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Dezbaterea PRILEJ DE AFIRMARE
documentelor A VOINȚEI UNANIME

A OAMENILOR MUNCII

de a înfăptui politica partidului
Rezerva nesecată

de potențial 
să fie transpusă

în fapte durabile

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Ialomița

De la redeschiderea propriu 
zisă — care a avut loc in luna 
mai 1961 — mina Dilja își tră
iește adevărata tinerețe. Dina
mica vertiginoasă a celui mai 
mare bazin carbonifer al țării 
și-a găsit in stădania de zi cu 
zi a oamenilor dc aici un aliat 
dc nădejde. Din adincurile des
ferecate au început să fie a- 
duse la suprafață tone peste 
tone dc energie și lumină, con
centrate în bulgări negri, stră
lucitori...

Tn trimestrul IV 1964. cu 3 
luni înaintea prevederilor, s-au 
extras primele 3 500 de tone de 
cărbune. în anul următor, pe 
rețcăha galeriilor in extindere, 
se va trimite de la fronturi de 
peste 20 de ori mai mult căr
bune decit cintărea cea dinții 
„șarjă ‘ : 76 760 de tone ; pen
tru ca in 1968 și această can
titate să fie de 5 ori amplifi
cată. Volumul dc cărbune pre
liminat să se asigure pe anui 
curent se apropie din ce în ce 
mai hotărît de jumătatea de 
milion de tone, iar din 1976 se 
preconizează atingerea produc
ției „de virf" proiectate : 1 mi
lion de tone. „Apogeul" inves
tițiilor a fost atins în anul 
1966 fiind consemnat în 51470 
mii lei, ceea ce , echivalează cu 
o lungime dc aproape 9 km do 
lucrări miniere executate. Tot 
atunci a fost semnat și „actul 
de naștere" al orizontului 607. 
In totalitatea lui.

Momentan, se lucrează la 
orizontul principal de trans
port 440. care este aproape 
gata.

Utilajele moderne introduse 
în subteran spre a ușura mun
ca minerilor, ansamblul de 
construcții incorporate într-o 
incintă cu linii armonioase, a- 
menajările la toate nivelele, 
care poartă însemnele civiliza
ției. îmbunătățirea continuă a 
climatului 'de lucru și crește
rea siguranței — sînt cîteva do
vezi ale prefacerilor spectacu
loase prin care trece această 
mină. La salturile calitative 
înregistrate, o contribuție pre
țioasă au avut-o muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Diljei. 
al căror efectiv ș-a mărit d« 
cea. 4 ori, în raport cu p 
mul an de producție plină 
Productivitatea la frc-’.t a 
crescut de la numai 2.261 ton» 
pe post in 1965 la 4.430 tone 

la Ora actuală.
prin realizările obți 

către colec

harnic și priceput al minei 
Dilja. cit și prin dezvoltarea 
do anvergură prefigurată pen
tru deceniul viitor, tînăra ex
ploatare minieră constituie un 
clement fundamental al unui 
întreg, venit să contribuie prin 
asigurarea „plinei industriei", 
la desăvirșirea construcției so
cialiste a țârii noastre. Aceas
tă certitudine a străbătut ca 
un curent puternic mulțimea 
comuniștilor adunați sub cu
pola sălii teatrului do stat, in
tr-o conferință extraordinară a 
organizației de partid, să dez
bată la un mod viu, laborios 
Tezele și proiectul de Directi
ve ale C.C. al P.C.R. pentru 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului.

— Aprob din inimă și-mi ex
prim adeziunea față de an
samblul măsurilor dc-o impor
tanță covirșitoare pentru des
tinele patriei noastre socialis
te, trasate cu înțelepciune, cu 
mare putere de cuprindere. în 
recentele Documente de partid, 
care ne jalonează mersul spre 
comunism — a spus, între al
tele. Iov. inginer șef al exploa
tării. Emeric Kovacs. Mina Dil
ja este doar o părticică, de 
mare însemnătate însă, din- 
tr-un „angrenaj" bine definit. 
Perspectivele deschise în fața 
unității noastre și sarcinile 
care ne revin, sînt mari. Deși 
colectivul exploatării se poate 
mindri cu lucruri bune reali
zate. totuși deschiderile și pre
gătirile n-au atins acel stadiu 
prin care să poată fi promo
vată totalitatea rezervelor ce
rute de sarcinile etapei actuale 
și imediat următoare. Trebuie 
să depunem strădanii sporite 
in direcția deschiderii in adin- 
cime a cîmpului minier. Con
comitent, se impune acordarea 
unei atenții deosebite mecani
zării tuturor operațiilor, care 
solicită un volum considera
bil de muncă fizică, creșterii 
vitezelor de avansare pr ntr-o 
organizare superioară a proce
sului de producție, folosirii in
tensive și raționale a utilajelor 
din dotare. Vorbitorul 
subliniat accentul 
rial care trebuie 
riența economică 
lor. mai ales că 
Directive acordă 
acestui aspect.

a mai 
cu totul spo- 
pus pc cfi-.. 
a investiții- 
proiectul de 
larg spațiu

de specialitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut joi o vizită de ldcru în 
județul - • -* •
general al C.C. . 
întilnit cu activiști de partid 
și de stat, cu constructori și 
conducători ai unor noi între
prinderi industriale, cu lucră
tori din unitățile agricole so
cialiste, intcrcsîndu-se de sta
diul înfăptuirii hotărîrllor par
tidului în domeniul economic, 
social și cultural din județ.

Pc meleagurile ialomițene, în 
inima Bărăganului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întiin- 
pinat de Vasile Marin, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Consiliului' popular județean, 
și de alți reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și 
de stat.

După o scurtă discuție cu 
conducătorii organelor locale, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. începe vizita in cîteva 
din obiectivele economice și so
ciale din județ.

De-a lungul șoselei ce des
pică marca galbenă de griu, 
coloana mașinilor se îndreaptă 
spre Slobozia. La intrarea in 
oraș, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost prezentat 
amplasamentul viitoarei fila
turi de bumbac, a cărei cons
trucție va începe in curind și 
care va produce anual 450 to
ne de fire.

Primul popas — noua fabri
că de ulei din localitate afla
tă in faza probelor tehnoiogi-

Ialomița. Secretarul 
" al P.C.R. s a

duce transformări îndrăznețe, 
materializează dorințele lor. răs
punde unor năzuințe ce păreau 
odinioară de nercalizat.

Este vizitată apoi clădirea 
impunătoare a noului spital din 
localitate, care va fi dat în 
folosință In preajma celei dc-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei. Vizitind săli de operații 
și laboratoare care își așteaptă 
utilajul, saloanele do tratament, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția asupra necesității 
de a se crea condiții optime 
pentru îngrijirea bolnavilor si 
cere să fie analizate posibilită
țile pentru utilizarea mdximă 
a spațiului de spitalizare, să 
se studieze și să găsească so
luții de mărire a capacității de 
internare cu încă circa 100 de 

, paturi. Noul spital va 
astfel și mai bine 
populației orașului și 
țului. va îmbunătăți 
sănătății sociale.

Străbătind străzile? 
în aclamațiile iniilor 
țeni, care

satisface 
cerințele 
a jude- 

ocrolirca

Ca pretutindeni în aceste 
zile, cadrele didactice de la 
Liceul industrial din Petro
șani, întrunite într-o adunare 
extraordinară a organizației 
de bază, au dezbătut cu pro
fund interes și responsabili
tate documentele pregătitoare 
ale Congresului al X-lca, a- 
firmindu-și deplina adeziune 
la mărețul program de pro
pășire a României socialiste.

In cuvintul lor, participan- 
ții la discuții au relevai sar
cinile de’mare importanță ce 
revin, potrivit documentelor 
pregătitoare, cadrelor didacti
ce care activează în invăță- 
minlul profesional -și in li
ceele -de specialitate, în pre
gătirea unui număr sporit de 
muncitori calificați și tehni
cieni necesari industriei ex
tractive.

— Avem toate premisele 
de a înfăptui cu cinste și cu 
deplină răspundere datoriile 
sporite ce no revin în urmă
torii ani. a spus profesoara 

. Lenke Burian, secretara or
ganizației de bază. Cadrul 
creat de recenta Lege a în- 
vățămîntului și de Statutul 
cadrelor didactice asigură 
condiții optime pentru per
fecționarea continuă a proce
sului de învățămînt prin mo
dernizarea mijloacelor de 
predare, prin permanenta a- 
decvare a conținutului învă- 
țăminlului cu progresul ști
ințific și cu cerințele econo
miei și culturii noastre socia
liste. Prestigiul partidului co
muniștilor, a încheiat vorbi
toarea. se datorește rezultate
lor fără precedent, obținute 
în edificarea societății socia
listo, exemplului comuniștilor 
cărora le revine și de acum 
înainte datoria de a mobili
za masele la îndeplinirea 
vastului program al partidu
lui.

Referindu-se la activitatea 
dusă de România pe plan in
ternațional, profesorul loan 
Racovcanu a arătat că poli
tica exțjg^iă a partidului și 
a statulmnostru a deschis ca
lea afirmării noastre pe plan 
mondial. Politica externă c 
strîns corelată cu politica in
ternă, cu lupta pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Tn 
contextul optimist și înnoitor,

Constantin PASCU

spre obiective majore
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Traian MULLER

Vulcanul întinerește continuu; 
Dc la Coroești la Paroșcni, din 
partea cea mai sudică a ora
șului pînă-n Dealul Babii, car4 
tierele, străzile trec prin meta
morfoze înnoitoare. Pretutin-' 
deni in acest oraș verbul a în
făptui este conjugat la timpu
rile prezent și viitor.

Tn preajma minei se înalță 
fastuos puțul cu schip. In ime
diata lui apropiere, o clădire 
nouă îți atrage atenția. Este 
modernul complex administra
tiv, dat de curînd in funcțiu
ne. Acest .palat”, împreună cu 
fosta* clădire administrativă. a*' 
găzduit zilele trecute adunările» 
extraordinare ale comuniștilor, 
veni ți să dezbată documentele' 
pentru cel de-al X-lca Congres* 
al partidului.

— Documentele pentru Con
gresul al X-lea al partidului 
au fost primite cu totală ade
ziune de către colectivul nos
tru — a spus muncitorul Con
stantin Topală dc la sectorul 
VII depozit. Clarviziunea cu 
care a fost elaborat acest pro
gram de dezvoltare multilate
rală a țării îmi dă satisfacția 
că voi putea contribui la rea
lizarea lui. Pentru a sus, ine 
documentele, nouă, lucrătorilor 
din depozitul de lemne, ne re-

Animați de

vine sarcina de a reduce sub
stanțial consumul de lemn. De 
aceea, consider ca o datorie a 
fiecăruia dintre noi economisi
rea materialului lemnos printr-o 
mai bună fasonare a acestuia 
și readucerea pe cît posibil a 
rebuturilor atit la suprafațărebuturilor atit 
cil și-n subteran.

