
ța bogată in roade dobindilă 
in cercurile științifice sturion- 
Iești, sprijinul competent al 
cadrelor didactice in timpul 
prelegerilor, semlnarlilor și lu
crărilor de laborator — iată 
temelia solidă a încrederii in 
reușita examenului de miine 
șl a celor care vor urma... 
Căci șl acesta e doar un în
ceput. Pentru că. după repar
tizarea în producție, ca in
giner miner, electromecanic, 
prcpâralorisl sau lopogral, 
alte șl alte examene se vor 
ridica in fala absolventului de 
acum... Și, pe care evident 
va trebui să le promoveze cu 
„magna cum laude"...

Țara are nevoie de acești 
oameni. Plecare din cei 123 
de absolvenți al secflci de ex
ploatări miniere, liecare din 
cei aproximativ 80 de absol
venți ai facultății dc electro
mecanică, liecare din cel 25 
de la secția preparare și 31 
dc la topografic — știe bine 
acest lucru. Cu lofii sint gala 
să dea măsura demnă a capa
cității șl posibilităților de ca
re dispun.

Promoția 1969 a Institutului 
de mine se găsește înaintea 
„lansării la larg"... Noi îi 
urăm din inimă „vini priel
nic" I

Imperative ale activității de investiții de la mina Uricani

Calitatea lucrărilor și urgentarea
un nniaiiț tu... 

pierderi
După 5 luni trecute de

situația 
una 
din

mai

După 5 luni trecute de la 
începutul anului, la capitolul 
investiții subterane 
minei Uricani constituie 
din cele mai alarmante 
bazin. Din cei 775 metri săpa
re și 648 metri betonare pre- 
văzuți in preliminar, nu s-au 
realizat 455 metri (!), respectiv, 
281 metri. Cifrele din bilanț 
oscilează în jurul jumătății 
din cantitatea planificată chiar 
și la metri cubi. Numai în 
iuna mai, față de 103 m să
pare și 168 m betonare s-au 
efectuat doar 30 metri, respec
tiv, 98 m, ceea ce este extrem 
de puțin. Proporția de îndepli
nire a planului valoric la lu
crările in regie proprie nu 
atinge nici 60 la sută, iar cele 
aferente T.C.M.M.-ului, ca exe
cutor, abia se ridică la 52,9 la 
sută. Pe primele patru luni, 
productivitatea obținută a fost 
cu 357 lei pe muncitor mai 
mică, pe cînd prețul de cost 
a înregistrat o depășire de 
peste 17 la sută.

Acest din urmă aspect se 
cuvine. îndeosebi. subliniat 
căci supracheltuielile la prețul 
dc cost, cifrate la aproape un 
milion lei., afectează „volens- 
nolens" economiile altor uni
tăți ; asta înseamnă că sc lu
crează cu un fel de pierderi... 
planificate, ceea ce nu c bine 
de loc.

In afară dc toate acestea, sc 
întilnesc la mina Uricani lu
crări dc investiții rămase ne
efectuate de anul trecut, unele 
planificate în trimestrele I și 
II din acest an care, fie că nu 
s-au realizat in totalitate, fie 
că nici n-au fost atacate (ga
leria transversală ost pilier 
etc.), iar altele n-au fost plasate 
de loc în ultima vreme : puț ac- 
raj-vest, circuit vagonete ori- 

de

Coordonate hunedorene

așezări. Predominant rural și 
predominant agrar. Geoagiul 
de altă dală a efectuat un 

.salt impresionant spre condi
ția urbană. Jumătate din popu
lația satului este antrenată 
in sectorul industrial. „Nave
te" de Geoagiu trimit zilnic 
spre Hunedoara. Orâșlic, Si- 
meria, Cugir, sule de munci
tori cu înalta calificare, me- 
lalurgișli destoinici, ceferișlj, 
constructori. Aparent este vor
ba de un .exod". In reali
tate bsle efectul cooperativi
zării și mecanizării care a fă
cut disponibilă pentru indus-

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a avut loc, în ziua 
de Juni 23 iunie 1969, o șe
dință a Comisiei juridice, sub 
conducerea tovarășului prof, 
univ. Traian Tonașcu, președin
tele comisiei.

In cadrul ședinței a fost exa
minat și discutat, din însărci
narea Consiliului de Stat, Pro
iectul de decret pentru ratifi
carea Convenției referitoare la 
înființarea Centrului Inlcrna-

Elevii pe șantierele muncii patriotice
O dală cu 

ței, sute de 
profesionale și liceele din mu
nicipiul Petroșani s-au prezen
tat pe șantierele -de muncă pa
triotică inițiate de organizațiile 
U.T.C.

Reuniți în detașamente ale 
hărniciei și entuziasmului, peste 
1 000 de elevi vor lucra in ta-

începerea vacan- 
elevi din școlile

Tnlriguți de realitate 
treprins o „prospectare"

e am m- 
la ~ "i--i------

factorii răspunzători dc bunul 
mers al activ ității de investiții, 
la fronturile de lucru din sub
teran în dorința de a afla mă
car o parte din cauzele de
reglării „mecanismului" inves
tițiilor minei.

„Antidotul" 
trebuie găsit 

cit mai repede
dinții „probe" pentru 

ne sint furnizate de
...Cele 

analiză — ----  ------
tov. ing. Dumitru Penciu, șe
ful sectorului de investiții al 
minei Uricani, care acuză pe 
drept cuvînt un ..gol" de efec
tiv dc 49 de oameni pe zi, în 
ultimul timp.

— N-avem posibilitatea de
tașării — fie chiar temporar 
— a muncitorilor dc la regie 
sau de la abataje, pentru că 
și aici ducem lipsă de efectiv. 
Lucrăm actualmente cu 4 bri
găzi la betonare 
(!) la săpare...

Ne-am permis 
pem :

— Nu vi se parc 
dintre cele două genuri de bri
găzi cam disproporționat ?

— Sîntem „strinși cu ușa"... 
Urmărim „vindecarea" unei 
„boli1 
ani... 
săparea

brigadăși o

să întreru-

raportul

„vindecarea" 
contractate de mai mulți 

S-a insistat excesiv pe 
lucrărilor — ncgli- 

jîndu-se finisarea, adică exe- 
operațiilor de beto- 

amenajare. Un exem-
cutarea 
nare și ____ ...
piu : întregul, orizont de bază 
500 rămăsese la un moment dat. 
cu vatra nebetonată...

— De ce, însă, nici la bclo- 
nări. unde aveți concentrate 
forțele, nu se obțin rezultate 
concludente ? Să exemplifi
căm : la galeria transversală 
vest pilier, din cei 40 metri 

trie o importantă forță de' 
muncă.

Și iarăși viata salului pri
mește \ alen/e urbane. Alături 
dc cele trei cooperative agri
cole dc producție, dc ferma 
Gelmar a I.A.S. Orâșlic, care 
dispune dc 9 ingineri și cadre 
tehnice, Intilnim o stațiune 
experimentală cu 12 specia
liști cercetători, numeroase 
școli noi (inclusiv un liceu 
de specialitate) în care lu
crează peste 50 cadre didac
tice cu pregătire superioară, 
intilnim cinematografe, cămi- 

țional de informare științifică 
și tehnică — semnată la Mos
cova la 17 februarie 1969— caro 
a fost prezentat de tovarășul 
Ștefan Birlea, prim-vicoprcșe- 
dinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice,

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, Comisia juridică a 
avizat favorabil, in unanimi
tate, proiectul do decret.

(Agcrpres)

berc permanente de cîte 14 zile 
la amenajarea de drumuri, în
frumusețarea orașelor, îngrijirea 
fondului forestier etc.

In vara aceasta tineretul stu
dios din școlile municipiului 
vor fi prezenți pe 19 obiective 
din cadrul șantierelor T.C.M.M., 
T.C.H.. întreprinderea forestieră 
și Ocolul silvic.

. La plan uf 
din 30 metri 

... Oricum, ne- 
sută

betonat uoar 18. 
înclinat nr. 15. c 
s-au realizat 27... 
realizarea a peste 43 la 
din metri liniari la betonare, 
pe 5 luni, este cu mult peste 
„baremul" care ar fi putut fi... 
justificat dc deficitul de oa
meni...

_  ? i_
Discuția continuă în cabine

tul tov. ing. șef Mircea Coro- 
ban :

— Intr-adevăr, plătim ,.poli- 
țe“ vechi datorită neterminării 
în întregime, la timpul respec
tiv, a lucrărilor. ' Și-apoi, ca
litatea execuției lasă de multe 
ori de dorit. La planul încli
nat 15 nu se respectă prevede
rile actului de armare, iar la 
axul colector 6, pe anumite 
porțiuni, direcția se ia după 
bunul plac. Maiștrii noștri, 
cînd sint „înșurubați", se țin 
de treabă. Cum sint lăsați mai 
liberi, cum neglijează asisten
ța tehnică, urmărirea respec
tării calității, controlul fiecă
rui om al formațiilor de lucru. 
(N. R. Am aflat ulterior că 
este vorba dc maiștrii mineri 
Ion Becheanu, Marcu Popes
cu și Eftimie Mardare). Noi, 
factorii din conducere, se im
pune să perseverăm în impul
sionarea tuturor laturilor com
ponente care să contribuie la 
redresarea investițiilor. De 
fapt, din luna martie înfăp
tuim un program de lucru a- 
mănunțit. pentru fiecare bri
gadă : vrem din trimestrul III 
să intrăm intr-un raport nor
mal privind săpările și beto- 
nările...

— Ce ne puteți spune des
pre modul in care s-a realizat 
creșterea vitezelor de avansa
re, folosirea rațională a uti
lajelor din dotare ?

— In acest sens rezultatele 
sînt departe de a ne mul

ing. Traian MULLER
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SATULUI
ne culturale, biblioteci alături 
de care prind contur cîleva o- 
biective industriale.

lată cum in Geoagiul cel 
cunoscut mai mult prin apele 
sale termale, se înaltă c'ădirl 
cu etaj ce adăpostesc licee 
sau magazine universale, se 
desfășoară activitati.de cerce
tare științifică, pulsează o in
tensă activitate spirituală. Pes
te îndeletnicirile tradiționale 
se grefează noi profesiuni, se 
nasc noi preocupări, izvorăsc 
noi talente. Cifrele se ordo
nează de la sine, se ierarhi
zează, înscriind pe „fișele sis
tematice" ale v iitorului noi 
prefaceri in străvechea Ger
misara, Oamenii Geoagiului, 
urmind cuvîntul cald al parti
dului, fac și scriu noua isto
rie a comunei lor.

T. SOMEȘAN

activitati.de
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Zilele trecute am alfol cu durere despre dlsprui/ia dintre 
noi a doctorului Constantin Stanca, fin ol Văii Jiului ajun. 
pe culmile științei m< dicale. In •emu de omagiu pentru ihif 
hui nostru concetățean rcpi< ducem mai jos cuvintele pro
iectului dnefor \ ulcriti Bn|. a (apă ude m „Tribuna* din 12 
iunie lOfl'i) privitoare In viața și at'• o Halta doctorului Con- 
slanlln Stanca.

&

I
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Tinerețea cartierului Aeroport — Petroșani.

In anul acesta, al pră/miirii 
celor cinci decenii dc In înce
puturile vieții medicale româ
nești a Clujului, s-n stins In 
București, la ' irsta de optzeci 
dc ani, profesorul doctor do
cent Constantin Stanca. Cind se 
\a evoca, in cadru festiv, acea 
fază eroică a primilor «mi ai 
ctitoriei așezămintelor noastre 
medicale din capitala Daciei 
suțxrioaix-, \or fi pomeniți cu 
marc r< « unoșlintft, piohicrii 
transilvăneni : Victor Bnbi'ș, 
Iuliu lluțicganu, Iuliu Moldo
van. Gheorghe Bilașcu, Corio- 
Jan Tătarii, alături de cci veniți 
din București și Iași, ca să du
reze înfăptuirea trainică, izbă
vitoare de veacuri petrecute in 
umbra unei științe altoite pe 
ogorul nostru.

In rindul celor care nu vor 
fi uitați va intra, intri' ctitorii 
cărora sc cuv ine mari' cinste, 
si Constantin Stanca.

O familie de cărturari hunc- 
doreni, al căror șir începe cu 
Sebastian Stanca — tatăl — și

s-a continuat prin savant i. scri
itori și organizatori vajnici In 
ale obștei, a fost întotdeauna 
prezentă, timp de optzeci de 
ani, de cile ori era vorba sfi se 
infăptuias-ă lucru bun și trai-

le do Stanca, timp de trei ge
nerații sc vodo și s< aude ne- 
fn< • tal.