După cum se subliniază în 
documente, extracția de căr
buni va trebui să atingă un ni
vel dc 36—36 milioane tone 
in 1975. Sarcini sporite revin 
și colectivului minei Vulcan, 
colectiv ce are de realizat o- 
bicctivc importante, din care în 
acest an : terminarea lucrări
lor do deschidere în straiul 13, 
blocul zero, orizontul 550 m; 
punerea in funcțiune a galeriei 
de transport spre partea estică 
a minei, la orizontul 480 in; 
străpungerea galeriei direcțio
nale K de la orizontul 615 m, in 
c Reușul stratului 3, blocul 
5—6: punerea in funcțiune a 
mașinii dc extracție „ELIN" de 

'la puțul orb nr. 6 și începe
rea lucrărilor de săpare a a- 
-cesiui puț. Activitatea de pre
gătiri va fi concentrată in noile

1’. BREBEN
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orașului. 
..............   de cetă

țeni, care aflind de vizită do
resc să-și salute din inimă oas
petele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însoțit dc.oficialită
țile locale, se îndreaptă spre 
șantierul viitorului combinat 
chimic care, va produce anual 
900 000 tone îngrășăminte azo- 
to'asc. Chimizarea agriculturii, 
conjugată cu marile^sisteme de 
irigații ce vor împînzi' Bără
ganul vor asigura aici în gri- 
narul țării producții tot mai 
mari și constante.
Sosirea pe șantier a 

șului Nicolae Ceaușescu 
salutată cu entuziasm dc 
mero.și constructori.

în fața proiectelor dc 
sarriblu. tovarășul Ștefan 
valiu. directorul șantierului, 
dă explicații asupra primelor 
măsuri de organizare a lucră
rilor de construcții. Deși pen
tru acest an erau prevăzute in
vestiții dc numai 70 milioane 
lei. constructorii s-au angajat, 
ca in cinstea Congresului al 
X-lca și a celei de-a 25-a ani
versări a' eliberării patriei, să 
realizeze un volum de lucrări 
în valoare de 90 milioane lei 
Specialiștii au manifestat ce
rința ca institutele de proiec
tare să asigure din timp pro- 

. ’ectele necesare, iar uzinele si 
văzute în plan. Secret;u-ul gene- ministerele care asigură uli- 
ral al Partidului a cerut co-

’ lcctivului întreprinderii să re
cupereze rămîncrile în urmă și 
să atingă într-un timp cît-mai 
scurt parametrii proiectați. Pri-, 
mul secretar al Comitetului ju
dețean dc partid și ing. Mircea 
Popel, directorul fabricii, au a- 
rătat că atît constructorii, cît 
și beneficiarii nu au luat din 
timp toate măsurile pentru a 
asigura desfășurarea lucrărilor 
în bune condiții. Ei s-au an
gajat să depună toate efortu
rile pentru a fi asigurată func
ționarea în condiții optime a în
treprinderii, recuperarea pier
derilor cauzate.

Părăsind fabrica de ulei, se
cretarul general al partidului se 
îndreaptă spre oraș.

Anul trecut, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai vizi
tat Slobozia, i-au fost prezen
tate proiecte de construcție a 
unui microraion prevăzut in 
planul de dezvoltare și siste
matizare a orașului. Astăzi, pro
iectele se înfăptuiesc. Slobozia 
arată ca un adevărat șantier, pe 
ale cărei schele orașul renaș
te, primește o nouă înfățișare, 
îndcplinindu-se astfel sarcinile 
trasate de partid.

La sediul Comitetului jude
țean de partid, în fața unor 
machete, se discută viitoarea 
înfățișare a acestui oraș din 
inima Bărăganului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
de probleme ale ampla
sării noilor cartiere, de cos
tul construcțiilor și a rccornâri- 
dal să se țină seama dc con
dițiile specifice, locale, dc ca
racteristicile acestora, sol 
gat în ape freatice, care 
nu permit ridicarea unor blo
curi cu prea multe etaje.

Tovarășul Nicolae Ceauși st u 
face apoi o scurtă vizită fn 
noul microraion. Numeroși 
constructori și locatari ai nou
lui cartier fac o călduroasă 
primire și puternică manifes
tare de dragoste secretarului 
general al partidului. Prin u- 
clamațîile și aplauzele lor. ci 
exprimă recunoștința lor pro
fundă față de tot ceea ce se 
realizează in acest colț de ța
ră. altădată uitat .și neglijat, 
în caro prezentul socialist a-

Potrivit proiectelor, 
nală această unitate

în faza 
__  va pre- - 

lucra zilnic 400 tone floarea- 
soarelui și 150 tone dc soia sau 
germeni de porumb, performan
ță care o va situa printre cele 
mai mari fabrici dc acest gen 
din România.

Deși această fabrică trebuia 
să intre în funcțiune la 30 sep
tembrie anul trecut, termenele 
au fost de mai multe ori ami
nate. Ip. timpul vizitei in fa
brică, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu a cerut explicații cu privi
re la cauzele care au generat 
întîrzierea intrării în funcțiu
ne a acestei unități și a rele
vat daunele pe care le produce 
ncrcspectarea termenelor pre-

tovară- 
este 
nu

bo- 
aici

lajcle să le contracteze și să 
le livreze din vreme. Confir- 
mind necesitatea asigurării la 
timp a proiectelor și utilaje
lor, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu recomandă ca în primul 
rind în etapa de față să se ai
bă în vedere asigurarea unui 
ritm susținut al lucrărilor do 
pe șantier, a unei bune orga
nizări a muncii, deoarece de 
acestea, în aceeași măsură ca 
și dc livrarea ritmică a utila
jelor, depinde darea în func
țiune la termen a importantei 
unități industriale pe care au 
sarcina s-o realizeze.

Construirea unor întreprin
deri moderne în județul Ialo
mița, la care se va adăuga și 
combinatul chimic, ca și cele
lalte obiective industriale ale 
viitorului cincinal vor ridica 
în 1975 producția globală in
dustrială a județului de 2,1 ori 
față de cea realizată la* sfîrși- 
tul anului 1969. Aceste obiec
tive industriale de mare impor
tanță pentru economia naționa
lă, ridicate în acest județ, odi
nioară „eminamente agricol", 
sint o expresie vie a preocu
pării partidului și statului nos
tru socialist de a asigura dez
voltarea multilaterală și armo
nioasă a tuturor județelor și 
localităților țării, de a reparti
za proporțional forțele de pro
ducție și a valorifica forța 
muncă în mod judicios pe în
tregul teritoriu al patriei, de a 
ridica din punct de vedere c- 
conomic, social și cultural toa
te acele zone “care prin moș
tenirea trecutului au fost ră
mase in urmă. In cadrul înfăp
tuirii acestei politici. Bărăga
nul — recunoscut din totdeau
na ca un mare bazin cerealier 
al țării — se înscrie viguros 
în constelația industriei con
temporane românești. •

Părăsind șantierul, pc șoseaua 
străjuită de plopi de curind să
diți ce mărginesc nesfîrșite la
nuri de griu cu spicul in pirg, 
tarlalele dc porumb și floarea- 
soarelui întinse pînă în zare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
junge la întreprinderea agri
colă de stat Dragaiina. La mar
ginea unui lăți de griu, Vale-

riu Mercuț, directorul întreprin
derii, informează pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre situa
ția culturilor.

Secretarul general al parti
dului atrage atenția asupra ne
cesității de a se organiza în 
cele mai bune condiții munca 
de recoltare în întregul județ, 
de a se folosi din plin timpul 
prielnic, toate utilajele și forța 
de muncă de care dispun uni
tățile agricole,' pentru a se e- 
vita orice pierderi de recoltă.

Directorul întreprinderii in
formează apoi că, în urma a- 
plicării măsurilor de reorgani
zare a agriculturii de stat pe 
baza hotăririlor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie 1967, 
I.A.S. Dragalina a înlăturat 
pierderile, obținînd în prezent 
beneficii. Astfel. în 1967 s-au 
realizat beneficii în valoare de 
11 milioane lei, în 1968 — 13 
milioane, iar în acest an se vor 
obține beneficii dc circa 15 mi
lioane lei.

Secretarul general al parti
dului s-a interesat apoi de mo-’ 
dul în care este organizată 
munca do producție și din rela
tările făcute a tras concluzia 
că numărul lucrătorilor perma
nent -din I.A.S. Dragalina este 
încă prea mare. El a indicat 
să se studieze această proble
mă, să fie luate măsurile ne
cesare pentru o utilizare mai 
judicioasă a forței dc muncă.

In continuarea vizitei, secre
tarul general 'al partidului a 
poposit la marginea unui lan 
dc orz al I.A.S. Slobozia. Pă
șind peste miriștea proaspătă 
rămasă in urma combinelor ca
re au strîns primele recolte din 
acest an, discută cu dr. ing. 
Gheorghe Vîlceanu, directorul în
treprinderii. Tovarășul Ceaușes
cu a subliniat că deși umidita
tea bobului este încă ridicată, 
de 19 la sută, trebuie folosită 
fiecare oră bună de lucru, in- 
trucit vremea este destul de 
schimbătoare.

Tovarășii care participă la 
discuție apreciază că măsurile 
luate dc partid cu privite la 
repartiția echitabilă a venitu
rilor in I.A.S. au avut influențe 
pozitive. Primele anuale ale lu
crătorilor direct productivi au 
crescut, ceea ce a mărit simți
tor contribuția lor la desfășu
rarea unei munci calitativ su- 

. perioare.
In discuțiile purtate cu 

conducătorii organelor locale de 
partid și de stat și cu specia
liști din agricultura județului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat munca depusă pentru 
a se obține recolte bune. In 
același timp, secretarul gene
ral a indicat să se folosească 
mai bine condițiile existente 
pentru creșterea rapidă a sec
torului zootehnic, să se studie
ze și să se organizeze ferme 
intcrcooperatistc pentru crește
rea și îngrășarea porcinelor, ca
re să contribuie atît la satisfa- 

. cerea nevoilor de consum ale 
populației locale, cit și la a- 
provizionarea Capitalei.

Bărăganul, unde 
zile a început bătălia 
strîngerea recoltelor 
veri, l-a primit pe tovarășul 
Ceaușescu cu spice grele in la
nuri aurii, cu freamăt de mun
că pentru îndeplinirea progra
mului de perspectivă stabilit 
dc partid privind dezvoltarea 
economică a județului, l-a pri
mit cu noi succese și realizări 
— expresii ale rodniciei pă- 
mîntulul și ale hărniciei oame
nilor de pe aceste locuri.