Nu i-a fo$t ușor lui Constan
tin Stanca să-și croiască, in II- 
nerețea dinainte de 1918, calea. 
Nn sc pătrundea, fn act le Îm
prejurări neprielnice, 1< <mieios 
la școlile înalte. S-n afirmat ea 
student In medicină la Cluj; nu 
ținea de tagma privilcgi.iților. 
dar talentul, puterea sa de 
mum A și, înainte dc loat<
menia sa s-au impus celor care 
nu sc prea simțeau Îndemnați 
sil promovcz.f tineri veniți din-

o-

Un înfăotuitor

CONSTANTIN STANCA
(ISȘ9-<•)(><))

nlr pe meleagurile acelei Tran
silvanii care se pregătea pentru 
Unire: a văzut-o aievea și a dc- 
săvirșit-o. In istoriografie, in 
medicină și in literatură, nume-

■
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B 
B
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Avînlul general pe care-1 înregistra industria in o doua 
jmălate o secolului trocul pe meleagurile actualului județ 

Hunedoara reclama lot mai «cui crearea unor legături dc 
transport permanente $i lesnicioase intre localități. * a slir- 
situt anului IȘfiS se dădea in exploatare culca lerata Anul 
— ximeria Vințul de Jos; un an moi lirziu s-a terminat 
construcția unei noi linii letale care conecta la această arteră 
principală frumoasa și bogala \ ale a Jiului. Tot mai insistent 
.'c punea .și problema amenajării unui drum de lier spre Uu- 
ned<wa care se trezise și ca la o intensă v iată industrială.

Paralel cu sporirea mi Cloacelor de transport lerotiar, se 
simțea nevoia amenajării unor ateliere In care sâ sc efectueze 
reparații ale focomothzefor și v «goanelor. Locul ales a lost, 
<- <m era si firele. Zirner ia. panelul în care se inlilnesc și se 
1‘1'rvtaic toate aceste trasee Așa au luat tiintă Atelierele de 
reparat material rulant care împlinesc un secol de existentă, 
oumărindu-se printre cele mai vechi din Iară O vreme, au 
o i. fionat împreună cu depoul, apoi s-uu dcspărlil urmînd 
's-arc o cvolulic proprie. Dc fapt, de prea putină evoluție 
tPMjte ii \ orba pină in anul 1944. Singurele evenimente mai 
-mpoifanle petrecute in cele trei sferturi dc vene anterioare 
c rstui an sini utilizarea — în 1893 — a curentului electric 
pentru punerea in mișcare a cilarva strunguri si mașini de
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■ 4 nii evoluției
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la timplăiia mecanică și înliinfarea, pc lingă ateliere, u unei 
școli de ucenici cu 25 de cursanfi. Mai demne de relevat 
sini asociațiile culturale, sporli\e, proiesionale, care au luat 
fiiniă in rindul salarialilor: faniara tinerelului — 1876 (alră- 
gmd noi >; noi amatori iiinfea/â și astăzi), formafia dc pom
pieri. aso iafia sportivă (.cu <0 de cotizunfi"). clubul meca
nicilor de locomotivă (al cărui președinte d^ <<noarc c fosl 
un timp Dr Petru Groza) și altele.

Oprindu-ne lot la perioada dc începu: a c\istenjvi ulc- 
!te'elor trebuie să evidențiem faptul că în jurul complexului 
C.r.R. (ateliere, depou, gară) s-a închegat încetul cu încetul o- 
rașul care astăzi numără peste 10 000 de locuitori (nu dc mult 
și-u sărbătorit și el un secol de existență). In 1873 au lost con
struite trei colonii decliimt^ ___ j.

■
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siruite trei colonii destinate muncitorilor: colonia de jos, co- g 
fonia mică și colonia mare, precum și o școală primara care B 
mai lirziu s-a transformat în liceu. g

Atelierele din Simeria s-au înscris pc orbita unor preia- ■ 
ev înnoitoare o dală cu eliberarea larii. La scurt timp după ■ 
miăptuirea acestui act istoric, aici, ca și în alte pârli de all- ■ 
el, au fost înlocuite utilajele vechi aducmdu-se mașini-unelte ■ 

:-'-.-ieci!oliaie. de mare productivitate. In același timp a lost B 
’ fo o hală destinată reparării cazonelor, o turnătorie ■ 

hron/^ slrungăna, o magazie de materiale etc. ■ 
.oteherelc \ cehi și rudimentare s-au transformat într-o uzină ■ 

.-erne impunătoare. Pentru a înfelege mai bine drumul pe B 
care ca l-a parcurs in ultimii ani, sini semnificative urmăloa- E

moi lirziu s-o transformat în liceu.

La muzeul etnografic școlar din Iscroni

Semnificațiile unei
Despre muzeul etnografic 

deschis cu cîtova luni in ur
mă la Școala generală din Is 
< roni. aflasem mai demult. 
Știam că cl înmănunchiază 
exponate de valoare infâțișind 
ix>rlul și obiceiurile țăranilor 
din localitate, uncie obiecte 
datind de aproape două seco
le. Am pornit spre școala din 
Iscroni cu dorința de* a cu 
noaște această inițiativă, dec 
(.mulată unică in Valea Jiului 
dur și eu gîndul secret Te a 
mă convinge dacă cele auz.te 
sini pe măsura realităților. Cu 
noi se mai aflau și alți pasio
nați ai artei populare, 'lucito
rul Muzeului Mineritului, o li- 
nără și talentată cercetătoare 
a cusăturilor populare, un pro
fesor cu soția, colecționari dc 
obiecte tradiționale românești. 
Școala nc-a primit pustie, cu 
gardul și fațada in reparație. O 
ploaie scurtă dc vară muiasc 
pâmintul din t urte, fă. indu-1 
greu dc străbătut.

Aflind de ce am venit, pro 
fesoara Rodica Moraru. direc
toarea școlii, nc-a condus spre 
colțul cu exponatele, amenajat, 
din lipsă de spațiu, in holul de 
Incarii sâ atfâin.'-dlTTâ Tl'tt'.'.: 
se aflau exponatele constituind 
zestrea muzeului : costume 
populare, obiecte de muncă : 
donițe, bădine. un război de 
țesut, obiecte casnice: lavițe, 
oale, vase de lemn și cerami
că minunat ornamentale etc. 
Fiecare obiect avea etichete pc 
care era specificat anul din 
caro datează. Deși auzisem, 
cum spuneam, de vechimea o- 
biectclor, am citit surprinși 
pe etichete: secolul al XVIII- 
lea. 1831, 1850, 1914 etc.

Adresăm o întrebare, izvo- 
rită din curiozitate dar și din
tr-o oarecare 
rec loarei 
de

inițiat realizarea acestui mu 
zeu.

neîncredere, di- 
școlii care, alături 

învățătorul Ti tu Cornea, a

— Dc unde știți ^are este 
vechimea obiectelor |>e ^care 
avem în față ?

— La majoritatea obiectelor 
cunoaștem data în <. are au fost 
făcute dc la cci ce ni le-au în
credințat. Să dăm numai un 
exemplu. Costumul femjnin din 
1310 de pe peretele acela apar
ține bătrinci Nițar Tli&a vi.rc 
a împlinit 98 de ani. Ea ,ne a 
spus că l-a primit ca dar de 
nuntă in secolul trecut dc la 
mama sa care, și ca Iți rindul 
său. îl moștenise tot cu prilejul 
nunții. Și cu alte obiecte s-a 
inlimplat in mod asemănător. 
Astfel au ajuns pină la, roi lu
cruri dc valoare pe care le in- 
înănunchcm in această expoziție 
pentru a putea fi apreciate și 
analizate și de elevii noștri. 
De altfel multe din exponate 
ne-au fost semnalate de copii.

— Puteți să ne spuneți cîți- 
va din copiii care -au ajutat, 
in această direcție ?

— Pot aminti printre aceștia 
pe Nițar Valcrică. Șaueă Pctri- 
< ă. Cristca Vasile. Burice* Va- 
sile, Rădoi Maria ș; alții. Cele 
nui nniUț' cxnon.il,c. pro'in d<' ccastă calc mulțumirile noas
tre.

Ceilalți vizitatori cu caro ve
nisem erau cufundați in stu
dierea cxponaleloi Directorul 
Muzeului mineritului discuta 
cu tinăra cercetătoare despre 
frumusețea cusăturilor, schim- 
bînd intre ei termeni ..tehnici" 
al căror înțeles scăpau unui 
profan. Profesorul și soția sa 
se opriseră asupra exponatelor 
infâțișind îndeletnicirile casnice. 
Am văzut din privirile lor, 
am înțeles din cuvintele • pe 
care le rosteau -â apreciază 
in mod deosebit exponatele.

„Să scrii la ziar despre ce ai 
văzut aici", îmi spuse profeso
rul, accentuind de fapt dorința 
intimă de care eram animat.

îa^a r ,
majoritatea objccielor

Noi agregate cu înaltă 
eficiență tehnico-economică

initiative
Acasă, revăzind însemnările, 

mă gindcam, de data aceasta, 
nu atll la exponat-? ' văzul-. 
cit la dorința profesorilor și 
a copiilor de la Iscroni de a 
păstra neallcrale tradițiile îna
intașilor. Și mă mai gindeam 
< ă ceea ce au fa ut dascălii 
din Iscroni ar putea, ba -hiar 
ar fi datori, să facă și alți das
căli de la multele si diversele 
școli dc pe întreg teritoriul 
municipiului nostru. Poate prin 
strădania lor conjugală și prin 
sprijinul declarat al muzeo
grafilor am mai putea să sal
văm multe din obiectele de 
artă populară transmise nouă 
peste veacuri ca o mărturie a 
dragostei pentru pitoresc de 
care, după cum remarca Lu
cian Blaga, e animat poporul 
noștru din cele mai vechi tim
puri .

ar putea.

Constantin PASCU

tr-un Petroșani oarecare Cind 
a fost promovai in 1914 doctor 
in medicină, Constantin Stanca 
era socotit de cei care i-au cân
tărit valoarea drept o speranță 
a viitorului. Cu prețul unor a- 
numile renunțări, încă dc a- 
tunci, s-ar fi deschis pentru el 
drumul unei cariere. Nu s-a dat 
pc brazdă. A venit războiul și 
pc urmă... Alba lulia. A fost 
prezent între cei o sută dc mii. 
Pe urmă, s-a întors la Cluj, 
unde îl aștepta greul și fapta. 
Cu fratele său Dominic, au fă
cut parte din acea ceată cute
zătoare dc medici și mcdici- 
niști români, care și-au asumat 
sarcina nespus de grea a pre
luării .și conducerii clinicilor și 
institutelor Facultății dc medi
cină, părăsite. Ce răspundere ! 
Cit de vrednic și omenos au 
corespuns ci, acești tineri entu
ziaști, conșlienți, care și-au în
zecit puterile in fața unor grele 
probleme, care păreau de ncrc- 
zolvat ! In lunile din primăvara 
lui 1919, pină în toamnă, cind 
noua universitate a Clujului s-a 
organizat definitiv, acești cițiva 
oameni vrednici au știut să fa
că treabă bună, să nu lase să se 
împotmolească nimic, să salve
ze înainte dc toate in dome
niul lor, al medicinii, onoarea 
noii înfăptuiri istorico. Frații 
Stanca au fost fruntași, 
fruntașii acestei bătălii.

Uc urmi, Cosii Stanca a in
trat fn rindul celor care an con
struit, cu avlnt, talent și dărui
re de sine, clădirea științei me
dicale românești in iureș. Spe
cializai in ginecologie și obște- 
Iriefl (cite mame cărora cu ști
ința și arta sa le-a așezat 
pruncul fn brațe nu l-au pome
nit și i| pomenesc și azi !), ope
rator eu mina fericită, cercctă- 
lător sagace (160 lucrări impor
tante publicate), docent (1924). 
mai lirziu profesor la faculta
tea de medicină, respectiv la 
Institutul do riiedicină și far
macie din București, acest mo
dic in adevăratul înțeles al cu- 
vintului, umanitar, bun de su
flet, cu orizont larg, a ajuns 
să fio una din personalitățile 
de scamă ale medicinii noastre. 
Străinătatea, care inefi <lin li- 
ncri țele salo. înțelesese să-l a- 
precieze cu prilejul stagiilor dc 
perfecționare in Vicna, Paris 
și Milano, l-a onor.it, alcgin- 
du-1 membru al unor vestite 
societăți medicale (Franța, Ar
gentina ele.). Patria noastră so
cialistă l-a cinstit cu titlul de 
jirofesor emerit, cu ordine si 
alte distincții.

Constantin Stanca, ginecolo
gul de maro prestigiu, savan
tul, a fost înainte do toate tin 
mare înfăptuitor. Voința sa de 
a da patriei instituții noi. des
chizătoare de drumuri nobătă- 
torite. talentul său deosebit dc 
organizator, s-au întruchipat 
mai înlii în organizarea primei 
școli de moașe cu limba de pre
dare română, in Cluj, după U- 
nire. A urmat, scurt timp după 
aceea, înființarea, împreună cu 
fratele său, neobositul, 
dcauna 
Stanca, a 
din Cluj, 
tîrziu, va 
nccologie
lutului dc medicină și farmacie 
din Cluj. Dar. înfăptuirea sa 
cea mai însemnată a fost, ca a 
unuia care ora mina dreaptă 
a lui Tuliu Moldovan, Institu
tul pentru studiul și, profilaxia 
cancerului din Cluj. (1929), pri
mul în țară, unul din cele din
ții pc plan mondial.