Peste tot, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a fost intim- 
pinat de atmosfera entuzias
tă, dc muncă rodnică cu care 
oamenii Bărăganului întimpină 
ccl de-al X-lca Congres al par
tidului, a 25-a aniversare a 
eliberării patriei. Constructorii 
de pc șantiere, locuitorii sate
lor și orașelor Slobozia și Țăn- 
dărci, mecanizatorii aflați in 
mijlocul lanurilor unde a înce
put rocoltarea. sute de coope
ratori prezenți la muncă în 
cimp au făcut o spontană .și 
entuziastă manifestare dc dra
goste. exprimindu-și .stima și 
prețuirea fală de tovarășul Ni 
colac Ceaușescu. secretarul ge- 
neral al partidului, totala lor 
adeziune la întreaga politică a 
partidului și statului pusă în 
slujba 
nostru, 
sul ui.

de cîteva 
pentru 
acestei

intereselor poporului 
cauzei păcii și progne-

Mircea lONESCU
Alexandru BRAO

Constantin ZLAVOG

însuflețitoarele măsuri
pentru perfecționarea producției

(O M I
Guvernul Republicii Socialisto 

România și Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al R -publicii 
Vietnamului de. Sud. in spiritul 
solidarității și din dorința 
stringer ii relațiilor de prietenie

I C A T
dintre poporul român și poporul 
din'Vietnamul de. Sud, au con
venit să stabilească relații di
plomatice la rang de ambasadă 
și să,facă schimb de ambasa
dori.

Succesele obținute anul a- 
cesta dc călr • preparația cărbu
nelui Coroești, se datoresc efor
turilor susținute depuse de În
tregul colectiv avînd in frunte 
comuniștii, pentru îndeplinirea 
s;.. -inilor dc- plan. Animați de 
dorința vie de a transpune în 

Directivele partidului de 
a unei economii moder- 

unei industrii puternice 
bazată pe folosirea largă a cu- 
c " t-;.n\-o-.șliin‘ifie -, p.\-
paralorii s-au străduit să adu
că o contribuție reală la în
făptuirea obiectivelor privind 
creșterea capacității secțiilor, a- 
sigu:-. : i - no’- sortimente de 
cărbuni superioare.

Întruniți recent cu prilejul 
conferinței organizației dc par
tid din cadrul preparațici, re
prezentanții comuniștilor și-au

exprimat deplina lor adeziune 
f.ă de documentele Congresu
lui al X-lea. față dc principiile 
e - stau Iu buza politicii pârti
ei i nostru, pentru continua 
dezvoltare economică a Jăi ii.

— Alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră vom 
contribui și noi, cu toată pu- 
t rea de muncă pentru reali
zarea insuflețitoarelor măsuri 
prevăzute in documentele parti
dului — a spus intre altele co
munistul Gri,«.'ore Manta, fochist 
dc locomotivă din cadrul sec
ției transport. Vom intîmpina 
Congresul al X-lea al partidu
lui cu noi succese în muncă.

— împreună cu comuniștii, cu 
întregul -colectiv din cadrul 
secției spălătorie, a spus comu
nistul Alexandru Ilieș, ne an
gajăm să ne preocupăm mai

mult de executarea operativă 
și dc calitatea corespunzătoare 
a reparațiilor necesare in ca
drul secției, pentru a asigura 
astfel buna funcționare a spă
lătoriei.

In continuare și alți comu
niști, între care Tibcriu KOIc- 
inen, șeful laboratorului C.T.C., 
Traian Mircea, șeful secției spă
lare, maistrul Alexandru Laszlo, 
Mircea Rai, șeful serviciului 
tehnologie și alții, și-au expri
mat în cuvîntul lor profundul 
atașament față de politica parti
dului. hotărirra fermă de a se 
strădui necontenit pentru trans
punerea in viață a documente
lor partidului.

Dumitru ANDRIȚOIU 
secretar al comitetului de partid 

do la preparați» Coroești

Bunul meu frate - bambusul"
de MONIKA WARNENSKA

Iută-ne în inima ..mării de păduri", in mijlocul junglei. Jur- 
împrejur, munți invăluiți in ceață. Plouă. A fost foarte greu să 
ajungem la ‘ destinație ia ora hotărită. căci drumurile suferiseră 
foarte mult do pe urma recentelor averse.

— înainte nu trecea pe aici decit un singur drum. Anim exis
tă mai multe — spune Iluang-Ngoc Dicp, directorul unei mari ex
ploatări forestieri'.

fn timpul operațiunilor militare, în ciuda primejdiilor de tot 
felul, s-au construit aici drumuri noi. l*c» unele circulă camioane 
grele, pe altele, care eu boi. Chiar in timpul bombardamentelor 
cure nu au cruțat aici acest colțișor pierdut in pădure de la fron
tiera cu haosul (uriașele gropi si copacii mutilați o amintesc la 
țol pasul), se putea ajunge destul de repede la bazele forestiere 
împrăștiate prin junglă. Putori tă noilor drumuri, muncitorii pri
mesc clin cinci in cînd alimente, medicamente, articole de primă 
necesitate. __ ______________________________

♦ Continuare In pag. a 2-a
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Interviul nostru

Căldura 
apartamentelor 
pentru la iarnă 

se pregătește acum
Loialitățile Văii Jiului cu

nosc do la an la an o tot mai 
niarc dezvoltare. So construiesc 
in permanență blocuri noi cu

f. rialul-. Din gradul do eon- 
î-rl face parte șl încălzirea 
centrală și baia, binvitițclcs a- 
vnci cind există apă caldă. 
<\ Ic 28 centrale și 7 puncte 
1» r.-nicc existente în Valea Jiu
lui asigură căldura și apa cal
dă ’a 12 313 apartamente. Dc- 
♦ .’.n cc iarna trecută au exis- 
l,d încă destule reclamați! și 
sesizări cu privire la lipsa de 
căldură și apă caldă, am soli- 
cit.il tovarășului ing. Gheor
ghe Galan, directorul l.G.L. T* - 
troșanî. citcva detalii cu privi
re la pregătirea centralelor ter
mice pentru anotimpul frigu-

— Ce măsuri ați luai pentru 
ca lipsurile din anii trecuti să 
nu se mai repete ?

— Încă de la începutul anu
lui, conducerea l.G.L. a întoc
mit un plan minuțios de revi
zii și reparații (capitale și cu
rente). Concomitent se fac și 
rev iziilc și reparațiile conduc
telor de la blocuri spre cen
trale. in C.T.-uri vor fi revi
zuite toate instalațiile interioa
re (.. zâne, pompe, motoare, 
van • de închidere, boilere și 
aparate de contracurent). Spre 
edificare, țin să enumăr citeva 
lucrări mai importante. D’n 
cauza unor greșeli de proiec
tare. apartamentele de la par
terul, și etajul I. scările TT—111 
ale blocului 4. strada Republi
cii nr. 38 din Vulcan rămâneau 
mereu neincălzite. In aceeași si
tuație se afla și blocurile I și 
E deservite de C.T. Conslruc- 
torul din Petroșani. Noi vom 
remedia defecțiunile și sin tom 
convinși că locatarii apartamen
telor respective vor avea căl
dură și apă caldă. Lucrări a- 
vcm multe. De altfel. în planul 
nostru de revizii și reparații 
sini cuprinse toate centralele 
și punctele termice din locali
tățile Văii Jiului.

— Reparațiile la centralele 
termice au început. Care este 
ritmul desfășurării lor ?

— Făcînd o comparație cu 
anii trecuți putem afirma cu 
Ieșită certitudinea că sîntem 
mult mai avansați cu reviziile 
și reparațiile. Să le luăm pe 
localități și C.T.-uri. La Petrila 
s-au efectuat deja reviziile și 
reparațiile la C.T.-b și C.T.-2, 
urmând să se facă operațiile 
respective la C.T.-3 și C.T.-4. 
Țin să subliniez aici abnega
ția și simțul de răspundere cu 
caro a efectuat lucrările echi
pa condusă de Mircea Pirvu- 
lescu. Și încă o precizare: pla
nul de revizii și reparații a 
fost elaborat după ce o comisie, 
formată din tehnicianul Anton 
Oprea, maistrul Eftenie Tuță 
și șeful de echipă Mircea Pir- 
vulcscu. s-a deplasat la fiecare 
apartament in parte, verificind 
radiatoarele. întreaga instalație 
pină in centrale și notând toa
te deficiențele. In orașul Petro
șani s-au executat reparații ca
pitale la C.T. din fosta clădire 
a Consiliului popular munici
pal, C.T. Constructorul. C.T.-3 
din cartierul Carpați, C.T.-l și 
C.T.-2 din cartierul Aeroport, 
Lucrări importante am execu
tat și la punctele termice 1, 2 
și 4 din Vulcan. Enumerăm 
doar citcva din ele: dezveli

rea magistralei de la punctul 
1 rmic nr. 1 și executarea unor 
modificări care să asigure căl
dura la parterul și etajul 1 al 
blocului 4; la Lupeni s-au ter
minat reviziile ri reparațiile 
la C.T. blor 208. Bruia 1.

— Asistența tehnică de spe
cialitate este in măsură să a- 
sigure numai lucrări de cali
tate ?

— Am avut înainte vreme 
piuite greutăți din lipsa unor 
cadre calificate în specialita
tea respectivă. Acum situația 
s-a mai îmbunătățit, fapt ce 
no-a permis să luăm unele mă
suri organizatorice eficiente. 
Spre exemplu, am înființat o 
secție mecanică care coordo
nează întreaga activitate pri
vind funcționarea centralelor 
termice și asccnsoarclor. In fie
care localitate avem, de ase
menea. un maistru mecanic de 
specialitate, lăcătuși mecanici 
de cazane, electricieni și in
stalatori sanitari etc. Maiștrii 
răspund direct de calitatea re- 
v iziilor și reparațiilor, de dis
ciplina în muncă a saiariați- 
lor din subordine. Toate lu
crările de reparații precum și 
reviziile - se fac. deci, de către 
muncitori calificați, sub un con
trol tehnic do specialitate. Spre 
a nu avea surprize la iarnă, ca
litatea lucrărilor este urmări
tă pe întreaga filieră de exe
cuție. O dată terminate, ele 
sînt verificate in mod minuțios 
de o comisie de recepție. E- 
vident că lucrările n« corespun
zătoare sini refuzate, ele refă- 
cîndu-se în contul celor vino- 
vați. Doresc sâ dau un exem
plu în această direcție : gră
tarele unui cazan de la C.T.-3 
cartierul Carpați nu au fopt 
montate Ia un nivel corespun
zător. Brigada condusă de Va- 
silc Pitulcscu, vinovată fiind, a 
trebuit să refacă lucrarea.

— Măsurile preconizate și 
bineînțeles aplicate vă dau cer
titudinea unei reușite depline ?

— Din punctul nostru de ve
dere considerăm că da. -Pri
vind alimentarea cu apă caldă 
am și făcut pași însemnați. De 
comun acord cu asociațiile de 
locatari de la unele centrale 
distribuim apă caldă toată ziua. 
In prezent ne preocupă asigu
rarea la fiecare centrală ter
mică a stocului-tampon de căr
bune, îngrădirea C.T.-urilor 4—5 
din* cartierul Carpați (Petro
șani) și din Uricani. Esențialul 
este să primim fondurile nece
sare efectuării lucrărilor de în
grădire. Promisiuni avem în a- 
cest sens iar noi sperăm să nu 
rămână doar promisiuni. Greu
tăți destul de mari ne provoa
că lipsa unor materiale și în
deosebi a conductelor. Am fost 
ajutați, e drept, în acest sens 
de conducerile T.C.M.M.. Gru
pului de șantiere și I.E.C. Pa- 
roșeni Nu putem merge însă 
la infinit cu împrumuturile !

In concluzie, pot să afirm 
că preocuparea noastră de fie
care zi este de a efectua revi
ziile și reparațiile centralelor 
termice, a rețelelor incit la iar
nă să nu avem deranjamente 
care să producă nemulțumiri 
in rindul locatarilor.

Să avem încredere ? Să spe
răm ? Hai să uităm ce-a fost 
și să așteptăm... ce-o să fie ! In 
fond, altceva ce-am putea face ?

Interviu consemnat de
D. CRIȘAN
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C. Coșniță. 1'. Turloiu
( I LEGERE DE PROBLEME 
DE MATEM ITICÂ PENTRU 
EXAMENELE DE BA( A- 
L.U RE \T ȘI DE ADMI
TERE IX ÎWATAMIXTI L 

SUPERIOR

Lucrorva conține proble
me date la examenele dc 
bacalaureat și la examenele 
de admitere in institute.

Problemele sinf grupate 
pc discipline și cuprind in
dicații de rezolvare și răs
punsuri, Iar metodele dc re
zolvare sint variate și in
teresante.

Sc adresează tuturor clc- 
. vilor din ultimele clase dc 
liceu, candidaților la exa
menele dc bacalaureat și la 
examenele dc admitere 
învățămintul superior.

atent, 
o mulțumire

N
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Năravul din fire
Ioan Enaru are boala cleptomaniei. Adică — ce-i văd 

ochii șterpelește. Suferind de această boală, a fost de citcva 
ori la „tratament*. După ultimul „tratament”, care a durat 
circa 4 ani intr-un „sanatoriu* ce se cheamă închisoare, se 
credea că e vindecat. Cel puțin așa părea să confirme și in
tenția- lui de a munci la E. M. Petrila. Omului insă i s-a 
urii degrabă cu munca cinstită. Potrivit năravului din fire, 
s-a apucat din nou de șterpelit. Intr-o noapte, „invitat* de 
firma „Hai Ia noi”, a intrat în bufetul respectiv și cind a 
plecat a luat din „greșeală" și o butelie de aragaz. Tot din 
greșeală a vîndut butelia cu 1 000 lei. Lucrători ai miliției 
din Petroșani au mers insă sigur pe urmele furtului și 1-su 
prins pe făptaș care, după cite s-a constatat mai are la 
activ citeva furturi. Deoarece boala a revenit, urmează acum 
un nou „tratament".

Bogăția sufletească a unui 
om iese la iveală in cele mai 
diferite împrejurări. Este su
ficient, uneori, o întimplare 
mică, aparent lipsită de în
semnătate, penti-u ca solici
tudinea și respectul unui om 
să fie văzute.

Cu o săptăinînă in urmă, 
în autobuzul Petroșani — Lu 
peni condus de .șoferul Petru 
Covert, s-a produs o aseme
nea Tnlîmplarc. Tn stația de 
la Iscroni, la ramificația spre 
Aninoasa, șoferul a oprib, 
Cînd era pe punctul să por
nească a observat că tocmai 
sosea mașina de la Aninoasa. 
Nimeni și nimic nu-1 obliga 
să aștepte eventualii călă
tori spre Lupeni. Dar el a 
așteptat pentru ca cei 2—3 
pasageri să urce în autobuz 
și să nu fie nevoiți să mai 
aștepte încă o jumătate de 
oră. A primit 
cu modestie 
cursa.

E un fapt care pe mulți ii 
lasă impasibili deoarece nu-1 
observă. Insă el revelează o 
anumită gingășie sufletească, 
acea omenie despre care este 
vorba cînd ne aflăm in fața 
unei persoane atente și deli
cate. Cu atît mai semnificativ 
ne apare faptul cînd ne gin- 
dim că acest om este un șo
fer. Despre ei, conducătorii 
auto, s-au spus și lucruri ne
plăcute. Iată, deci, că în 
transportul nostru în comun 
lucrează și oameni — și nu 
sînt puțini 1 — care merită 
mulțumiri pentru felul con
știincios și omenesc al înde
plinirii serviciului. Intimpla- 
rea aceasta măruntă dezvăluie 
un om care cunoaște valoa
rea practică a timpului, știe 
că fiecare călător e animat 
de dorința să ajungă cit mai 
repede spre ținta călătoriei, 
că fiecare minut e prețios. 
Oameni ca șoferul Petru 
Covert merită cu prisosință 
simpatia unanimă.

T. S.
(după o corespondență dc la 

Iosif Toinuș)

mulțumirile
continuîndu-.și

+ Uimaie din pag. 1

Intr-un luminiș se înalță colibe. Atât barăcile. <->t și bi
roul sint din bambus. De altfel, grămezi uriașe de tulpini 
de bambus așteaptă să fie expediate cu ajutorul camioa

nelor și plutelor. Ne-am instalat intr-o colibă sub o parașută, 
twfeu luat de la un pilot american, făcut prizonier pe ivește me
leaguri. în mulțimea adunată nu văd numai vietnamezi, ci și nu
meroși reprezentanți ai diferitelor grupuri etnice : thai, into, man, 
>. uong. Conducătorii ne explică exploatarea planificată a pădu
rilor in această regiune de munte a început in anul 1961. La în- 
< «-put, existau dificultăți la recrutarea brațelor de muncă, și lipsa 
acestora se simțea in toate domeniile. Nu este de mirare : munca 
în acest colț pierdut nu-i prea atrăgea pe oameni. Totuși, treptat, 
brațele de muncă au început să sosească. Oamenii au învățat să 
laie lemnul și să planteze bambusul.

însemnând dale despre reîmpăduriri, mă gîndesc la imensa 
bogăție pe care pădurea tropicală o reprezintă pentru Vietnam. 
Aud mereu nume de esențe rare, ca dc pildă limul, -arborele de 
rfirr-. Numeroase specii din acest lemn sint exportau-. Mi se po
vestesc lucruri ciudate despre plantele comestibile ți medicinale 
pe care pădurea le furnizează din abundență.

— Acum, tind bombele nu mai cad aproape deloc, am df-schis 
mai multe baze dc stocare care cumpără această ..producție fo
restieră" de la populație, precizează directorul,

O altă bogăție a junglei o reprezintă lemnul de foc: și ■ ăr- 
buneJe de lemn pentru nevoile economiei naționale. Dar 
în primul rind, jungla furnizează oamenilor mulc-ria pri

mă, materialul prețios pentru construirea podurilor și :i bacurilor, 
atit de necesare la ora actuală.

— Baza noastră furnizează stalului anual 25 (tou— :,0 O00 steri 
dc lemne. Principalul insă este ă noi sădim in 1,- <. re an pină 
la 30 000 puirți de bambus...

Hm, pentru a doua oră aud : ..Noi sădim bambus !“. Nu mai 
rezist i

Contraste 
în gospodărire: 
centrul și strada 
mărginașă

în ziarul nostru din 17 mai 
a.c. a apărut articolul cu titlul 
de mai sus in care sâ arăta 
că. pe’ lingă frumoasele rezul
tate obținute in buna gospodă
rire și întreținere a străzilor din 
centrul orașului, unele străzi 
mărginașe nu se bucură de aOe- 
eași atenție din partea Serviciu
lui dc gospodărire . comunală a 
municipiului, a deputaților, ce
tățenilor și întreprinderilor in
teresate. x

Referindu-se la cele cuprinse 
in articol, redacția a prunii 
răspunsul Serv iciului de gospo
dărire comunală Petroșani — 
semnat de ing. E. Tomuîescu, 
vi copreședintele Consiliului 
popular municipal și I. Șodo- 
lescu, șef al serviciului — in 
care se arată vă cele relatate 
dc noi sini juste.

Intr-adevăr, se arată In scri
soarea de răspuns, unele străzi 
din colonie și altele lăturalnice 
nu sini corespunzător întreținu
te. Lipsa dc canalizare. pavajul 
și macadamul denivelat, <;,2 
zile subdimensionate față do 
traficul mare de autocamioane 
de marc tonaj și alic mijloace 
de transport auto și hipo con
tribuie permanent la degradarea 
arterelor mărginașe dc circula
ție. Măsurile de întreținere cu
rentă dovedindu-se a fi insufi
ciente, s-a întocmit documenta-

ția necesară pentru reparația 
capitală a unui număr de 7 
străzi in această situație. Do
cumentația și ârcmoriul jus
tificativ au fost înaintate la
D. T.G.A. Sibiu in vederea exe
cutării lucrărilor.

O serie de alte lucrări de în
treținere a străzilor mărginașe 
sint in curs de executare. Ast
fel. sc execută lucrările dc iăr- 
girâ, cu 3 metri, a străzii Ol
tului, cu amenajarea unui tro
tuar asfaltat pentru circulația 
pietonilor. In cartierul Boțoni se 

'repară strada iar pirîul sc cu
răță de aluviunile de la E. M. 
Dilja. Tn strada Transilvania 
sc pavează rigolele, pe o lun
gime de 80 metri, in scopul 
de a sc asigura scurgerea ape
lor. S-a 
pîriul 
viului 
lui a 
zorul, 
parțial păuimtul. Urinează
E. M. Dilja să execute transpor
tarea restului dc pămînt. din 
dreptul depozitului. Ș-a nivelat 
pământul — cu buldozerele pu
se la dispoziție de către l.L.H.S. 
și S.T.R.A. — in zona dintre 
cartierul Carpați și linia C.F.R., 
în vederea amenajării. în ba
za unui proiect, a teren urilor

stră- ; de joacă pentru copii de către
' întreprinderile: U. U. M. P,

T.QJ., Grupul 2 șantiere. O.C.L. 
Alimentara și O.C.L. Produse 
industriale

Din răspuns rezultă că nea
junsurile semnalate de redacția 
ziarului sint în atenția Consi
liului popular al muncipiului 
Petroșani și a Serviciului său

executat un taluz la 
Maleia, in dreptul Ofi- 
poștal. Strada Cărbune- 
fest curățită, cu buldo- 
-dc noroi și transportat 

ca

Accidente
Cu cit intrăm mai mult în 

anotimpul călduros, circulația 
autovehiculelor pc drumurile 
publice devine mai intensă. 15îrt ‘ 
păcate și numărul accidentelor 
e mai marc. Am militat întot
deauna, am scris de multe jbri 
despre prevenirea și înlătufa^ 
rea accidentelor de circulație, 
despre exigența pe care tre
buie s-o manifeste fiecare con
ducător auto față de propria , 
pregătire, față de disciplina pro
fesională. ■

Revenim acum din nou, in 
citeva rînduri, asupra unor ac
cidente mai recente, produse pe 
drumurile publice din Valea 
Jiului și asupra cauzelor care 

într-un articol 
despre ne- " 
despre sfi- 
a celor mai 
de circula-

le-au generat.
anterior, vorbeam 
atenția pietonilor, 
darea de către unii 
elementare reguli 
țic. în rîndurile care urmează 
vom vorbi despre unele aba
teri ale șoferilor, despre incă!- 
<-area flagranta a disciplinei tor 
profesionale, care a avut ur
mări nefaste.