Constantin Stanca va rămine 
înscris în Analele istoriei me
dicinii românești. Iar cit vor 
mai trăi mame pc care mintea 
și inima sa Ic-a slujit, el va 
fi aievea în amintirea lor.
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concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
ȘEF 
ȘEF 
ȘEF

LABORATOR — (inginer miner) — laboiotorul de combatere a silicozei. 
LABORATOR - (inginer miner) laboratorul de focuri. 

SECTOR - (inginer electromecanic) sectorul verificare 
salvare

SECTORȘEF 
CERCETĂTORI

minieră.
— (medic) — 
ȘTIINȚIFICI 
ȘTIINȚIFIC 
ȘTIINȚIFIC I 
ȘTIINȚIFICI

ți reparare aparatură de

1
2
1 CERCETĂTOR

1 CERCETĂTOR
2 CERCETĂTORI

bune, degazare.
1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (inginer miner)— laboratorul aeraj.
1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (medic) — sectorul psihofiziologia muncii.
1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (inginer electro mecanic) — sectorul verificare și reparare 

aparatură de salvare minieră.
CERCETĂTOR STAGIAR
CERCETĂTOR STAGIAR
CERCETĂTOR STAGIAR

■ sectorul psihofiziologia muncii. 
PRINCIPALI (medici) — sectorul psihofiziologia muncii. 
PRINCIPAL (chimist) — laboratorul analize fizico-chimice. 

PRINCIPAL (inginer miner) — laboratorul explozivi minieri.
PRINCIPALI (ingineri mineri) — laboratorul metan, praf căr-

l
I
I 
l i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I i

1
I
1
CONCURSUL SE VA TINE

17.30 Buletin dc •liri.
17.35 Lumea copiilor. Aven- 

(urile lui Pinochio.
17.50 Limba cnglexă. Lecția 

03.
1«,I5 Preludii — program 

susținut de elevi ni șco
lii populare de artă din 
Pitești.

1r 30 Ex-Terra ’69 — emisiu
ne pentru școlari. De
monstrații de aero. na
ve și rachetomodele 
construite de copii. <ln- 
tcrvizhinc).

18.50 Film pentru copii : 
.Mulțumesc Mihaela" 
— producție a Studiou
lui do Televiziune Bu
curești.

19.00 Din lumea ș1"n<ci. înfi
ințarea Academici de 
științe medicale din ta
ra noastră.

19.30 Telc.iurna'ul tic seară.
19.50 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Cu carul de re
portaj în tară. Aveți 
legătura cu... Suceava.

20 15 Film artistic. .Anotim
purile" — o produc'ic 
n studioului cinemato
grafic București.

21.55 Prim plan. Acad. Mi
ron Nicolescu, președin
tele Academiei R.S.R.

22,15 Muzică ușoară româ
nească cu Rodica Ra
liu și Alin Norcanu.

22.50 Telejurnalul de noapte.
22.45 Buletin meteorologic.
22.55 Criterii. Gong. Contem

poraneitatea actului sce
nic.

2330 Închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 25 IUNIE

PROGRAMUL I :

5.05—6.00 Program muzical 
de dimineață; 6.05—0.30 Mu
zică si actualități; 9.30 Viaț.i 
cărților; 10.05 Muzică: 10?0 
Curs de limba germană; 10.30 
Coruri bărbătești: 10.15 Mu
zică populară: 11.05 Revista 
economică: 12.00 Melodii de 
Liviu lone cu: 12.15 Cronica 
muzicală: 12,20 Inlilniro cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 13.00 Radiojur
nal; 13.10 Avanpremieră coti
diană: 13,22 Citeva minute cu 
Alga Elorescu: 13.35 Forma
ția Sile Dinicu; 13.45 Moment 
științific; 13,50 Ui microfon, 
Emilhcnco: 14,00 Melodii
populare: 14,10 File de leg. n- 
dă; 14,35 Cu cîntecul și jocul pe 
întinsul patriei: 15.20 Radio 
publicitate: 15,30 Cbmpoz to
rul săptăminii: 16.00 Radio- 
« 18$ tBHâ,® ’/S: 
ridică: 16,40 Cintoce patrio
tice; 17,05 Antena tineretului; 
17,30 Concert folcloric susți
nut de tineri interpreți: 18,03 
Muzică ușoară: 18,10 Progra
mul partidului — programul 
nostru: 18,30 Varietăți muzi
cale: 19,00 Gazeta radio: 20.05 
Tableta de scară; 20.10 Inter
pret celebri: 20.35 Pentru 
magnetofonul dv.: 21,00 Lec
turi paralele: 21,20 'Revista 
șlagărelor; 21,35 Sport; 21.45 
IV vista șlagărelor: 22,00 R. . 
diojurnal: 22,20 Muzică ușo.^ 
ră: 22,55 Moment poetic; 
23,00 Cintă Donovan; 23,15 
Almanah sonor; 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Muzică ușoară; 6,45 
Cintecc și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7,11 
Potpuriuri și uverturi; 7,45 
Melodii din Muntenia; 8,10 
Tot înainte: 9,00 Cintecc 
populare; 9.30 Tineret, mîn- 
dria țării, cintece: 10,30 An
tena tineretului: 10,55 Cintă 
Sarita Montiel și Vili Tura; 
11,15 Din cintccele și dansu
rile popoarelor; 11.30 Antolo
gic contemporană; 11,50 Cîn- 
tcce pentru cei mici; 12,03 
Avanpremieră cotidiană: 12,15 
Vă plac aceste melodii ?; 
12.45 Concert de prinz; 13,30 
Ora veselă: 14,09 Soliști și 
orchestre de muzică populară; 
14,30 Muzică ușoară: 15.00 
Moment științific; 15.05 Pa
gini din opere; 15,30 Din cele 
mai frumoase melodii, cele 
mai frumoase; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Actualitatea mu
zicală: 16,55 Sfatul modicu
lui: 17.4Q Radio publicitate; 
18,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră: 18,50 Inter
pret ai cîntccului maramu- 
reșan; 19,00 Studioul tinăru- 
lui interpret; 19.20 Meridiane 
lirice; 19,50 Noapte bună, 
copii; 19,55 Muzică populară 
cerută de ascultători; 20,15 
Melodiile anotimpurilor; 20.35 
Arte frumoase; 20,55 Muzică 
instrumentală; 21.05 Muzică; 
21,10 Teatru radiofonic; 22.45 
Melodii... melodii; 23,45 Ciu
lă formația Sincron; 24,00 
Concert de muzică franceză.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Frogramul 1 : 5,00; 6,00;
10,00; 11.00; 17.00; 18.00; 20,00; 
24,00; 2.00: 4.00. Programul 
II : 6.05: 12,00: 14,00; 21,00; 
23,00; 0,55.

(inginer miner) — laboratorul metan, praf cărbune, degazare. 
(psiholog) — sectorul psihofiziologia muncii.
(inginer miner) - sectorul instruire salvatori.
IN ZIUA DE 1 AUGUST 1969 LA SEDIUL UNITĂȚII DIN Str. 
Dr. PETRU GRCZA Nr. 32-34

- vor depune la sediul unității pină la 15 iulie cererea de ins- 
criere însoțită de următoarele acte :

— copie legalizată de pe diploma de examen de stat ;
— copie legalizată de pe diploma de doctor sau doctor docent, dacă este cazul ;
— memoriul de activitate, împreună cu o listă o lucrărilor ;
— cite un exemplar din cele mai importante lucrări ale candidatului sau extrasele lor ;
— copie legalizată de pe certificatul de naștere ;
— certificatul de sănătate ;
— dovada situației militare ;
— dovada stagiului și a restului perioadei de activitate in producție, împreună cu o 

caracterizare făcută de conducerea instituției (întreprinderii) de unde provine 
candidatul ;

— autobiografia.
Condițiile de participare la concurs sini cele prevăzute de „Regulamentul privind re

crutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători științifici din unitățile de cerce ’ 
din R. S. R.M publicat in extras in Buletinul Oficial, partea a lll-a, nr. 4 din 8 ianuarie 
1968. \
INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT PRIMI ZILNIC LA SEDIUL UNITĂȚII, BIROUL PERSO

NAL, 1ELEFON 1457

Candidații la concursGama pompelor industriale 
fabricate in țara noastră de u- 
zina de specialitate din Bucu
rești a fost complotată cu un 
utilaj nou — olectropompa RV 
130—170 destinată lucrărilor 
de irigații. Noul agregat, rezul
tat al activității de cercetare 
științifică din cadrul uzinei, are 
o inaltă eficiență tchnico-eco- 
nomică, fiind competitiv cu 
cele mai moderne produse de 
acest gen fabricate peste ho
tare. Agregatul are un debit 
de aproximativ 30 000 mc pe 
oră, parametru cotat la valoa
rea maximă atinsă pină acum 
pe plan mondial. Trei pompe 
de acest fel pot asigura capta
rea totală a debitului mediu 
al Mureșului în secțiunea Tg.

Mureș, dcvcrsindu-1 peste un 
deal inalt de 40 m.

O altă uzină bucurcștcană, 
„Vulcan" a asimilat un cazan 
de apă fierbinte dc 25 gigaca- 
lorii pc oră, care funcționează 
pc bază dc gaze naturale. A- 
cest cazan este construit pen
tru centralele termice dc ter- 
moficare. Aceeași întreprindere 
a mai realizat și un>; agregat , 
energetic complex, destinat pro
ducerii de abur la parametri 
ridicați. Cazanul funcționează 
pe bază de păcură și gaze na
turale și este înzestrat cu in
stalații dc reglare și protecție 
adecvate pentru a-i asigura în 
condiții normale de exploatare 
o funcționare sigură, economi
că și îndelungată.

(AgcrprcsZ

rele date comparative: atelierele, care la înființare erau de- 
>crv//c de 20 de muncitori, numără astăzi peste 1 600 de sa- 

IC'Jr S'GU c'cclual mici reparații unui număr 
. ae /r^"nioh\e. aciuat mente, prin mina iscusiților meș- 

- i rec m fiecare an circa 250 de locomotive și peste 5 000 
ae \ agoane cărora li se efectuează toate reparațiile necesare, 

nci. dacă în trecut la Simeria se făceau doar mici reparații, 
' n-r-h7e?' SG cxcculâ reparații generale ale locomotivelor și 
nqoanelor precum și <> mare cantitate de piese dc schimb- 
’"tru repararea materialului rulant.

Colectivului de muncă i se alătură anual zeci tineri 
,'''" KC’'li at școlii profesionale care deprind tainele meseriei 
or’iia o\niC^. “ ei u/mcl- Spre ci apleacă, cu părintească 
nir-.nl0 o ° ’Țp6r,aș‘ din experiența acumulata în de- 
cursul anilor cadrele cele mai valoroase. Am rămas puțin 

cind am aflat ca directorul întreprinderii — inq 
Gheorghe Zudor - ,1 inginerul fel _ Vernlehescu -
uu un .iagiu ,le pc.le un .Ieri de rene „rina. Perlomrmla 
' e nu , - rord. Do- .1 mai surprinzi om
ml mnul: " L‘C"M alcl p" ' Rons7' umjl 1"' Pri
mi, >riglnen a, uzine,. încadrai exact c orn... 50 de ani I

Muncloru. inginerii s, lelmicienii uzinei imlmpinu cele 

gresul al X-lea al parlidulu: ți aniversarea unui slerl de se
col de la eliberare — cu noi și valoroase realirări in munca.

AL. bAlgrAdeanu
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Uricaniul e străjuit din trei 
pdrfi de copaci lainici. Pădu
rea c la mică depărtare de 
oraș. KFagul și bradul sini la 
noj casă. Ne apără de vint 
și împrospătează aerul. Clnd 
îl lai, iii pică in bătătură* — 
obișnuiesc localnicii să spună. 
Cînd spun aceste cuvinte, 
băștinașii Uricaniului sini cu 
gîndul nu numai la distanfa 
bătută cu pasul de acasă pină-n 
codru, ci și la altă apropiere, 
de ordin mai intim : ii-i dra
gă pădurea : li-i dragă munca 
la pădure ; munca aceasta 
care le dă salJslacț/1 depline.

Pină în 1958, Auguslin Ca
lotă. fiind holtei, umblase 
mult prin pădure; de primă
vara pină toamna păzea vi
tele. mergea după burefi, du
pă zmeură și aline iarna se 
ducea după lemne. Cu timpul 
pretențiile lafă de sine au 
crescut ; s-a gîndil la înteme
ierea unei lamilii. Cișligul ob
ținui din păstorii era însă mic. 
Totuși se simfea legat de 
codru, nu vroia să-l pără
sească. $1 nu l-a părăsit. $l-a 
schimbat profesia: din păs
tor in forestier.

Ixj început, munca era grea. 
Dar cu liccare zi se antrena 
mai mult, începea să cunoas
că tainele noii meserii. Lu 
scurt timp, a îndrăznit să se

ia la Întrecere cu veteranii 
pădurii. In bătălia pentru mai 
mult lemn, exploatat rațional, 
Auguslin ieșea mereu învin
gător. Acesta a lost motivul 
pentru care i-a lost încredin-

fală conducerea unei brigăzi 
rămase in urmă. Prinlr-o mai 
bună organizare a muncii, șe
ful de brigadă a scos brigada 
din impas. Rezultatele deve
neau lot mai substanțiale. 
Conducercu I.F. Petroșani a- 
vea lot mai mare încredere

In linărul din Uricani. Augus
lin Calotă a lost numit șef 
de parchet.