între abaterile frecvente să
vârșite dc conducătorii auto 
este consumarea de alcool în 

. timp ce se află la volanele

I 

§
1 ș s8

Xm un prieten bun rare, 
(âri n fi oltean și, deci, fără 
a bem-firia. slomalnlogic gin- 
rlind. de prox erbialcle măsele 
in plus (pină la cifra 24). 
obișnuiește să spargă intre 
canini și meștere, la fel 
ca pc-o țigaretă dc chexxing 
gunini, pahare după palinre. 
Și — lucru curios — nu i se 
inlim.plâ nimic. Dacă ar fi 
lucrai cindxa la vreun circ 
(unde se înghit — cel puțin 
așa ni sc paie nouă, necunos- 
călorilor — săbii și iatagane) 
nu mi-ar li părut nefirească 
indclHnicirca-i bizară. .Așa 
insă, dc citc ori face cinei a 
nlncie la pargara cu pioncz-c 
in discuțiile „peste picior", mă 
gindcsc că, in fond. ...totul 
o posibil ! S-a extins fachi- 
risniul ! Și, potrii i| legii (nu 
șl iu precis dacă există, ani 
cam uitat melrmalica!) exo- 
luției și dezxoltării, tinde să 
se inlroducă șî in domenii, in 
mod normal intangibile qu 
aci st .fenomen*. Cineva mi-a 
•-oplil că, într-o bună zi. <lin 
actualul secol al tehnicii a- 
xansate, lom ajunge să niin- 
căm nu pilule extraconipriniale 
(care lin de foame, sc zice, 
săptăniîni întregi) ci cuie, cuie 
obișnuite, ruginite chiar, de 
diverse mărimi, l-ain ripostat 
că merge prea departe cu pre
supunerile, cu bolnava-i fan
tezie de anticipație. Și. pen
tru că a continuat să-și susți
nă aberația, i-am recoman
dat... „stațiunea'' de la gra
nița județelor Hunedoara și 
Arad (exact, ați ghicit, Za- 
mul !). Femeia, căci despre o 
femeie din Petroșani e vorba, 

.nu s-a lăsat — așa sînt de 
perseverente urmașele Ex ei, 
atunci cind vor neapărat să 
pună, cum zice românul, pc 
cincxa, „cu bolul pe labe" ! 
— și a venit cu argumentul 
în buzunar. Da, da. împache
tat in pripă,
de 
fost
și așezat în fața-mi pe birou. 
Stau și acum cînd scriu 
(adică ieri, cind însăilam aces
te rindulețe) și-l privesc. II 
privesc și mă minunez... Un 
cui urii, banal, puțin îndoit, 
ruginit, bătut în cap (la pro-

prin), sustras cine știe de 
unde, stă învăluit ca intr-o 
vană caldă și moale.' intr-o 
bucățică dc piine albă. Nu 
știu dc ce, dar «Ieși întotdea
una am deragreat cuiele pen
tru impertinenta lnr._ putere 
penel răni 3 dc cel din fața 
mea îmi pan1 rău. Și-i de- 
pling menirea ! Și (Ieși el, 
micului, prins asupra faptu
lui, încerca să m* dezvinovă
țească, mărturisindu-mi că, 
contrai- conștiinței sale, mai 
precis forțat fiind dc alții (ori- 
cit n căutat să iăinuiască nu-

rău.
Și

se
dospea

cuiul

/oi leton
l

la

(încins. Bineînțeles, iui I-am 
aprobai. Și nici n-as putea 
vă fa< acest gest. Cum adică, 
să dau dreptate unui cui. 
prins in flagrant delict și sâ 
acuz pc niște oameni care-și 
fa< conștiincios datoria, nu
mai pentru că acesta nu vrea 
să recunoască că e unicul vi
novat ! Dc larghețe in vederi, 
dc nepăsare, de, hai să-i zi
cem închiderea ochilor in 
fata lipsurilor, pot să-i în
vinuiesc pe lucrălorii fabri
cii dc piine. Dar de atentat 
Iu... nu. nici nu mă gîndesc ! 
Oricil aș fi cu obișnuit să 
dau dreptate celor mici in 
defavoarea celor mari, aici 
nu mai pierge! Cuiul c vi
novat ! El și numai el. Ni
meni nu mai poate azi să te 
oblige să faci un lucru care 
contravine propriilor păreri 
•-i concepții, atunci cind te o- 
pui susținîndu-ti punctul de 
vedere! Și atunci» cuiul cum 
i'i permite să afirme public 
că rl ar fi fătul toi posibi
lul rănirii a-și păstra neștir
bită onoarea, dar a fost for
țat s-o facă, de către alții ! 
Xu slin cit va mai dura a- 
ccastj eronată concepție clin 
nuntea unor cuie ’ Cert e insă 
faptul că acuzatul va sufe i 
rigoiilc legii. Dacă nu era 
prins, dacă reușea să pătrun
dă in stomac, da. scăpa. Dar 
a ș a_

1 oi fi însă îngăduitor, ii 
voi da posibilitatea, indrep- 
tîndu-l (toi la propriu) sâ sc 
reabiliteze, să se apuce, de 
»'um inainte. să-si foloseas
că forțele in mo, urile pentru 
care a
tea să
el ?

iiîainle. să-si
Ic ‘
fost creat. Ce-aș pu- 
fac mai mult pentru
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mele capilor conspirației 
sănătatea oamenilor, am ghicit 
că aceștia sint lucrătorii de la 
fabrica de piiiic), a ajuns 
unde a ajuns, (ot nu i-ani 
dat dreptate, l-ani pus in 
față argumentații imparabile, 
dovedindu-i că dacă el s-ar 
fi opus „combinației". a'-a
cum face untdelemnul, ieșea 
la suprafața aluatului, nu se 
pitula prin dedesubturi, că- 
utind culcușul cald. Degeaba! 
Susținea sus și tare — auziți 
neobrăzare! — că nu a'ca 
ce face, că el e mic și ntjpu-

V. TEODORESCU

MK'A Pl «LICITATE (P«S.) 
Cuiul se află încă Ia mine pe 
masa. Cei care-l caută (pen
tru că ani auzit că este in
sistent căutat spre a fi uti
lizat la susținerea unei tă
blițe cu „Cuiele nu se dos- 
pcM, rămin ele insele in ori
ce conjunctură s-sr afla", la 
fabrica de piine) pot veni sâ-l 
ridice. Nu pretind recompen
să.

într-o bucățică 
ziar, .argumentul" mi-a 
adus spre documentare

V. T.
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de gospodărire comunală.- 
scopul lichidării acelora, 
cind ceva e în atenție^.

Frizeria 
din cartierul 
Ștefan

în
Și

roșu* nr. 6 007 din 18 februarie

Cititorul nostru Silviu Oprea 
din Lupeni a solicitat sprijinul 
redacției în problema reînfiin
țării frizeriei din cartierul Ște
fan. Pentru a veni in sprijinul 
populației din această parte a 
orașului Lupeni. am dat publi
cității propunerea, apărută sub 
titlul de mai sus, in „Steagul

a.c.
A trebuit să treacă patru luni 

pină ce conducerea cooperati
vei „Deservirea" să ne comunice 
următoarele :

..Vă facem cunoscut că, in
ducerea cooperativei a anaJzut 
cele sesizate de dv. cu privire 
la deschiderea unei secții de 
frizerie în cartierul Ștefan. în 
acel cartier a fost o unitaV- de 
frizerie, dar nefiind rentabilă a 
fost închisă. La ora actuală nu 
mai dispunem de local in car
tierul Ștefan pentru a deschide 
o frizerie, care de altfel nici 
nu ar avea eficiență economi
că*. (Poate! Dacă dinșii con
sideră că...).

pe drumurile publice și cauzele lor
autovehiculelor. Considerînd, în 
mod cu totul greșit că băutura 
le stimulează organismul, că 

- ii înviorează, unii conducători 
auto consumă înainte de a 
pleca în cursă ori chiar în 
timpul cursei cantități de alco
ol, de multe ori clfiar aprecia
bile, oare numai spre bine 
nu-i duc. Nu se gîndesc măcar 
o clipă că o doză cit mai mi
că de alcool le dă încredere 
exagerată in ei înșiși, le -dă 
curaj, li transformă în pericole 
publice.

Conducind sub influența al
coolului mulți șoferi au adus 
mari pagube materiale statului 
prin avarierea autovehiculelor, 
au provocat accidente grave și 

• tragice, sliferind acum de pe 
urma neebibzui ațelor proprii.

Așa a procedat in 2 mai șo- 
, ferul Ștefan Ciurea din Vul

can. Ureîndu-se la volan după 
, ce a consumat o cantitate apre- 
i ■ ciabilă de alcool și conducind 

cu viteză excesivă, l-a acciden
tat grav pe Viorel Filip care a 
decedat la scurt timp in

> Iul Vulcan.
In stare de-ebrietate a 

r la volan .și conducătorul 
Gheorghe Corlan de la

urcat 
auto 

I.G.C.

Petroșani. Nemaiputînd aprecia 
viteza, in dreptul autobazei 
T.A. Livczeni, mașina a părăsit 
partea carosabilă intrind într-o 
grămadă de cărămidă. Urma
rea : șoferul ușor accidentat, 
iar autovehiculu avariat. Și 
alți conducători auto au fost 
găsiți in ultima vreme condu
cind sub influența băuturilor 
alcoolice. Așa au fost Victor 
Tuțura, Ion Bab. Nicolae Ignat, 
Nioolae Sin, Gheorghe Vata- 
manu. Nicolae Șcrban și alții 
împotriva cărora au fost luate 
măsuri de sancționare.

Alte cauze care conduc la 
accidente sint neatenția condu
cătorilor auto și viteza exce
sivă. Din grabă sau pur și 
simplu din plăcerea do a nu fi 
întrecuți, creând ași ai vo
lanului, unii coi ători auto 
sc angajează In depășiri spec
taculoase. nu-s suficient de a- 
tenți și accidentul e gata.