Zilele trecute i-am lăcul o 
vizită forestierului devenit 
de acum, veteran. Oamenii 
din exploatarea Valea de Bra
zi, pe care-i conduce Calată, 
au numai cuvinte de laudă 
despre șeful for. Auguslin, cu 
modestia ce-l caracterizea
ză, discută toarte puf in des
pre sine, ne vorbește cu lux 
de amănunte despre muncito
rii de la Valea de Brazi, și-n 
prințul tind despre strădaniile 
■țelului de brigadă Mihai Zo- 
i/d, ale mecanicului de funicu
lar Gheorghe Frățilâ, tracto
ristul Vladimir Vornicu.

Oamenii lucrează virtos 
și cîșligă bine — ne spunea 
șeful de parchet .

Că-i așa, ne-am convins prin 
cifrele ce ne-au lost prezen
tate. Colectivul de forestieri 
condus de Auguslin Calotă, 
și-a depășit planul pe 5 luni, 
la toate sortimentele, după 
cum urmează : 964 mc bușteni 
de lag pentru galer, 131 mc 
celuloză lag, 103 mc lobde 
P.F.L., 40 mc lemn pentru con
strucții rurale și 146 metri 
steri lemn de loc. Iar muncitorii 
au realizai un cișlig de 70—80 ‘ 
lel/zl.

P. BREBEN
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Fabrica de produse
LACTATE Petroșani

ANGAJEAZ A
♦ TEHNICIAN C.T.C.

Condiții : studii medii de specialitate sau 
igiena.

Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.

♦ MECANIC COMPRESORIST

Condiții : să fie calificat prin școală, să aibă 
vechime de minim 10 ani în munca de coni- 

presorisf.
Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.
Relații suplimentare se pot obține Ia tel. nr. 

1823—1824 F.P.L. Petroșani.
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filme
MIERCURI 25 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : A trăi pentru a trăi; 
Republica : Rio Bravo, scri:le 
I și 11; PETRILA : Apă cu
rativă; LONEA —- Minerul: 
înțeleptul de pe munl'le 
bl stema t: VULCAN : Hok- s- 
l’okus; LI PENI — Cultural: 
z\dio Gringo: Muncitoresc: 
Eroul vietnamez Ngvcn Van 
Troi; PARO.ȘKNI Dă Iubi 
prietene; URlCA'H : Pasăre t 
Phoenix.

onor.it
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STEAGUL RO$U

MAByi 14 >VN1B tM»

DEZBATEREA DOCUMENTELOR I SIPIO I
PENTRU CONGRESUL AL X-LEA F Steaua a ciștigat „Cupa României"

AL PARTIDULUI T

Parcurgem o etapă 
a perfecționării generale

Responsabilitatea
dominantă

partinică 
morală A

Ultimul act oficial al cam
pionatului republican de 
fotbal, ediția 1968—1969. s-a 
consumat duminică pc sta
dionul -22 August** din Ca
pitală. o dată cu dispută
ri a finalei .Cupei Româ
niei-. Partenerele dc între
cere Dinamo și Steaua, două 
din echipele fruntașe 
fotbalului nostru, au 
zrntat un joc frumos. 
pifîieJi

1

cnotîncc pc o calc sigură, spre 
faDorirca economică și socială 
a țârii, spre creșterea nivelului 
«4c bunăstare și civilizație a în
tregului popor.

— Trăim o perioadă istorică 
«ic o importanță deosebită, pe 
care as îndrăzni să o nnmcsc 
a perfecționării ccnerale — 
® spus Constantin Gheorghiu, 
șef dc birou în cadrul inlrc- 
țirindcrii. Nu există un dom»- 
wn» al vieții economice sau so
rtate in care partidul, prin re- 
erwfelc documente, să nu inter- 
vmâ pentru a aduce îmbunătă
țiri, Nu există domeniu dc ac- 
dixitate care să nu fie in aten
ția eondwerii de partid. Ani 
de-a rindul. mulți dintre noi 
rpuneam că anumite stări dc 
lucruri, scheme, sint făcute 
pentru totdeauna și nu trebuie 
schimbate. Astăzi, vedem cu 
toții cuni prin măsurii? ce sc 
iau. se perfecționează întreaga 
noastră viață, se structurează 
din temelii domeniile care pi
nă ieri erau considerate imua
bile. In această perfecționare și 
’-fracturare constă mersul îna
inte. dezvoltarea societății so- 
ciwlixlo. dezvoltare la care con
tribuim cu toți». Programul 
partidului este profund științi
fic si pe deplin realizabil. Dc 
aceea imi exprim din inimă. 
«i> toată încrederea, acordul fa
ță de prevederile documentelor 
pentru Congres.

Adeziunea față de Tezele și 
proiectul de Directive ale parti
dului a fost exprimată dc nu
meroși alți vorbitori.

— Am urmărit cu atenție dez
baterile ce au avut loc in a- 
eeste zile pc marginea docu
mentelor. Am înțeles câ mă
surile prevăzute de partid sc 
înscriu pc linia politico sale 
de dezvoltări- a întregii țâri. 
Sint intru totul de acord cu 
prevederile acestor documente, 
a spus in cuvintul său Ioan Po
pescu. șef de serviciu in cadrul 
i.G.C.

Al(i 
mitru 
Paraxchiva Chiș, pătrunzi 
răspunderea ce revine 
prinderii in contextul dezvol
tării generale prevăzute in do
cumentele partidului, s-au re
ferit la sarcinile ce stau in fa
ta comuniștilor de aici pentru 
satisfacerea cerințelor popu
lației.

— Documentele pe care le dez
batem astăzi constituie un nou 
prilej prin care partidul isi do- 
x edc.ște unul din principiile de 
scamă ale politicii salo, și a- 
nutne. acela de a consulta ma- 
■'He de oameni ai muncii, de a 
fructifica gindirca creatoare a 
poporului, a spus. între altele, 
inginerul Ghcorghe Komnșan. 
directorul I.G.C. Petroșani. Tar- 
curgem o etapă in care sint ne
cesare noi metode do mimeă. 
de organizare a activității. în
treprinderea noastră va trebui 
să țină și pe mai departe pa
sul cu dezvoltarea țării. Sintem 
’> verigă importantă in viața 
municipiului. De bunul mers al 
I.G.C. depinde și activitatea 
altor unități. Tocmai de aceea 
trebuie să eliminăm lipsurile 
ce mai persistă pe alocuri, ori
ei! de mici ne-ar părea. Ne 
vom strădui ca de la o zi la 
alta să ne îmbunătățim activi
tatea, asigurind populației ser
vicii prompte, in mod cit mai 
operativ și de calitate corespun
zătoare.

vorbitori intre Care Du- 
Constantin, Pnvcl Stolz, 

de 
între-

< imare din pag. 1

inia-II —, în memorie am avut 
ginea dezvoltării armonioase a 
țării. Am deplina convingere că 
tot ce își propune partidul nos
tro — nu trebuie să uităm nici- 
cind că noi, comuniștii, uniți 
intr-un tot unic și indestructi
bil. formăm partidul — peste 
cîțiva ani va avea caracterul 
unor realități tangibile. In do
cumentele de partid se prevede 
o creștere impresionantă a ex
tracției de cărbune: in 1075, 
Ia sffrșitul viitorului cincinal, 
producția de cărbune va fi de 
36—:Cl milioane tone. Totodată 
se precizează că va spori apor
tul cărbunelui in producerea e- 
nergiei electrice. Noi știm cu 
toții că peste cițiva ani termo
centrala de pe Mureș va avea 
nevoie de cărbunele nostru. 
Trebuie să ne organizăm mai 
judicios munca, să ne încordăm 
eforturile pentru a recupera mi
nusul înregistrat pe exploatare 
și. numai sectorul nostru, să de
pășim planul anual cu cel pu
țin 500 tone cărbune. De ase
menea. trebuie să muncim in 
așa fel incit să reducem pier
derile prin rebut arca cărbune
lui. Numai in acest fel noi ne 
unim forțele cu toți cei ce mun
cesc și contribuim la înflorirea 
României socialiste.

fiecărui comunist
In adunările organizațiilor de 

partid nr. 1 ,2, 3, 4. 5, 10 dc la 
mina Izinca s-au spus cuvinte 
pline dc miez, s-a făcut o ana
liză atenta și minuțioasă a 
muncii dc pină acum, minerii 
au propus măsuri menite să 
ducă la recuperarea color 4 970 
tone cărbune rămase sub plan 
și, implicit, la realizarea rit
mică a planului dc producție.

— Am recitit dc mai multe 
ori Tezele și proiectul de Di
rective ale Congresului — a 
spus minorul șef do brigadă 
Ludovic Rcpaș de la sectorul 
V. Am deslușit că idoea efi
cienței economice străbate ca 
un fir roșu documentele. Și noi 
trebuie să medităm la acest lu
cru în ce privește exploatarea 
noastră. Exprimindu-mi acordul 
deplin cu privire la programul 
amplu și insufleților dc dez
voltare armonioasă a tuturor 
ramurilor vieții social-economi- 
ce. mă angajez, pc linia creș
terii eficienței economice, ca 
împreună cu brigada mea, in 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres, să dcjTășcsc planul cu 400 
tone de cărbune.

In cadrul organizațiilor do 
partid de la mina Lonea s-au 
desfășurat discuții ample pri
vind calitatea muncii, discipli
na profesională, desfășurarea 
întrecerii socialiste. Proiectelesoc

Continua dezvoltare și modernizare
a învăfămîntului

ale 
pre- 

cu 
‘pre final, dovadă a 

epuizării resurselor de ener
gie. de-a lungul campiona 
țrjlui.

Dinamo pornea favorită. 
Dar. se vede treaba că pro
verbul fee’;» cu ..alergarea 
după doi iepuri" e valabil

și in fotbal. După <c a pier 
d»il. lupta cu U.T.A. pentru 
titlul dc campioană, Dina
mo a ratat și ciștigarca Cu 
pei. lutru ce i ar fi încu
nunat comportarea bună in 
campionat și in jocurile in
ternaționale.

Momentul psihologic al 
intîlnirii l-a constituit. fără 
putință dc tăgadă. ratarea 
de către Dumitrache a ace
lui II metri. Din acel mo
ment. băieții lui Marian yu 
primit plumb in picioare și 
s-au resemnat repede < ă 
Suciți nu mai poate fi in-

i-a obligat, pe rind. po C'o- 
man • i pe Dalcu. să scoată 
balonul din plasă.

Cu scorul <!r 2—I, Steaua 
și-a adjudecat pentru a 
noua oară ..Cupa României14 
la fotbal. |je • ind Dinamo 
a rămas ta cifra trei. Gol- 
gclcrii) campionatului divi
ziei A și adulatul Capitalei, 
blondul Duinilrac lie, a ratat 
un II metri marc pe 
e- hipa <u. Dar pentru ;t<ia 
el răiuine Dumilrailu Să 
nu-J judecăm prea aspru.

Steaua are meritele ci 
pentru victorie și să i aș
teptăm cu încredere evo
luțiile pe plan european în 
competiția .Cupa Cupelor".

— Aș vrea să-mi exprim s- 
deziuoea fată dc politica parti
dului, printr-un angajament, 
a spus Ghcorghe Radu, condu
cător auto Mă angajez ca in 
cinstea Congresului să realizez 
eu mașina pe care lucrez cei 
I(K1000 km necesari pentru in
trarea mașinii in ciclu, cu ace
leași cauciucuri, aducînd astfel 
întreprinderii o economie dc 
J500 lei.

Preocuparea pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor este unanimă in 
rindul comuniștilor dc la I.G.C. 
Aceasta o dovedește dc altfel, 
însăși hotârirea adunării gene
rale prin care, cu prilejul dez
baterii documentelor, comuniștii 
r -.-. i n înnoit angajamentele. 
.Producția din efort propriu a 
întreprinderii o vom depăși in 
acest an cu 900 mii lei, din ca
re, pină la Congres vom rea
liza 400 mii lei, sc spune în 
hotârirea adunării. De aseme
nea. ne angajăm să obținem 
însemnate economii Ia prețul 
de cost, mobilizind întreaga 
ma^ă de salariați în vederea ri
dicării eficienței economice a 
activității noastre.

In anii care au trecut dc 
Ia eliberarea țării, în Valea 
Jiului, invățâmintul de toate 
gradele, dc la cel elementar 
.și pină Ia cel superior, a cu- 
îțrTă’ra0 ■vc--
pii și tineri învață azi in școli 
generale, profesionale, in licee 
teoretice și dc specialitate, in 
cadrul Institutului de mine, 
dcsâvirșindu-și pregătirea sub 
îndrumarea atentă a cadrelor 
didactice. Adunările generale 
ale organizațiilor de bază de 
la școlile din Valea Jiului, ca-’ 
re au avut ca principal punct 
pe ordinea dc zi dezbaterea 
Tezelor și proiectului de Di
rective pentru Congresul al 
X-lca al P.C.R., au pornit toc
mai de la aceste transformări 
pe târimul culturii și invăță- 
minluluL înfăptuite in anii 
noștri in municipiul Petroșani.

Referindu-se la importanța 
documentelor pregătitoare ale 
Congresului, tovarășul Simion 
Părăianu, directorul liceului 
din Petroșani, a spus, in ca
drul adunării organizației de 
bază de la această școală, că 
Tezele și proiectul de Direc
tive constituie un măreț pro
gram al înfăptuirilor viitoare 
ale poporului nostru pc calea 
dcsâvîrșirn construcției socia
liste. Dezbaterea publică a 
acestor documente arată 
profundul democratism al o- 
rinduirii noastre. Referindu-se 
la dezvoltarea culturii și in-

v âțâmintului, vorbitorul a spus: 
Noi. educatorii și profesorii, 
sintem mîndri de faptul că 
prin trecerea din anul acesta 
la invățăminlul general de 10 p>-r.i if<—-pr.runc- jarj—xrnr- itrrnv- 

în această privință. Faptul c 
grăitor pentru sprijinul și im
portanța pe caro partidul o 
acordă învățămîntului din țara 
noastră. Ca profesori ne revi
ne sarcina să nu precupețim 
nici un efort pentru a pre
găti tineri, stâpini pe un bo
gat bagaj de cunoștințe nece
sare în procesul de producție, 
educați în spiritul dragostei și 
atașamentului față dc patrie 
și partid*4.

In documentele pentru Con
gres, a spus tovarășa profe
soară Florica Mușteanu, se re
liefează creșterea și întărirea 
rolului partidului, forța con
ducătoare în țara noastră. Vor
bitoarea s-a referit apoi la 
măsurile preconizate pentru 
continuarea intr-un ritm sus
ținut a industrializării țării, la 
aportul industriei la sporirea 
venitului național. Deși nu lu
crăm efectiv în industrie, noi 
dascălii de liceu avem dato
ria de a pregăti viitoarele ca
dre medii necesare in diverse 
ramuri de activitate. Tn viito
rul an școlar trebuie să facem 
față unor sarcini sporite, 
marc importanță, 
din generalizarea

lului dc 10 ani. Va trebui sâ 
- acordăm și de acum înainte 

o marc atenție educării tinere
tului in spiritul idealurilor, de 

-l^,'0UAi51e. aLdevotanu-n-
Roluind această idee, prof. 

E. Pali, director adjunct al 
Liceului din Petroșani, a spus 
că alături dc familie și orga
nizațiile de tineret, școlii . ii 
revine menirea de a educa tî- 
năra generație in spiritul pa
triotismului și al internaționa
lismului socialist. Activitatea 
ideologică și culturală trebuie 
să contribuie in mod efectiv 
la promovarea trăsăturilor po
litice și morale înaintate, spe
cifice omului zilelor noastre.

Al ți tovarăși s-au 
cuvântul lor. la 
participării activ
intelectualități la sporirea cu

noștințelor tuturor oamenilor 
muncii, la rolul învățămîntu- 
lui in ridicarea nivelului de 
civilizație și cultură ale .în
tregului popor, la folosirea cit 
mai rațională a spațiilor de 
invățămint pentru satisfacerea 
necesităților sporite ce revin 
școlii prin generalizarea in- 
vățămintului de 10 ani etc.

Dezbaterile au prilejuit o 
elocventă dovadă a afirmării 
sprijinului neprecupețit pe ca
re cadrele didactice il dau po
liticii înțelepte a partidului 
dc ridicare continuă a Ro
mâniei socialiste pc culmile 
progresului și civilizației.

P. CONSTANTIN

dc hotărirl — devenite apoi 
botăriri ale adunărilor genera
le prin aprobarea unanimă a 
comuniștilor — prevăd recupe
rări (cel puțin 500 tone la sec
torul II) și angajamente ferme 
de a depăși planul anual (1 500 
tone la sectorul III. cel puțin 
300 tone la sectorul V, 900 tone 
la geclorul I).

In toate adunările generale 
(a foșt prezentă atmosfera dc lu

cru.; de căutări a noilor proce
dee-și măsuri care să ducă la 
realizan’a ritmică a planului de 
producție. S-au făcut numeroa
se propuneri dintre care multe 
ișj vor găsi o rezolvare și apli
care grabnică. Discuțiile comu
niștilor, propunerile realiste și 
angajamentele care s-au luat, 
dovedesc treapta superioară de 
gindire a tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor : ci 
își leagă munca de întreaga in
dustrie a țării, o raportează la 
impresionantul program de dez
voltare economică și socială a 
României, in prezent și-n vi
itorii ani. Spiritul dc înaltă 
respbnsabilitalc partinică a do
minat in toate adunările gene
rale.

— Dezbaterea documentelor 
de partid și de stat privind 
dezv'oltarca României în viito
rul deceniu — a spus ingine
rul Constantin Guran — are o 
marc însemnătate. în același 
timp și responsabilitate, pentru 
noi, cei invitați să opinăm des
chis asupra acestor jaloane is
torice. Cuvintul meu este de to
tală adeziune față dc viziunea 
dc largă perspectivă și concep
ția unitară ce-și are izvorul in 
condițiile concrete ale țării și-n 
experiența acumulată pc plan 
național și internațional. Elabo
rarea proiectelor de perspectivă 
este caracterizată de o profundă 
responsabilitate, arc o argumen-

I
I
I

I
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propaganda naționalistă, șovină, 
altțarca urii dc rasă sau na
ționale sini pedepsite prin lege*. 
Egalitatea în drepturi a oame
nilor muncii indiferent de na
ționalitate este asigurată dc po
ziția egală a acestora față de 
mijloacele de producție, pro
prietate socialistă, de dreptul 
fiecăruia de a munci și a fi 
Fcrcmerxl după cantitatea și 
calitatea muncii ]>c care o des
fășoară. Acest principiu este pe 
deplin tradus in viață, un c- 
xemplu elocvent constîtuindu-1 
alături de alte centre din țară 
și Valea Jiului, unde convie
țuiesc în înțelegere deplină ro
mâni, maghiari, germani și alte 
naționalități, slrăduindu-se în
frățiți să consolideze cuceririle 
poporului, sâ ridice pc o treap
tă superioară aceste cuceriri 
dîndu-le zi dc zi, noi și noi 
valențe.

Oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și dc alte na
ționalități din întregul nostru 
tudeț, au primit cu o reală sa
tisfacție constituirea in acest 
an, a consiliilor oamenilor mun
cii ai naționalităților conlocui
toare care, în dorința dc d par
ticipa intens la întreaga viață 
economică, politică și socială a 
țârii, au aderat la Frontul U- 
nității Socialiste. Constituirea 
acestor consilii ale naționalită
ților este o expresie grăitoare 
a modului in care sint traduse 
în viață principiile marxist-le- 
niniste, ale politicii partidului. 
Aceste principii se i< flcctă pe 
deplin și in viața municipiului

nostru, unde munca in comun 
desfășurată in decursul unui 
timp îndelungat, atît de către 
români cit și de către maghiari, 
germani și oamenii muncii de 
alte naționalități a creat cer
titudinea că destinul fiecărui 
locuitor al Văii Jiului, este le
gat de adîncirea frăției dintre 
români și naționalitățile conlo
cuitoare uniți cu toții prin idea
luri comune.

Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul a) X-Ica al partidu
lui, elaborate recent, vin să 
consfințească incă o dată înal
tele principii dc echitate socia
lă, de egalitate in drepturi a 
tuturor cetățenilor.

Această egalitate se reflectă 
fidel in orinduirea noastră ca
re însumează, pe plan spiritual, 
tot ce este mai valoros in crea
ția poporului, creație la care 
își aduc contribuția oameni de 
știință și cultură, dc artă, in
diferent de naționalitatea lor. 
Rețeaua do invățămint asigură, 
de la instituțiile preșcolare și 
pină la școli, licee și instituții 
dc invățămint superior, posibi
lități largi naționalităților con
locuitoare dc a învăța in lim
bile materne. Paralel cu aceas
ta, arta, literatura, reprezintă 
un târim rodnic pentru afir
marea egală a tuturor creatori
lor pentru continuarea bogate
lor tradiții făurite in trecut 
cînd românii, maghiarii, ger
manii, militau deopotrivă îm
potriva șovinismului, obscuran
tismului, pentru apărarea și 
dezvoltarea culturii progresis
te. Astăzi, zeci de publicații 
— cotidiene de marc tiraj și 
reviste — poartă în paginile

dccurgind 
invățămîn-

lor, in limbile naționalităților 
conlocuitoare, mesajul umanist 
pentru pace și progres, pentru de- 
sâvirșirea construcției socialiste. 
Mișcarea teatrală in limbile na
ționalităților conlocuitoare s-a 
dezvoltat, s-au înființat noi sec
ții dc teatru in care colabo
rează fructuos artiști, regizori, 
scenografi români, maghiari, 
germani și dc alte naționalități, 
pentru difuzarea marilor valori 
ale dramaturgiei românești .și 
universale.

Cu viu interes au fost primi
te de către oamenii muncii din 
Valea Jiului principiile acestor 
documente, dc însemnătate ca
pitală pentru întregul popor. 
Cu adevărat, după cum se sub
liniază in cuprinsul Tezelor, 
.asigurind dezvoltarea forțelor 
de producție întreg terito
riul țării, garantind libertăți și 
drepturi egale pentru toți ce
tățenii, fără deosebire de na
ționalitate, societatea noastră 
socialistă înfăptuiește cu con
secvență cadrul întăririi conti
nue a prieteniei și unității din
tre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare*.

Fără îndoială, aceste princi
pii promovate dc partidul nos
tru vor ridica pe o treaptă su
perioară unitatea frățească din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, unitatea 
moral-politică a întregului po
por, vor deschide noi drumuri 
pentru participarea mai activă 
a tuturor membrilor societății 
— indiferent de naționalitate — 
la elaborarea .și înfăptuirea ho- 
tăririlor ce privesc dezvoltarea 
țării, propășirea întregului nos
tru popor.

referit in 
necesitatea 

a întregii

vc de cărbune în cincinalul cu
re urmează, ne îndeamnă dc pc 
acum să reflectăm asupra or
ganizării muncii, folosirii fiecă
rui minut în scopuri producti
ve. studierii concrete și consec
vente a tuturor condițiilor ca
re ne-au împiedicat sâ realizăm 
planul pe primele cinci luni 
ale acestui an.

Comuniștii loan Aprofira, 
Ștefan Robu. Constantin Iorda- 

' chc, ’Ghcorghe Orban, Vasile 
Ivanov, Dimitrie Rusticeanu, 
Măriți Farca.ș, Petre Bălănescu 
și mulți alții, și-au exprimat 
atașamentul profund, dc opinii 
și de fapte, la principiile care 
călăuzesc politica internă și ex
ternă a partidului nostru. Adu
nările au stăruit îndelung asu
pra necesității dc a adinei și 
contigua preocupările pentru 
organizarea științifică a produc
ției Iți exploatarea minieră Lo
nea. Adeziunea unanimă și de
plină la viitorul conturat de 
Tezele Comitetului Central și 
proiectul de Directive pentru al 
X-lea Congres se împletește cu 
dorința înflăcărată a minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
a participa la materializarea 
acestui viitor.

cAeut
La 11 iunie, in vreme ce 

Peronescu învingea cu 2—0 
pe _U“ Cluj la Petroșani, 
urmăream cu emoție pe sta
dionul ..Clujana" din orașul 
de pc Someș inlilnirea cu 
atitea semne de întrebare 
Tehnofrig Cluj — Minaurul 
Zlatna. Toate calculele zlăt- 
nenilor și presupunerile 
spectatorilor au fost răstur
nate. Scorul alb al intîlnirii 
a facilitat Științei Petroșani

drumul spre barajul de ..B". 
Am răsuflat ușurat, in tem
po cu Varhonic și cu un 
mare număr dc simpatizanți 
clujeni ai Științei.

Peste cîtcva zile, pe sta
dionul din parcul Clujului 
trăiam bucuria unei virtuale 
campioane — l'.T.A. In 
trăznet dc fericire ii arun
case pe arâdani ia pămint. 
După 15 ani, l'.T.A. este din 

impioană. Dramatica e-
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Din plăcerile jocului cu balonul rotund. Cotormani în acțiune.
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impun și obligajii
Filiala dc vinătoare și 

cuit sportiv din Lupeni, 
ființată cu puțin 
urmă, cuprinde v 
pescari amatori din 
Vulcan, Aninoasa, 
Cîmpu lui Ncag. In total avem 
un număr do peste 
membri și 5 fonduri de 
toare (aproape 49 000 
pescuit. Rolul filialei 
este de a gospodări in 
fondurile de vinătoare 
pescuit incit efectivele

timp în 
inătorj și 

Lupeni, 
Urieani,

400 dc 
vî'r

ha) și 
noastre
așa 
Și 

r____  dc
nat și peste să crească 
de an. iar membrii filialei 
se preocupe dc cunoașterea 
gulilor ce se impun în secto
rul nostru de activitate.