Șoferul Aristică Sintulescu 
s-a angajat in depășirea unei 
căruțe in intersecție nedirijată. 
Tn momentul cînd din sens o- 
pus i-a apărut un alt aulote- 
liie.ul. condus^ de Constantin 
Gross, Sîntulescu n-a mai putut 
evita ciocnirea care s-a solda-», 
cu avarierea ambelor autovehi-

cule și accidentarea grav 
pasagerului Victor Brindușs

Tot din eauzi neatenției și a 
vitezei excesive a jjrovocat ac
cident și șoferul Cărei I'aidu 
de pe autovehiculul 21—HD— 
2469, proprietate a O.C.L. Pro
duse industriale Petroșani. Dis
trat, cu gindul dus departe, cl 
a intrat cu mașina într-un au
tovehicul prahovean pc care l-a 
avariat grav, accidentindu-i tot
odată pe pasagerii 
Vieru și Gheorghe

Am redat doar < 
zuri dc accidente mai recente 
provocate pc țiasccle de circu
lație publice din Valea Jiului 
și cauzele care au dus la ele. 
Am făcut-o pentru ca toți con
ducătorii auto să ia aminte, să 
respecte cu strictețe iaatc ie- 
gulile de circulație. întregul 
arsenal do legi și instrucțiuni 
cu care trebuie să fie înarmați 
înainte de a pleca in curse. Și 
am dori să mai subliniem un 
lucru: alcoolul, in doze mai 
mari sau mai mici este inami
cul numărul 1 al conducătorilor 
auto. El trebuie evitat in tota
litate.

Dumitru GHLOXEA
Constantin TIU 

căpitan de miliție

Maraud a 
Va sil eseu, 

citeva ca-

Blocuri .îmbrățișate .

— Iertați-mă. dur bambusul nu este o plantă sălbatică ? A- 
iunei <le ce îl sădiți ?

..Bunul meu frate — bambusul" (să mă ierte einwiștii poîo^ 
nexi că le-am împrumutat acest frumos titlu de film !) servește in 
toate domeniile economiei naționale : in construcții, transporturi, 
artizanal, pină și în alimentație, din lăstarii tineri preparindu-s^ 
o salată. Dar eu. care am fost totuși pc aic-j nu o dată, care an) 
trăit multă vreme in această țară și am cutreierat Nordul și Sudul 
ci. eram absolut convinsă că bambusul crește de la sine și <ă nu 
este nici o nevoie să fie plantat...

brațele goale. Există șî mulțî șerpi veninoși, prin desișuri. Vn 
muncitor îmi povestesc? intilnina sa cu un boa uriaș, și după 
acest mic episod gândurile; iui se-întorc înapoi la momentul de 

- după încetarea bombardamentelor c ind a reînceput vânătoarea de 
șerpi Ixmi, ale căror pici sint expediate la, Hahoi pentru confec
ționarea instrumentelor muzicale.

Copacii, imenși, sc înalță spre cer. La rădăcina lor crește 
o vegetație tropicală luxuriantă. Se aud din ce în ce mai 
clar voci : ne'apropiem de lotul de muncă al uneia din

tre cele șapte echipe ale exploatării. Această echipă sc compune

„BUNUL MEU ERATE — BAMBUSUL
— Firește, unele varii lăți cresc in stare sălbatică. Sint cele 

care se utilizează de obicei la împletit coșuri, rogojini t ic. Dar 
bambusul dc ■ alitile. dc pildă varietatea luong, trebuie plantat. 
Acest bambus este foarte rezistent și tulpina lui atinge grosimea 
brațului unui liărbal. Este un excelent material de construcție. 
Noi facem din cl poduri și bacuri, bărci și plute. Se știe că in pe
rioada escaladării, avîoai.ele americano aLacau totdeauna camioa
nele încărcate cu bambus -i încercau să împiedice plutăritul. Nbi să
dim in fiecare an bambus pe o suprafață dc 500—800 ba — ne- 
spunc Diep.

V jziltz exploatarea. 11 urmez pc Hoang Ngoc Diep pc o po
tecă îngustă, ca un tunel săpat in junglă. Trebuie m ■ tă 
băgare d« senină : pc aici sint foaric multe lipitori — 

konjatas — care simt de departe omul și se aruncă clin • <>p.ei pe

din 70 de persoane, majoritatea femei. Țoale poartă cizme înalte 
de cauciuc, pentru a sc feri de șerpi. Șofa echipei, o tinără fru
moasă din grupul etnic thai, ne explică :

— Nu de mult, un uragan a pricinuit mari pagube în pădu
re. Și acum alegem un teren potrivit pentru o viitoare plantație 
de bambus...

Terenul nu trebuie <4 fie pietros, căci ar împiedica dezvol
tarea plantelor tinere. Duph ce se supă groapa, ca trebuie cură
țată cu grijă du rădăcinile veelii in ^are sint cuibărite termite 
vorace. Încă o precizare : puieții trebuie puși In pămînt sub un 
anumit unghi astfel incit soarele să nu bată prea tare și să nu 
usuce miezul plantei. I nii puicți. mai delicuți, sint ocrotiți cu 
crengi împotriva soarelui și a ploilor torențiale.

— Odinioară sădeam bambusul la marginea drumului. Pe

urmă a trebuit să no retragem in jX'durc va să scăjxlm de bom
bardamentele americane. Și iată ci acum ne întoarcem din nou 
la marginea drumului, spune Diep.

La început, jungla era nelovuită. pustie. Dar ea trăiește, 
pretutindeni se munceșje cu sirguință. X’- ducem Iu o 

ro^â pentru copiii muncitoarelor. I*e drum vizităm in 
treacăt și un joag&r. După creșâ. m rpt m să vodem o altă planta
ție, situată într-un colț liniștit de munte, d -spărturii <u grijă. Ani 
cete destul soare și panta ocrotește plantele dc vini.

— Dește cinci ani. dară războiul se termină, va da un ex
celent lemn de lucru, spune Diep cu mindrie.

Pe această polc ă îngustă care străbate pădurea virgină iml 
dau scama deodată <â cea mai bună variei;.te de bambus, cea 
mai prețioasă este sădită din grija-pentru viitor! Acest viitor, a 
cărui dală t'sle încă imposibil de fixdl, dur la cure trebuie sâ ne 
gindim de pe a< um !

f n repetate rinduri patrioții d:n sud mi au c. rut să le vor
besc amănunțit despre sulele și or; șde Poloniei de după 
război. Reprezentanții administrai iei și comitetelor de 

partid din provinciile ..zonei a -I ;r îmi vorbeau despre vremurile 
cind lucrau la lichidarea ruinelor. Este drept că atunci discuțiile 
noastre aveau loc in limpul bo a!x:rdanu ntelor, fiecare dintre 
noi putindu-se aștepta ca n;;.i devreme sau mai tîrziu să fie lovit 
dc o schijă de bombă sau de un glonte tras de un avion ame
rican. Totuși, de pe atunci încă, apărind cu indîrjire fiivarc p l' O 
al pămîntului lor, vietnamezii se ginde; u deja la viitor...

Este greu (ic spus cind vor deveni americanii rezonului1 ș! 
își vor retrage trupele din Vietnam. Orice pronostic poate da gi 
Dar văzind astăzi < tim ..bunul nr u frate — bambusul" prinde 
rădăcini solide In solul smuls junglei, mă gîndesc cu bm urio 
că aceste tulpini tinere, sădite ai< i in primăvara anului 1'.' vor 
servi fără Îndoială la raliu.rea țâra.
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DEZBATEREA DOCUMENTELOR 
PENTRU CONGRESUL AL X-LEA 

AL PARTIDULUI
Rezervă
4 ( ■•n.He im pun. 1

Numitorul comun al discu
țiilor purtate de parlicipanții la 
conferință l-a reprezentat soli
darizarea sin eră? in deplină 
cunoștință de cauză, cu politi
ca partidului de dezx-'olt.are 
multilaterală a României socia
liste <4 — in spiritițj noilor exi
gi -.’e — necesitatea găsirii Li
ner soluții cit mai operative 
pentru ieșirea din impasul mo
mentan în care se găsește mi
na Dilja (minusul la producția 
dv . ărbunc in luna in curs a- 
tinge proporții alarmante — 
7 217 tone).

— Consider că dezbaterea în 
comun de către noi a Teze lor 
si proiectului de Directive a- 
cordâ resurse nebănuite mase
lor de a lansa in mod deschis 
propuneri și sugestii, in baza 
«-si rienței și înțelegerii largi, 
pentru îmbunătățirea activității 
noastre de viitor s-a des
tăinuit minorul șef de brigadă 
lutru Scrcdeanu. Știm că tre
buie să imprimăm un ritm 
su*:* inul acțiunii desfășurate in 
s o-ral atingerii cit mai curind 

_a rapacității maxime de ex
tracție prevăzute pentru aceas
ta mină. împreună cu ortacii 
o ci. ne angajăm să dăm pină 
la Congres 3 000 de tone de 
cărbuito peste plan, și încă 
1 000 pină la finele anului. ’

— Și noi — i-a dat „replica", 
în numele brigăzii sale, mine
rul Constantin Scularu — vom 
pune umărul cu nădejde să 
cinstim cum se cuvine măre
ai,. evenimente din luna lui 
august. Vom da numai lucrări 
Ur bună calitate, fără nici un 
accident, și ne vom sirădui să 
realizăm exemplar angajamen
tul asumat

în continuarea lucrărilor con
ferinței, tovarășii Raimund 
Knebel — prim-maisiru la sec
torul electromecanic. Tiberiu 
Velcscu — maistru la sectorul 
transport, P- tru Găină — mun
cilor. ing. Tiberiu Bîndea — 
șeful sectorului electromecanic, 
ing. Francisc Kcrekcș — șeful 
xr. torului investiții, ing. Lazăr 
Traian — șeful sectorului trans
port, ing. Mihai Zaprajan și ing. 
Cruceru Romulus — s**:i* 1 zo-

SlMBÂT.k 28 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Răutăciosul adolescent; 
Republica : Rio Bravo, seria
1 și II: LONEA — 7 Noiem
brie ; Inimă n -bună, nebună 
de legat; Minerul : Feldmure- 
șala; VULCAN : Pantoful «- 
nu.șăresei; I? PENI — Cultu
ral : l.a est dc Eden; l'RI- 
CAN1 : Testamentul l’așei.

de^ tor
aprobarea entuzias. a re- 
«erve, acordul unanim cu care 
<i au aderat la politica de dez
voltare și înflorire a României 
socialiste pe care partidul o 
promovează.

Referitor la munca pe care o 
depun în cadrul minei, vorbi
torii au arătat limpede că de
ficientele serioase de ordin teh
nic și organizatoric care mai 
persistă vor fi înlăturate cu 
-atit mai repede cu cit se va 
acționa cu mai multă decizie, 
mai multă intransigență de 
către fiecare comunist, în ve
derea creării unui climat pro-

PROCESElf VERIIAII III PUI lllllllllll i« MIȘC1III
La redacție au sosit mai mul

te scrisori prin care oameni ai 
muncii din orașul Vulcan lși 
„arătau nemulțumirea cu privi
re la modul în care este asigu
rată căldura și apa caldă în 
unele apartamente. privind 
funcționarea lifturilor și alte 
asemenea „mărunțișuri- care 
aduc mari nemulțumiri locatari
lor. In urmă cu trei luni, pe 
marginea acestor semnalări criti- 

■ • a fost publicat un articol înti- 
1 • „Sesizări ce-și așteaptă
rezolvarea". In loc de răspuns, 
««torul I.G.L. Vulcan a trimis 
r« -lacției o copie a procesului 
verbal întocmit dc comisia ce 
s-a deplasat la fața locului 
spre a constata autenticitatea 
cr'or relatate in ziar și a lua 
măsuri in consecință. Din pro- 
eesul verbal. întocmit de comi
sie in ziua de 15 februarie ■■ 
reiese că, intr-adevăr, la blo
cul D9 nu există apă caldă, 
iar apa rece se primește o sin
gură dată pc zi, că la blocul 
F 3 conductele dc apă sint 
•defecte, iar locatarii de aici 
se aprovizionează de unde pot 
cu apă rece. S-a mai constatat 
că la blocurile respective pre - 
«im și la altele, lifturile nu 
funcționează. De la data io-/ 
șîrjj comisiei pe. teren și pină 
frn prezent au trecut mai bine 
de trei luni.