Deși sintem la începutul ac
tivității noastre. considerăm 
eă am pornit pc un drum 
bun. Avem deja sediul nostru 
propriu în Lupeni, ținem cu 
regularitate ședințele de lucru, 
la care participă un marc nu
măr de vinători și pescari 
sportivi, discută cu interes și 
răspundere problemele pe care 
trebuie să le rezolvăm. O con
tribuție activă au adus mulți 
dintre membrii filialei noastre

fel 
de 
vî- 
an 
să 

rc-

la acțiunea dc pregătire a to- 
plițelor de la Cimpul lui Neag, 
în care âu ' ' J w 
de mult 
de păstrăv indigen. Un mare 
număr de v.r.itcr; ........-
cipat la vinătorilc 
organizate in ultimul timp pen
tru combaterea răpitoarelor. 
Pentru activitatea lor bună 
merită a fi citați responsabilii 
de grupe Ghcorghe Poenar dc 
la Urieani. Vasile Laizum. Ni- 
eolac Gușatu, Iosif Beciuc de 
la Lupeni. vinătorii și pesca
rii Ghcorghe Criștof. Corn' 
tin T'lorca, Ioan David. Petru 
S'na, Eugen Păcurarii. -Ioan 
Cărămidari), Aurel Damian și 
mulți alții.

Sigur că în munca noastră 
avem și o seric- de greutăți pe

fost deversați
70 000 dc ]

i nu
puieți

vinători au parti-
colcctive

care înșiși membrii filialei le 
generează.

De aceea, considerăm 
trebuie sâ muncim cu mai mul
tă răspundere atît pe

că

tă răspundere atît pe iinio 
educativă cit și pe linie poli
tico-organizatorică. Este de <’ 
(oria fiecărui membru al fi
lialei noastre dc a respecta în
tocmai obligațiile ce-i revin, 
de a înțelege că și in munca 
noastră — de vinători și pes
cari sportivi — avem nu nu
mai drepturi ci și îndatoriri. 
O contribuție însemnată in
această direcție pot și trebuie 
s-o aducă responsabilii de
grupe.

Ioan POPESCU 
președintele comitetului filialei 
de vinătoare și pescuit sportiv 

Lupeni

PE URMELE ARTICOLELOR PUBLICATE

între măsuri si eficienta lor
Răspunsul primit din partea 

conducerii Centralei cărbunelui 
la articolul „îndeplinirea pla-

CALITATEA LUCRĂRILOR
<> Urmure din pag. ?

țumi. (N.R. La sector n-am 
dat de nici o ..urmă" a vreunei 
situații statistice privind ran
damentele obținute și felul 
cum lucrează mașina de încăr
cat). Vom ataca in luna aceas
ta galeria est pilier inlrodu- 
cind o a doua mașină de în
cărcat. (N. R. Era și timpul, 
de prea mult timp stau nefo- 
losite două mașini tip M.I.P.). 
I’rintr-o organizare
și o aprovizionare corespunză
toare se vor roalizn vitezele 
de avansare care să permită 
recuperarea rămineritor in 
urmă. (Sublinierea noastră. 
Considerăm spusele un anga
jament).

— Apropo de aproviziona
rea locurilor de muncă... Din 
convorbirea avută cu tovară
șii Zoltan Kelemen, locțiitor 
șef de sector, Nieolae Jonoscu, 
organizatorul grupei sindica
le, Petre Buzoianu, suprave
ghetor. am dedus că deservi
rea investițiilor de către sec
toarele 7 depozit și 6 transport 
nu se face la nivelul cerut dc 
urgența lucrărilor ; conducerea 
minei nu urmărește îndeajuns 
respectarea Încărcării și efec
tuarea transportului corect și 
oportun al materialului necesar 
Ia fronturile in cauză. întâr
zierile de 2—3 zile sint frec
vente. Un caz însă de... ex
cepție ■ două cărucioare eu 
traverse speciale, in loc să fie 
duse la galeria est pilier, sint 
„uitate " de 20 de zile (!) in ga
rajul de locomotive... -

— Sigur, și in această di-

recțic mai sint multe de fă
cui. Va trebui ca într-un timp 
scurt să reglementăm relațiile 
intre aceste sectoare. (Marcăm, 
lot ca pe un angajament).

Pe cînd

superioară

climatul sănătos, 
de muncă 
spornică?

de 
de

Vizitarea cîtorva fronturi 
lucru aparținind sectorului 
investiții al minei Urieani nc-a 
dezvăluit unele deficiențe care 
persistă in activitatea de zi cu 

zi. a brigăzilor. Am 
lipsa dc interes in 
unui climat propice 
lizări Iu înălțimea 
De exemplu, ta șeful 
Ioan Gherman care „— 
pretexte’ pentru ritmul lent 
betonării in galeria 1 
sală vest, in Joc de 
pentru imbunătățirea 
t’tlui de realizare 
(brigada nu a realizat nici 50 
la sută din planul pe luna mai).

Formația lui Dumitru Vascu 
a realizat la săparea gulerului 
puțului de aeraj est doar 4 ml, 
în ultima perioadă, în loc de 
10 ml cit era prevăzut. Ran
dament necorespunzător posi
bilităților a obținut in luna 
mai și brigada lui Martin Ci- 
<eu la planul înclinat nr. 15, 
in plus rabatul făcut calității, 
semnalat mai sus.

Se observă o prezență defi-

constatat 
asigurarea 
unor rca- 
cerințclor. 
de schimb 

găsește...
il 

transver 
măsuri 

proven- 
a -planului

citară a oamenilor la lucru, 
absențele nemolivatc (intre li 
și 21, lunar) și foile de boală 
(111 — 152 pe lună) fac rava
gii in bilanțul posturilor pres
tate. Fiecare formație vizitată 
are cite 1—2 oameni in „con
cediu"... Minerul Ghcorghe 
Luțâ este veșnic „bolnav* (a 
fost găsit „spitalizat" in restau
rant...), iar vagonetarii Adam 
Tîrnăceseu și Prangache Cor- 
duneanu, au prins ..gustul" ne
motivatelor, și-i greu să-i mai 
dezveți...

Credem că strădaniile con
vergente ale comitetului sindi
catului și grupelor sindicale, 
ale organizației I T.C.. sub în
drumarea permanentă .și ener
gică a comitetului și organizații
lor de partid ale minei 
face ordine in acest sens, 
sistînd cu fermitate penlru in
troducerea unei atmosfere să
nătoase de disciplină ș» muncă, 
pentru realizarea 
plan așa cum se

pot 
in-

sarcinilor de 
cuvine.

Jaloane pentru 
activitatea 
de viitor

O Conducerea minei Urieani, 
îndrumată și sprijinită mai 
eficace 'de organizația de 
partid, este necesar să găseas
că căile desprinderii din si
tuația dificilă in care se află 
investițiile subterane, nu atit 
prin intervenții din afară 
(transferarea unor oameni • de 
la alte unități, prin centrală),

izbindă, 
energică 

umane și 
mai aten- 
efeetivului, 
judicioasă

cu șanse slabe de 
(it prin mobilizarea 
a propriilor resurse 
tehnice, cintărirea 
tă a distribuirii 
„gospodărirea" mai 
a posibilităților acestuia.
• Criteriul esențiaT după 

care se cuvine să se apra'ieze 
de acum înainte activitatea de 
investiții trebuie să constea 
exclusiv in obligativitatea rea
lizării planului, prin valorifi
carea la maximum a potenția
lului existent. (Oare extinde
rea mecanizării la tăierea in 
abataj și la operațiile de să
pare în frontul pregătirilor 
nu-i o sursă de disponibilități 
umane ?)

< Să se Urgenteze co-elr” 
lucrărilor de săparr eu cele de 
bri'^are. inlnuvătrunderr;». ar 
monioasă a celor două activi
tăți fijstirfcte. adică să se cree
ze un paralelism optim in evo
luția acestora.
• .Să se urmărească strici, 

eu răspundere, pe bază de 
grafie, atit eliminarea restan
țelor -eumulatr pină in prez nt 
cit și atacarea oportună u 10- 
rrarilor preconizate.
• Organizarea unor lucrări 

eu viteze mari de avansare să 
fie concretizată într-un timp 
record, cu evidențierea unei 
conjuncturi prielnice (înlătura
rea oricăror „strangulări- în 
aprovizionare etc.).
• Terminarea grabnică a â- 

menajărilor de la puțul princi
pal cu schîp — care reclamă 
multă manoperă —, accelera
rea punerii in funcțiune a ori
zontului 500 si „amorsării" lu
crărilor de la orizontul 130.

nului cere măsuri energice și 
eficace' nu reflectă in mod con
cret măsurile luate in vederea 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
de către unele unități aparți- 
nind centralei. Pentru argumen
tarea celor spuse mai sus', il 
reproducem in întregime :

„In articol sint scoase in e- 
vidență o seric de lipsuri, le
gate de neind/plinirea ritmică 
a sarcinilor de plan, in special 
la minele Lonea, Aninoasa, 
Vulcan și L’ricani.

Cum am arătat și in alte răs
punsuri. la exploatările respec
tive au fost luate o seric de mă
suri tehnice și organizatorice 
care să ducă la îmbunătățirea 
activității.

Conducere Centrale» cărbu
nelui ia urmări ca măsurile 
respective sâ lie traduse în via
ță in scopul rea’izftrii ritmice 
a sarcinilor de plan și a anga- 
Jamtntclor luate in cinstea Con
gresului al X-lea al P.C.R.’.

DIRECTOR TEHNIC,
Ing, Gh. Iliescu
INGINER ȘEI-',

'are. Ing. I. Kijrmoczky
N. R Desișul-, sintem con

vinși că au fost luate măsuri, 
că șp depun strădanii susținute 

■ pentru redresarea activității mi
nelor in cauză, dar am fi dorit 
sâ cunoaștem in amănunt ac> s- 
te măsuri, concretizarea și efi- 

. ciența lor. Aceasta cu atit mai 
mult eu cit încă de la începu
tul anului, au fost preconiza
te la fiecare exploatare minie
ră măsuri tehnico-oiganizatori- 
co. care insă in mare parte au 

• rămas in dotat iu .. dosarelor. In 
acest sens considerăm, mai ah s 
acum cintl fiecare mină este 
condusă de cât re un comitet de 
direcție, ea măsurile stabilite 
in diferite perioad-- să fie pri- 

v ile cu răspundere pentru a-și 
atinge in sfirșit ținta — înde
plinirea ritmică a sarcinilor dc 
plan.
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ORIENTUL APROPIAT
Raidul unor unități
de comando ale R. A. U

* CAIRO 23 (Agerpres). — Un 
purtător dc cuvint egiptean a 
anunțat că in noaptea de du
minică spre luni două unități 
dc comando alo R.A.U. au c- 
fecluat raiduri in teritoriul o- 
cupat de armata israeliană și 
că operațiunea s-a soldat cu 
distrugerea a trei fortificații.

a unui depozit do muniții și a 
unor vehicule blindate

O
TF.T. AVIV 23 ------------ -TEL AVIV 23 (Agerpres). — 

La Tel Aviv s-a anunțat că o 
patrulă egipteană a fost inter
ceptată duminică noaptea de 
forțele israelienc pe cind în
cerca s& traverseze Canalul 
Suez, intr-un punct situat la sud 
dc El Kantara.

Nhan Oan“ despre K. P. BULGARIA: Vedere parțială a noului complex de locuințe „Răsăritul 
faza finală a lucrărilor dc construcție, la Sofia.

India

Un nou guvern 
în statul Bihar

NEW DELHI 23 (Agerpres). 
— In statul indian Bihar a fost 
constituit un nou guvern de 
către coaliția partidelor de stin
gă (comuniști și socialiști).

Vechiul cabinet în care ma
joritatea miniștrilor aparțineau 
partidului Congresului a fost 
dizolvat cu cîteva zile in urmă. 
Agențiile de presă precizează 
că nici un membru al partidu
lui Congresul Național indian 
nu face parte din noul cabi
net.

-•

Japonia

conferința de presă
a președintelui Nixon

HANOI 23 (Agerpres). — Co- 
mentind conferința dc presă din 
19 iunie a președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, ziarul „Nhan 
Dan' organ de presă al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, scrie că în afir
mațiile făcute dc acesta nu se 
întrevede nici un element non 
în politica americană în Viet
nam. Nixon, a declarat, scrie 
ziarul, că speră să vadă „in vi
itoarele două sau trei luni un 
progres® la conferința cvadri- 
partită dc la Paris, dar el nu 
a menționat nici o acțiune po
zitivă din partea americană 
care să poată duce la progresul 
la care se referea. Președin-

i in 
,vor
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DIALOG
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NEW YORK (Agerpres).•——
lui său în America Latină, în
treprins în calitate de reprezen
tant personal al președintelui 
Nixon. Ca și în etapele prece
dente. Rockefeller, care de a- 
ceastă dată a vizitat trei țări 
— Brazilia, Paraguay și Uru
guay —. a fost intimpinat de 
puternice demonstrații de pro
test împotriva politicii S.U.A. 
în America Latină. In toate a- 
cestc țări vizitate, autoritățile 
au luat măsuri severe de men
ținere a ordinii și au recurs 
chiar la arestări preventive în 
diverse orașe, unde a fost aș
teptat emisarul nord-american. 
In ciuda faptului că guverna
torul New York-ului s-a decla
rat la plecarea din Montevi
deo, mulțumit de discuțiile pur
tate cu oficialitățile din țările 
respective, observatorii politici 
relevă că in rindul latino-ame- 
ricanilor dăinuie impresia că 
dialogul a fost .inutil-.

Ultima etapă a turneului re
prezentantului personal al pre
ședintelui Nixon în America 
Latină va începe la 29 iunie, 
cînd va vizita Argentina. Haiti, 
Republica Dominicană, Jamai
ca, Guyana și Barbados. La în
cheierea acestui turneu, el ur
mează să prezinte președinte
lui Nixon un raport asupra 
concluziilor.

tele a făcut declarații vagi 
sensul că Statele Unite 
retrage mai multe trupe", dar 
el nu a uitat să adauge că a- 
ccst lucru depinde de condi
țiile pe care lc-a formulat an
terior. Inccrcind să arate că 
Statele Unite nu au escaladat 
războiul din Vietnam. Nixon a 
vrut să arunce răspunderea a- 
supra poporului vietnamez.

Refer indu-se la încercările 
guvernului american de a con
vinge opinia publică că a in
tervenit ceva nou în politica 
sa, ziarul arată că această ten
dință se explică prin faptul că 
S.U.A. au suferit infringeri din 
ce in ce mai grele pe cîinpul 
de luptă și, in consecință, au 
dc făcut față în prezent atit în 
Statele Unite cit și in lumea în
treagă unei mișcări de opozi
ție față de războiul din Viet
nam. Constituirea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului do sud. 
care în decurs dc o săptămină 
a fost recunoscut dc peste 2.0 
de guverne și a fost salutat căl
duros de opinia publică mon
dială, a agravat impasul în ca
re se află Statele Unite.

Calea onorabilă pentru S.U.A., 
wnaamcntale și dreptul Ia au
todeterminare ale poporului 
sud-vietnamez, retragerea tru
pelor americane din Vietnamul 
de sud, fără nici o condiție, așa 
cum se propune in soluția ge
nerală a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 23 (Agerpres). — Fe

nomenul de malnutrițic a fost 
combătut peste tot în Nigeria, 
unde personalul Crucii Roșii a 
avut acces, se arată intr-un 
raport al Crucii Roșii Interna
ționale (C.T.R.), dat publicității 
la Lagos. Raportul precizează 
că organele Crucii Roșii respec
tă cu strictețe principiile neu
tralității, și că după termina
rea conflictului militar din Ni
geria personalul C.I.R. va pă
răsi definitiv această țară.

O

Declarația

In prezent, aproximativ 
1 000 000 dc persoane din Ni
geria beneficiază de ajutorul 
C.I.R., iar aproximativ 3 500 de 
locuitori sînt supuși săptămînal 
unui tratament medical pen
tru combaterea malnutriției. In 
regiunile de sud-est ale" Nige
riei, menționează comuriicatul. 
circa 580 000 de persoane aU 
primit ajutoare în alimehte, iar 
12 000 de persoane se află sub 
îngrijirea medicală a persona
lului Crucii Roșii Internaționa
le, care participă la acțiunile 
de ajutorare ale victimelor con
flictului militar din Nigeria.

IO

C.C. al P.C.
din Ecuador
QUITO 23 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului 
Comunist din Ecuador a dat 
publicității o declarație în care 
califică hotărirca guvernului de 
a permite societăților nord-ame- 
pe rernonuj țar» ‘drept' o în
călcare a suveranității și in
dependenței Ecuadorului.

C.C. al Partidului Comunist 
din Ecuador cere anularea
cestei hotărîri a guvernului și 
naționalizarea societăților pe
troliere.

a-

Fapte care acuză
Un comunicat al Comisiei pentru 
anchetarea crimelor comise de S.U.A.
în Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — 
misia R. D. Vietnam pentru 
chetarea crimelor comise 
S.U.A. în Vietnam a dat publi
cității un comunicat in care 
condamnă noile acțiuni ale 
S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez. In prima jumătate 
a lunii iunie, se arată în co
municat, aviația americană a 
întreprins peste 400 zboruri de 
spionaj cu avioane pilotate și 
fără pilot asupra Vietnamului

Co- 
an-
de

dc nord, dintre care 8 zboruri 
asupra Hanoiului și 7 asupra 
Haifongului. In afară de aceas
ta, aviația americană a bom
bardat zone ale R. D. Vietnam 
aflate la sud de paralela 19, 
cauzind însemnate pagube ma
teriale. Localități situate la nord 
de zona demilitarizată au fost 
supuse focului de artilerie de 
către nave aparținînd flotei a 
7-a americane, se precizează în 
comunicat.
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Capcana vietnameză
’ Se înregistrează o amplifica

re a criticilor împotriva poli
ticii actualei Administrații în 
problema vietnameză atit in 
S.U.A., cit și peste hotare. Pri
mul atac a fost dat de către 
Averell Harriman, fostul șef al 
delegației americane la convor
birile de pace- de la Paris. Cy
rus Vance, fostul adjunct al lui 
Harriman, și un om atit de 
loial față de Casa Albă incit 
cu greu se hotărăște să cri
tice un președinte, l-a urmat pe 
Harriman, făcind o declarație. 
In următoarele citeva zile, fos
tul ministru al apărării, Clark 
Clifford, a publicat un articol 
fulminant în trimestrialul ..Fo
reign Affairs'.

Liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, a 
lăsat să se Înțeleagă că liderii 
Partidului democrat acordă 
noii administrații o perioadă 
de grație de șase luni înainte 
de a-și expune propriile po
ziții in legătură cu Vietnamul. 
Aceasta înseamnă că la 20 iu
lie, cînd termenul expiră, vor fi 
scoase mânușile.

De abia după aceea se va dez- 
iănțui adevărata furie. Nimeni 
'dintre cei care au vizitat o u- 
hiversitaie în primăvara aceas
ta nu se va îndoi deloc in le
gătură cu ceea ce ar putea să 
se intimple dacă războiul din 
Vietnam va continua atunci

cind va reîncepe noul an uni
versitar. Studenții, care se re
întorc din vacanță, intenționea
ză să-și facă cunoscut dezgus
tul și nemulțumirile printr-un 
val de proteste, greve, ocupări 
ale localurilor universităților 
.și altele, ceea ce va face ca 
toamna să devină o lungă vară 
fierbinte.

Perspectiva îngrijorătoare de 
acasă este dublată de una a- 
proape identică la negocierile 
de pace dc la Paris, unde prin 
constituirea guvernului revolu
ționar provizoriu din Vietna
mul de sud s-a lansat primul 
pas al unei noi ofensive poli
tice. Existența guvernului pro
vizoriu reprezintă o amenința
re deschisă și directă față de 
legitimitatea prezentului regim 
de la Saigon — regimul pre
ședintelui Nguyen Van Thieu. 
Recunoașterea noului guvern dc 
către o serie dc țări constituie 
o lovitură de moarte dată Sai- 
gonului.

Cec-a ce trebuie să se schim
be la Saigon nu este un mis
ter. Prezentul guvern ar tre
bui să fie, așa cum se spune 
eufemistic, lărgit. El ar trebui 
să înceteze teroarea, condamnă
rile la închisoare, cenzura si 
alte forme de reprimare a unui 
mare număr de sud-vietnamezi. 
care nu doresc nimic altceva 
decit pacea. Liderilor care re
prezintă această majoritate re-

dusă la tăcere trebuie să li se 
dea posibilitatea de exprimare 
intr-un guvern schimbat.

Dar, schimbările politice ne
cesare la Saigon nu pot fi re
zultatul unei acțiuni spontane. 
Opoziția față 
lui Thieu va
mai dacă nu
piedicată de americanii aflați 
la fața locului.

Acesta ar putea fi însă ulti
mul lucru de așteptat din par
tea actualei misiuni america
ne conduse de ambasadorul

de regimul 
acționa nu- 
va fi îm-
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Republica 
Arabă Yemen

Lupte
între trupele 

guvernului 
și unități rebele

Ample acțiuni 
de masă 

pentru anularea 
tratatului 

de securitate
lapono- 

american

La Santiago de Chile au lu
at sfirșit lucrările celui de-al 
Vl-lca CONGRES NAȚIONAL 
AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST DIN CHILE. In 
apelul adresat tineretului chili
an, delegații la Congres se pro
nunță pentru apărarea dreptu
rilor tinerilor la muncă și în- 
vățămint, pentru naționalizarea 
zăcămintelor de cupru exploa
tate de societățile americane.

Senatorul William Fulbright, 
președintele Comisiei senatori
ale pentru problemele externe, 
a anunțat că în curînd va or
ganiza O NOUA RUNDA DE 
AUDIERI PUBLICE IN * 
TURA CU POLITICA 
IN VIETNAM. Pe lista 
nclor ce urmează să fie 
figurează secretarul de 
Statelor Unite. William 
Ministrul apărării, Melvin Laird, 
fostul ministru al apărării, Clark 
Clifford, și fostul șef al delegației 
S.U.A, la conferința în patru 
de la Paris, Averell Harriman.

lega- 
S.U.A. 

persoa- 
audiate 
stat al 
Rogers.

Politica guvernului Peruvian, 
vizind folosirea bogățiilor ță
rii spre binele poporului, nu 'a 
fi modificată, IN POFIDA A- 
MENINȚARILOR AMERICA
NE DE A RECURGE LA RE
PRESIUNI ECONOMICE, a de
clarat Ramires Novoa, secreta
rul general al Comitetului Pe
ruvian pentru apărarea resur
selor petroliere, sosit în vizită 
la San Jose. Novoa întreprind© 
un turneu prin America Lati
nă pentru a explica măsurile 
luate de guvernul Peruvian fa
ță de societatea nord-america- 
nă „Internațional Petroleum 
Company" care, după cum a 
declarat el, „a transformat 
Peru intr-o colonie".

nes

La Ulan Bator s-a anunțat 
oficial că II.P. MONGOLA ȘI 
TURCIA AU STABILIT RE
LAȚII DIPLOMATICE la nivel 
de ambasadă, transmite agenția 
Monțame.

OWERRI 23 (Agerpres). — 
Biafra este dispusă să accepte 
transportarea ajutoarelor către 
populația civilă prin zboruri de 
zi in condițiile în care va ob
ține garanții că guvernul fede
ral nu va trage foloase de pe 
urma acestui fapt, a declarat 
comisarul biafrez al informa
țiilor, dr. Eke.

In același timp, 
biafrez a arătat că 
rea pe calea apei a
alternativă la transporturile ae
riene.

comisarul 
transporta- 
ajutoarclor

ADEN 23 (Agerpres). — Po
trivit unor știri transmise din 
Aden de corespondentul agen
ției U.P.I., în provincia Bcida 
din Republica Arabă Yemen se 
dau în prezent lupte între tru
pe ale guvernului de la Sanaa 
și unități rebele care s-au răs
culat împotriva guvernului re
publican. Trupele rebele care 
s-au alăturat unităților re
galiste conduse de Ahmed 
Garown au obligat uni
tățile premierului Hassan Al 
Amri să se retragă. Potrivit 
altor știri, transmise de U.P.I., 
aviația republicană a atacat 
cu rachete unitățile rebele. Au 
fost transportate pe calea ae
rului unități militare guverna
mentale în regiunea luptelor, 
pentru ca, împreună cu tribu- 
-evict în onf de
va trupelor răsculate și a ele
mentelor regaliste.

Acoid privind stabilirea de relații diplomatice 
între Sudan și R.P.D. Coreeană

KHARTUM 23 (Agerpres). 
— La Khartum a fost semnat 
un acord cu privire la stabi
lirea de relații diplomatice în
tre Sudan și Republica Popu-

Iară Democrată Coreeană. S-a 
convenit 1 __ t___ _
schimbul de reprezentanți di
plomatici ‘ '
sadori.

să

cu

«
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se procedeze la

rangul de amba-

Spicuiri din anuarul 
statistic al O. N. U.

NEW YORK 23 (AgerpTes). 
— Anuarul statistic dat publi
cității la Nafiunile Unite arată 
că in ciuda repetatelor aver
tismente asupra nocivității tu
tunului, producția mondială 
de țigări a atins In 1967 un a- 
devărat record — -2 402000 
milioane țigări. Statele Unite, 
cel mai mare producător, de
ține mai mult r 
din întreaga 
572 790 miloane / 
cui doi se află i 
vielică cu o / 
286 558 milioane c 
mată de Japonia 
milioane și de Marea Brila- 
nie cu 11-1975 milioane.