Pornind pe urmele proce- 
sujTij xt-rbak iată ce am cons
tatat. S-a făcut cile ccx'a în 
ee privește apa caldă și at
mosfera din apartamente dar 
lifturile, încăpățînate, refuză

Pentru publicitate 
î și mica publicitate ? 
J întreprinderile, instituțiile, organizațiile comerciale pre- \ 

cum și persoanele particulare se pot adresa zilnic adminis- ** 
■Ț frăției ziarului „Steagul roșu", cu sediul in Petroșani, sir. *e

Republicii n.. 90, telefon 1662- <

? :■

nesecată
pice, de stimulare și sprijin 
rc< iproc între toți component ii 
colectivului. Asigurarea tehni- 
«•o-matorială a tuturor grupe
lor și punctelor de lucru; exe
cutarea la timp și dc calitate 
a reviziilor și reparațiilor, ur
mărirea cu strictețe a realiză
rii eficiente a investițiilor, li
chidarea rămînerilor in urmă 
la pregătiri, întronarea reală a 
disciplinei la toate nivelele — 
sini cerințe vitale cărora nu 
li se poate da curs peste 
noapte. Conducerile minei și 
a zonelor, împreună cu orga
nizațiile de sindicat și C.T.C.. 
îndrumate și sprijinite atent și 
în permanență de Comitetul de 
partid și organizațiile de ba
ză respective, trebuie să ma
nifeste combativitate față de 
orice fel de abatere de la dis
ciplina de partid, să impulsio
neze întregul colectiv pentru 
ca rezultatele ce vor fi obți
nute in perioada premergătoa
re celui dc-al X-lea Congres 
și aniversării unui sfert de 
x ear de la eliberare să fie cit 
mai convingătoare.

— Realizarea planului în ul
tima perioadă in proporție de 
numai 72 la sută, fără indoia- 
lă trădează un dereglaj total 
al procesului productiv. Nu de 
justificări avem nevoie, ci de 
cărbune — s-a exprimat clar, 
cu maximă concizie tovarășul 
ing. Emil Muru. directorul ex
ploatării. Se impun măsuri ex
trem de urgente, și. inccpind 
cu noi, factorii de răspundere, 
pină la ultimul angajat să le 
materializăm prin fapte dura
bile. Aportul maiștrilor va tre
bui să se facă simțit cu mai 
mult aplomb, și conducerea zo
nelor să-și i-a rolul în primire 
cu toată seriozitatea ; este ne
cesar ca asistența tehnică a 
fronturilor de lucru să fie e- 
fectuată cu sporită responsabi
litate ; respectarea disciplinei 
dc producție și a normelor de 
securitate a muncii se cuvine 
să devină o lege pentru noi. în 
preocupările noastre va sta și 
activizarea corespunzătoare a 
comisiilor de organizare științi
fică a producției și a muncii, 
ridicarea calificării oamenilor 
minei. în încheiere, directorul

•~us :
^uit convins că la colec

tivii! minier Dilja există ca
pacitatea și dorința arzătoare 
de a depune toate strădaniile, 
o rezervă nesecată de poten
țial în stare să transpună în 
viață sarcinile de mare răspun
dere ce-i revin, reieșite impli
cit din Documentele Congresu
lui al X-lea al partidului. Din 
dezbaterile la care am luat par
te cu toții, s-a conturat cu 
pregnanță adeziunea însufleți
tă, totală a comuniștilor strînși 
aici, la politica înțeleaptă, 
constructivă a partidului, la 
maturele și mobilizatoarele sa
le hotărîri.

încă să urce și să coboare pe 
verticală. In ziua respectivă, 
spre exemplu, din 35 lifturi, 
cite deservesc blocurile înalte 
din Vulcan, circa jumătate nu 
funcționau. La blocurile D4, 
D5, D6 lifturile erau... înțepe
nite. Liftul de la scara a Il-a 
a blocului D6 avea lampa fluo
rescentă lipsă și capacul 
smuls.

— Noi nu pornim lifturile 
cu instalațiile de iluminat de- 
fecte. Avem instrucțiuni in a- 
ccst sens — spun liftierii.

— Dar cele iluminate de ce 
nu funcționează ?

— Multe sint defecte din 
cauza copiilor care le folosesc 
drept mijloace de joacă — se 
scuză liftierii.

— Găsesc ei, liftierii, dife
rite motive să le blocheze — 
afirmă locatarii.

Cui să-i dai dreptate? în 
Vulcan există un atelier spe
cializat pentru lifturi. La ora 
7, muncitorii atelierului res
pectiv nu cunoșteau în mod 
precis ce aveau de făcut. Cum 
era să știe cînd șeful de echi
pă era plecat în concediu, iar 
maistrul de ascensoare nici nu 
dăduse pe acolo ?

— Unde e maistrul ?
— Știm noi ? Poate la Lu- 

peni sau Uricahi. Răspunde 
doar de buna funcționare a lif
turilor din trei localități.

Deci șeful de echipă era în 
concediu, maistrul «are tre
buia să coordoneze activitate a 
era cînd ici. cînd colo, ias- a- 
telicrul nici măcar nu... apar-

P e r s p
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dc muncă, susținută, din zi
lele noastre, cadrelor didac
tice Ic rovine nobila misiu
ne dc a da țării oameni bind 
pregătiți, care să facă față 
in colb mai bune condiții ac-, 
tivilăților pentru care se pre
gătesc, din domeniul econo
miei. științei și culturii.

— Tezele și proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
X-lea, a subliniat tovarășul 
Francisc Mărz. prevăd sarcini 
sporite privind creșterea de 
cadre pentru învățămintul de 
cultură generală și de spe
cialitate. înfăptuirea i .vâțu- 
mintului obligatoriu de 10 
ani deschide perspective lu
minoase in fața ținerilor, în- 
armindu-i cu un bagaj sporit 
dc cunoștințe și deprinderi. 
Un accent deosebit se pune 
pe pregătirea ( muncitorilor 
calificați, necesari economiei 
noastre in continuă moder
nizare. pe calificarea la lo
cul de muncă, ceea ce asi
gură o mai adecvată pregă
tire do specialitate. Nouă ce
lor care muncim cu elevii ce 
se străduiesc să devină tehni
cieni cu o pregătire medic dc 
specialitate, ne'revin răspun
deri sporite la catedră și la

START 

spre obiective majore
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cîmpuri de cărbune: un aba
taj frontal în stratul. 13, blo
cul nr. 2; șase panouri de a- 
bataj frontal în același strat, 
blocul zero, între orizonturile 
590—630 m; un abataj fron
tal tot în stratul 13, blocul 3, 
între orizonturile 420—480 m.

Toți parlicipanții la discuții 
au arătat, prin cuvîntul lor, că 
vor depune strădanii sporite 
pentru economisirea de mate
rialo, energic electrică și pneu
matică, pentru creșterea vite
zelor de ax'ansare la fronturile 
de lucru și producerea unor 
cantități sporite de cărbune 
peste plan. Tntr-o atmosferă de 
entuziasm general. minerii, 
maiștrii, inginerii, întregul co- 
lectix’ al minei Vulcan, au sus
ținut documentele prin anga
jamente convingătoare.

— Documentele pentru Con
gresul al X-lca pun accent deo
sebit pe valorificarea superi

ține de I.G.L. Vulcan ci de Pe
troșani. E deci explicabil ca 
activitatea atelierului să se des
fășoare haotic, fără obiective 
precise. Aceste deficiențe dc 
ordin organizatoric adăugate la 
celelalte fac ca într-adevăr lif
turile să fie mai mult „în v.i- 
canță“ decît Jn funcțiune.

O parte din aceste lipsuri 
au fost constatate de noi pe 
teren, altele, ni le-a relatat to
varășul vicepreședinte al Con
siliului popular al orașului 
Vulcan, inginerul Alexandru 
Tudor. Indiferent de sursa de
pistării lipsurilor, un lucru 
este cert. Ele există și produc 
mmiulțumiri zilnice in rindu- 
rile locatarilor.

Citeva măsuri ce se cer a fi' 
luate de urgență :

0 efectuarea reviziilor Ia
ascensoare potrivit grafi
cului, dar cu mai mult 
simț dc răspundere și 
exigență profesională.

4 reparații curente operati
ve și de calitate, o între
ținere ireproșabilă a lif
turilor.

4 din punct de vedere orga
nizatoric, e necesar ca 
atelierul de reparații să 
aparțină de sectorul I.G.L. 
Vulcan. In acest fel, co
ordonarea activității mun
citorilor atelierului ar 
putea fi făcută ținînd

SE PĂRĂSEȘTE LpCUL 0E MUNCISE INTENSIFICi AENAJUL

pU' G
4.-. '< boraui iutH.l p G-

dc M tr- dc P-C frweol în--'
-ului p»(b3-4>ăt n«i xc constă w 

tân. viws.’xf.ț» ro iăă'.pa cu hen-
yițtt «5,K,i oxltentupj ucevUii.» 

-.■■;« dehcluttâ np Jvpîțeît* in 
’ xju cj p<r</‘â Iu l -vjin.
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e c t i v e
orele de practică, in cd»i< a- 
rc a cbnmnisță a tinerilor, in 
trezirea dragosti î lor pentru 
muncă — a spus vorbitorul.

— Realizările dc mare im- 
portanță. aprcci.de pe- pian 
internațional, obținute de. Ro
mânia in anii siieialișinhlui, 
a remarcat' tovarășul Sbxi'i 
rian Groza, sint o 'dovadă a 
resurselor inepuizabile ale po
porului nostru sub indl'ii na
rea partidului. Cifrele did do
cumente care urată creșteri
le ce se vor înregistra in ur
mătorii ani în toate domeni
ile de activitate, arată pașii 
uriași pe care ii va faceZRo-. 
mânia in viitorul apropia’ pe 
drumul progresului și civili
zației. Școala este un piorftde 
mare importanță în accst con- 
text de efervescență creatoa
re. iar slujitorii școlii tre
buie să fie conștienți do me
nirea lor de educatori ai’noi
lor generații. Profesorii și 
maiștrii dc la liceele indus
triale și printre ei și cej de 
la Liceul industrial minier 
din Petroșani, trebuie să nu 
precupețească nici un efort 
pentru ca noile cadre medii 
de specialitate pc care le 
pregătesc să fie. la nivelul 
așteptărilor.

oară a resurselor materialo, a 
capacității tehnice și a forței 
de muncă, pe ridicarea produc
tivității muncii — a arătat 
minerul Ion Cristea. Avind în 
vedere dotația tehnică și po- 
tențole de care dispune colec
tivul nostru, mă angajez ca în 
cinstea Congresului al X-lca al 
partidului să realizez, împrevP 
nă cu brigada pe care o con
duc, o viteză dc avansare la 
lucrările de pregătire în căr
bune de cel puțin 85 ml/lună.