Anuarul publică, de aseme
nea, dale cu privire la popu
lația globului pămintesc, care

de jumătate 
producție — 
țigări. Pe lo- 
Uniunea So- 
produefie de 
de țigări, ur- 

1 cf 194 992

I

la jumătatea anului 1967 
de 3 420 milioane, cu 516 
lioane mai mult decit în 1958. I 
Asia este continentul cu cel J 
mai mare număr de locuitori ] 
— 1 907 milioane, dintre care ’ 
720 trăiesc în China, iar 511 i 
In India. Europa, cu 452 mi- I 
lioane de locuitori, este con- 2 
tinentul cu populația cea mai I 
densă, Iar Oceania—18 100 000 ' 
de locuitori — are densitatea | 
cea mai mică — doi locuitori J 
pe km pătrat. Populat ia Ame- | 
ricii Latine este de 259 mili- * 
oane de locuitori, ceea ce de- | 
pășește cu 39 milioane pe cea ! 
a America de nord. Creșterea I 
anuală a populației în aceas- ’ 
tă regiune este de 2,9 la sută, j 
In Africa trăiesc 328 milloa- I 
ne de locuitori, cu o creștere ’ 
anuală de 2,4 la sută.

Le Monde"
Ian Smith, primul ministru. ;il 

Rhodesiei, n-ar fi organizat un 
referendum dacă n-ar fi fost 
sigur că-1 poate cîștiga. In acest 
mod, rezultatele consultării nu 
vor surprinde pe nimeni. Pes
te 80 la sută din electori

DIN PRESA STRĂINA
Ellsworth Bunker, deoarece ol 
a fost intotdeuna convins că 
realizarea unui succes palpabil 
in Asia de sud-est ar putea fi 

‘Obținut numai cu ajutorul re
gimului lui Thieu.

Pentru a-.și asigura un oare
care spațiu de manevră și pen
tru a face ca convorbirile de 
la Paris să progreseze, actuala 
administrație trebuie să lăr
gească baza guvernului de la 
Saigon și, in acest scop, tre
buie să accepte cererea amba
sadorului Bunker de a-1 lăsa să 
plece din Saigon.

au

aprobat proclamarea republi
cii, adică ruptura definitivă cu 
coroana britanică și peste 70 
la sută proiectul dc constitu
ție, care oficializează și agra
vează regimul de apartheid. 
Pentru Ian Smith riscurile u- 
nui referendum erau minime, 
intrucît marca majoritate u 
populației țării a fost ținută 
departe dc reformele pe care 
în mod sigur le-ar fi dezavuat 
— din cele peste 4 milioane de 
negri au putut participa la 
scrutin mai puțin dc- 7 000 fa
ță de 81 000 de albi, la o popu
lație de 260 000.

REDArHA SI ADMINISTRAȚIAi Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel, 1662, 296 (Centrala cărbunelui).
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TOKIO 23 (Agerpres). _ Cu 
prilejul „Zilei de luptă împo
triva tratatului dc securitate 
japono-american", în diverse lo
calități din 40 de prefecturi ale 
Japoniei au avut loc luni mari 
manifestații. Această zi a mar
cat începutul unei campanii de 
amploare a poporului japonez 
pentru anularea tratatului a- 
mintit, a cărui valabilitate ex
piră la 23 iunie 1970. Partidul 
socialist din Japonia, Consiliul 
general al sindicatelor. Federa
ția Sindicatelor Libere „Chu- 
ritsu Roren" au organizat, în 
parcul Meiji din Tokio, un mi
ting la care au participat 20 000 
de persoane. In același 'timp, 
în parcul Hibiya din capitala 
japoneză s-a desfășurat un alt 
miting organizat dc Partidul 
Comunist din Japonia și de alte 
organizații democratice. Totoda
tă, o marc manifestație studen- VMpvO.v., ■ nc.nt.-lll

Participanții la aceste mitin
guri au cerut anularea trata
tului de securitate japono-amc- 
rican și retrocedarea imediată 
către Japonia a Okinawei și a 
celorlalte insule din Arhipela
gul Ryukyu, aflate sub admi
nistrația S.U.A.

• -

\-aii mai 
ajuns în 

Mozambic
LOURENCO MARQUES

(Agerpres), — Un bac care 
transporta 156 de soldați por
tughezi s-a scufundat in noap
tea de simbătă spre duminică 
în fluviul Zambezi, la aproxi
mativ 200 km de localitatea 
Beira, a anunțat oficial coman
damentul militar portughez din 
Mozambic. In această catastro
fă și-au găsit moartea 112 sol
dați, numai 44 izbutind să se 
salveze. Se crede că toate cele 
112 persoane dispărute au fost 
mincate de crocodilii care tră
iesc in număr marc în apele 
fluviului Zambezi. Bacul trans
porta totodată și 30 de mașini 
militare încărcate cu materiale 
de război. S-a comunicat ofi
cial că cei 156 de soldați .și 
mașinile militare erau in drum 
spre regiunile din nordul Mo- 
zambicului pentru a participa 
la represiunile lansate do uni
tățile portugheze împotriva for
țelor de eliberare din Mozam
bic. Se apreciază că accidentul 
se datorește supraîncărcării ba
cului.

0 nouă sfidare
Succesul guvernului rhodesian 

ar fi fost incă și mai „strălu
cit", dacă o minoritate a e- 
lectorilor albi n-ar fi refuzat, 
din considerente dc ordin mo
ral sau simplu calcul politic, 
să-l urmeze pe Smith pe ca
lea unei secesiuni ireversibile.

In marea lor majoritate, re
prezentanții bisericilor creștine 
din Rhodesia s-au pronunțat 
pentru .nu' la referendum. In 
afară de aceasta, menționează 
ziarul citat, Frontul rhodesian 
al lui Smith, care, din 1965, 
cînd a fost proclamată inde
pendența unilaterală, se bucu
ra de adeziunea aproape una
nimă a populației albe, a tre
buit de astă-dată să facă față 
opoziției hotărite a Partidului 
de centru. Această formație 
nu este desigur mai liberală 
decit Frontul rhodesian in pri
vința problemelor rasiale (una-i 
baba Rada, alta-i Rada baba, 
nr spune africanii), dar ca re
prezintă cercurile de afaceri ca
re se tem de consecințele agra
vării sancțiunilor economice și

ale rupturii definitive cu Lon
dra, mai exact cu City-ul lon
donez.

Care pot fi consecințele scru
tinului rhodesian ? Pe plan in
tern, aplicarea noii constituții 
va permite reducerea și mai 
mare a ponderii africanilor in 
viața politico-socială (din 66 
membri ai parlamentului, 50 
vor fi albi și 16 negri, opt aleși 
și opt numiți), precum și ac
centuarea segregației rasiale, 
din punct de vedere politic și 
geografic, votul ccnzitur este, 
de asemenea, consacrat, iar ne
grilor băștinași nu le rămine 
altă perspectivă decit aceea de 
a se îmbogăți, pentru-a-.și a- 
meliora reprezentarea politică...

Fără îndoială. Ian Smith ar 
fi ezitat să parcurgă această 
nouă etapă, dacă Londra, in ul
timii ani, ar fi arătat mai mul
tă fermitate, dacă sancțiunile 
economice instituite împotriva 
Rhodesiei ar fi fost mai rigu
ros și unanim aplicate, dacă 
țările africane și-ar fi manifes
tai dezaprobarea nu numai prin 
condamnări platonice...

BRSJ

Liderii populației de culoare 
au initiat duminică UN NOU 
MARȘ PENTRU DREPTURI
LE CIVILE DIN ORAȘUL 
SELMA SPRE MONTGOMERY, 
capitala statului Alabama. Mar
șul, care constituie o tentativă 
de a reînnoi pe cel realizat în 
1965, avind in frunte pe MarFn 
Luther King, liderul populați
ei de culoare din S U.A., asasi
nat la Memphis, a fost însă în
trerupt de p«’,‘*!“ chiar de la 
periferia orașului Selma. . i 
fost arestat? 33 de persoane.

Starea pacientului care a fost 
supus miercurea trecută unei 
operații de TRANSPLANTARE 
A FICATULUI continuă să fie 
satisfăcătoare. precizează un 
comunicai al Clinicii Universi
tății din Bonn, unde a avut loc

Echipa de medici care a re
alizat această intervenție con
tinuă să refuze să facă vreo de
clarație presei, în semn de pro
test față de publicarea, de că
tre două mari organe de presă 
din Republica Federală a Ger
maniei, a numelui pacientului, 
ceea ce, potrivit declarațiilor 
lor, constituie o încălcare a 
acordului privind „Interdicția 
de amestec în viața particula
ră a pacientului".

Ziarul ,,Ne\v York Time'-’ 
relatează — nu iară un re- 

indirect — că revista 
și-a asigurat MONO

POLUL. ASUPRA INTERVIU
RILOR SI DECI AR AT III OR 
ASTRON AUȚI LOR AMERI
CANI in baza unui contract 
de exciusivitale urmînd să Ic 
plătească in acest an aproape 
un milion de dolari.

Contractul dintre „Life" și 
cei 55 aslronau/i ailafi ‘in ser
viciul N.A.S.A.. precum și vă
duvele celor opt astronaut! 
pierifl in accidente in ultimii 
zece ani, nu le interzice in 
mod oficial acordarea de in
terviuri pentru alte ziare și 
reviste, dar prevede obținerea 
unei autorizații scrise preala
bile din partea revistei .,1 iic".

Contractul, semnat in 1059 
pe o perioadă de 12 ani, a 
declanșat controverse in Sta
tele Unite. La un moment dat 
s-a vorbit chiar despre posi
bilitatea unei anchete a Con
gresului, dar aceasta nu a mai 
avut loc.

Exploratorul norvegian Thor 
Heyerdahl a transmis, intr-un 
mesaj recepționat la Cairo, că 
expediția sa. care a acoperit 
pină în prezent 1 500 km, se 
desfășoară conform planului. 
Ambarcațiunea lui Heyerdahl 
a părăsit coasta marocană la 
25 mai.

I'

G.A.T.T. (Acordul general pen
tru tarife și comerț) urmează să 
fie aminată pentru luna februa
rie 1970, transmite agenția Reu
ter citind surse ale organizației. 
Printre motivele amînării posi
bile a conferinței figurează 
actuala situație monetară oc
cidentală și schimbările surve
nite pe scena politică franceză. 
O hotărire definitivă urmează 
să fie luată cu prilejul sesiu
nii Consiliului G.A.T.T., care 
urmează să-și înceapă lucră' 
le la 30 iunie la Geneva.

Prototipul noului avion 
cehoslovac „Turbolet L- 
410" a evoluat în primul 
zbor de încercare la Ku- 
novice in sudul Mora- 
viei. /Acest avion este un 
turbopropulsor cu două 
motoare care poate trans
porta 17—20 persoane sau 
1 600 kg marfă pe distan
ță mică. Viteza maximă 
este de 370 km pe oră.

Un grup de exploratori ple
cați la începutul lunii iunie 
INTR-O REGIUNE DE JUN
GLA DIN NORDUL STA
TULUI PERU este consi
derat dispărut. Cercetările în
treprinse pentru descoperirea 
grupului nu au dat nici un fel 
de rezultate. Membrii expedi
ției au plecat la 4 iunie in re
giunea respectivă pentru a des
coperi o cale de acces către o 
localitate situată în inima jun
glei, în provincia Mendoza. Ei 
aveau provizii de alimente 
pentru cel mult șase zile.

Un sondaj Institutului
Gallup, efectuat pentru săptă- 
ininalul ..Newsweek", arată că 
59 la sută din negrii americani 
consideră prea lent ritmul inte
grării rasiale și numai 22 la 
sută dintre ei se declară satis- 
făcuți de situația lor actuală. 
Sondajul relevă că în pofida 
unor realizări în domeniul in
tegrării rasiale, procentajul ne
grilor nemulțumiți de progre
sul lor in curentul general al 
vieții americane a crescut cu 
16 la sută în ultimii trei ani. 
Se relevă, de asemenea, că 46 
la sută din cetățenii de culoare 
consid-ră că poliția locală nu 
simpatizează cu aspirațiile lor.

Sondajul institutului Galluu 
scoate in evidență opoziția exis
tentă în rindul cetățenilor de 
culoare față de războiul dus de 
Statele Unite în Vietnam, 56 
la sută dintre ei declarindu-se 
împotriva acestui război.

a a e

Accidentul de cale ferată 
survenit simbătă in apropierea 
orașului indian Benares, care, 
potrivit ultimelor cifre oficiale 
s-a soldat cu 109 de morți, S-A 
DATORAT UNEI ACȚIl NI 1)E 
SABOTAJ. Deraierea s-a pro
dus in momentul in care tre
nul traversa un apeduct. Cinci 
vagoane au căzui in apă, ceea 
ce explică numărul mare al 
victimelor.

Tribunalul de Ia Pretoria a 
anunțat că James Lenko. afri
can de origină, arestat de au
toritățile din R.S.A. sub acuza
ția de a fi desfășurat o „ac‘‘- 
vitate teroristă", s-a sinucis, 
spinzurindu-sc în celula închi
sorii în care era deținut. Ulte
rior, expertiza medicală a sta
bilit că JAMES LENKO. PAR
TICIPANT LA LUPTA ÎMPO
TRIVA REGIMULUI RASIST 
DE LA PRETORIA. A MURIT 
ELECTROCUTAT. Acesta este 
unul din numeroasele cazuri 
cînd deținuții politici din în
chisorile din R.S.A. sini lichi
dați înainte de proces.
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