— La ora actuală, mina Vul
can se află sub plan — a ară
tat maistrul Gheorghc Popes
cu, secretarul organizației de 
bază 3 C. Principala cauză a 
răminerii sub plan o consti
tuie nevalorificarea deplină a‘ 
rezervelor de care dispunem. 
Va trebui să ne mobilizăm cu 
toții pentru a ieși din impas,| 
pentru a intimpina Congresul) 
partidului așa cum se cuvine. 
Personal mă angajez ca, îm
preună cu schimbul pe care-1

largi
In proiectul de Jiotăriro. a- 

doptal de parlicipanții la dez* 
batere, se spune, printre al
tele : „Apreciem in mod deo
sebit spiritul științific, înnoi
tor, gindirea vie, luciditatea 
și realismul, proprii întregii 
activități a partidului .nostru, 
oglindite în documentele pre
gătitoare ale Congresului al 
X-lea, care dovedesc, o dată 
mai mult, capacitatea parti
dului dc a porni in elabora
rea politicii sale dc la stu
dierea profundă a cerințelor 
vieții, a posibilităților actuale 

, ale țării noastre și a legilor 
obiective ale dezvoltării so- 

4 ciale".
|z Angajîndu-sc să depună 
’ toate strădaniile pentru îm
bunătățirea metodelor de pre
dare, pentru modernizarea 
continuă a procesului dc în- 
vățămînt. pentru formarea 
calităților morale superioare 
ale generației tinere etc., ca
drele didactice de la Liceul 
industrial minier din Petro
șani s-au alăturat fără ză
bavă mărețului șuvoi al oa
menilor muncii hotărîți să 
înfăptuiască neabătuți politi- 

. ca înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român de ridicare 
a României pe culmile civi
lizației și culturii.

conduc, să dăm în cinstea Con
gresului 1 000 tone cărbune pes
te plan.

In aceeași ordine de idei, co
muniștii din sectorul IX aeraj 
au cerut să lucreze, in mod vo
luntar, in zilele dc repaus și. să 
realizeze, împreună cu angaja- 
ții noi, de la instructaj, un 
plus de producție dc 650 tone 
de cărbune.

Astfel de discuții, pline de 
semnificație, au avut loc în toa
te cele nouă adunări generale 
ținute pînă-n 20 Iunie a. c., la 
nivelul sectoarelor și zonelor de 
la E. M. Vulcan. Cei peste 70 
de membri de partid, care au 
luat cuvîntul, printre caro in
ginerul Nicolae Radu, munci
torii Manca Tunsoiu, Ștefan 
Tagleș, ca de altfel întreaga 
masă de comuniști dc la mina 
Vulcan, și-au exprimat depli
na lor adeziune față do poli
tica înțeleaptă a partidului 
nostru, față de documentele 
pentru col de-al X-lea Congres 
al partidului.

seama de necesitățile 
stringente.

4 exercitarea unui control 
permanent și eficient pri
vind iiiodul in care se a- 
chită de obligațiile pro
fesionale cei ce sint puși 
să asigure buna funcțio
nare a lifturilor.

în această direcție un cuvint 
de spus au și asociațiile de 
locatari^, toți cetățenii. Ne re
ferim la munca educativă ce 
trebuie să o desfășoare pentru 
păstrarea a tot ceea ce s-a 
creat de statul nostru cu e- 
forturi financiaro mari spre a 
se asigura # întregul confort al 
oamenilor muncii.

1). C.

Mini Miiililii «ii»
1).  Inccpind cu amil universi

tar 1969-1970 sc vor înființa noi 
secții de subingincri, «are vor 
funcționa, îh cadrul următoa
relor instituții de învfițămînt 
superior :

Montarea și întreținerea 
utilajului chimic. cursuri «le 
zi, la institutul politehnic Bu
curești.

— Electrotehnică, la institu
tele politehnice din Brașov, 
cursuri «le zi și seral, ( luj. 
cursuri dc zi. Timișoara cursuri 
de zi și Universitatea Ciobea, 
cursuri serale.

— Forjă și tratamente termi
ce. cursuri* dc zi și serale, la 
Institutul politehnic București.

— Tehnologia chimică orga
nica, cursuri de zi și serale, 
la Institutul politehnic Bucu
rești.

— Tehnologia c hiniică anor
ganică, cursuri dc zi și serale', 
la Institutele politehnice Bucu
rești și Iași.

— Tehnologia chimică a nia- 
cronioleculclor. cursuri d«> zi. 
la Institutul. politehnic Iași.

— Construcții hidrotehnice, 
cursuri de zi. Ia Institutul de 
construcții București.

— Electronică aplicată, cursuri 
de zi și seral. Ia Institutul po
litehnic București.

— Cadastru funciar, cursuri 
de zi. la Institutul de construc
ții București.

cin Fi
(Ultim ele. știri

•Simbătă, la Roubaix, se va da startul in cel dc-al 5(i-lca 
Tur ciclist al Franței, care se va încheia la Paris, la 20 iu
lie. Cu ediția din acest an, Tiirul Franței rovine la formula 
echipelor de firme comerciale, dar. unul din directorii 
cursei, Felix Levitan, a declarat că este posibil ca anul vi
itor să se introducă din nou participarea formațiilor națio
nale.

O
La Helsinki, intr-un meci contind pentru preliminariile 

campionatului mondial dc fotbal (grupa a 6-a europeană), 
echipa Finlandei a învins reprezentativa Spaniei cu scorul 
de 2—0 (2—0). In clasamentul grupei a (i-a conduce echipa 
Belgiei cu 9 puncte și calificată pentru turneul din Mexic, 
urmată de iugoslavia — 5 puncte. Spania — 4 puncte. Fin
landa — 2 puncte.

O
Patru echipe europene de fotbal : A. C. Milano. Pana- 

thinaikos Atena, Intcrnazionale Milano și Sparta Praga vor 
participa incepînd de astăzi la turneul internațional de la 
New York. In ultimul moment Sparta Praga a înlocuit pe 
F. C. Santos care a declinat invitația invocind motivul ab
senței mai multor jucători incluși in lotul național pentru 
mondialele din Mexic.

Peronescu—
A in 

echipa 
campionatului

O dată cu căderea cortinei 
peste cea de a 51-a ediție a 
campionatului diviziei A de fot
bal, s-au atribuit cupe, diplo
me, premii, s-au întocmit clasa
mente, s-au alcătuit formații cu 
cei mai constanți jucători pe 
cele două etape ale campiona
tului — tur și retur — precum 
ți o echipă a campionatului.

Șelec.ționînd jucătorii cu cele 
mai multe prezențe în echipele 
săptăminii, ziarul Sportul a al
cătuit o echipă a campionatu
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1. Foresta Fălticeni — Minerul G. Humor 1
2. Autobuzul București — T.U.G. București X
3. Ceahlăul — Chimia GIi. Gh. Dej 1
4. Petrolul Moincsti — Textila Buhuși 1
5. Ancora Galati — Gloria C.F.R. Gl. 1
6. Progresul Br. — Oțelul Gl. 1
7. Portul Constanta — Electrica Constanta 1
8. Marina Mangalia — Cimentul Medg. X
9. Tehnomctal București — S. N. Oltenița X

10. Metalul București — Voința București 1
11. ( araimnnul Bușteni — Prahova Ploiești 1
12. Carpați Sinaia — Poiana Cimpina 1

— îmbunătățiri funciare, 
cursuri de zi. la institutele po
litehnice «lin Timișoara si Iași 
și Institutul de construcții Bu
curești.

2) . în anul universitar 1969— 
70 se înființează :

— Institutul de subingincri 
din Pitești. subordonat Institu
tului politehnic din București, 
cu următoarele secții, cursuri 
«Ic zi :

— Tehnologia prelucrării la 
rece.

— întreținere și reparații au
to.

— Institutul dc subingincri 
«lin Baia Mare, subordonat Ins
titutului politehnic din Cluj, cu 
următoarele secții, cursuri dc 
zi :

— Mine.
— Electromecanică minieră.
3) . Pentru următoarele spe

cialități de subingincri înfiin
țate in anul universitar 1968- 
69, vor funcționa secții și in 
următoarele institute:

— Institutul politehnic Cluj : 
Construcții civile și industriale, 
cursuri de,zi și serale.

— Institutul politehnic Ga
lați : Tehnologia prelucrării la 
rece, cursuri de zi.

— Institutul polilelinic lași : 
Tehnologia prelucrării la rece, 
cursuri de zi.

— Institutul politehnic Timi
șoara : clcctrocnergeiicâ. cursuri 
dc zi.

lui care are următoarea com
ponență : Ghiță — Sătmărcanu, 
Nunxveiller IV. Pojoni. Dcleanu 
— Anca, Dumitru — Peronescu, 
Domide, Duihitrache, Crăîni- 
ceanu.

După cum se vede, decanul 
de vîrstă al Jiului, Marin Pe
ronescu, a întrunit cele mai 
multe prezențe în echipele săp
tăminii pe postul de extremă 
dreaptă — dovadă a compor
tării lui constant bune dc-a lun
gul celor 30 dc etape, alo cam
pionatului. Dar într-o perioadă 
cînd se căuta cu luminarea ex
tremă dreaptă pentru națională, 
Marin n-a reușit să ajungă în 
vizorul selecționerilor. Or -fi 
prea departe Petroșanii ? «

Tn orice caz, pentru puterni
cul tui- de forță pe care l-a e- 
fectuat Marin Peronescu în 
campionatul de curind încheiat, 
la virsta cînd mulți și-au pus 
deja ghetele in cui, merită toa
te felicitările.

" G. DINU
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10,90 Limba rusă. Lecția 62 
reluare.

10.30 Limba spaniolă. Lecția 
64.

10.55 Monografii contempora
ne. Strada mare — Ba
cău (reluare).

11.15 Recital Tereza Kosoxia 
(reluare).

11.40 închiderea emisiunii «le 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor : Aven

turile lui Pinocchio. Fil
mul . Kiri clovnul**.

17,50 Limba spaniolă. Lecția 
64 (reluare).

18.15 „Căpitan <l<* cursă lun
gă". Emisiune pentru 
pionieri.

18.35 Pe scenele lirice alo ță
rii — Cluj.

19.00 Tcle-universilate. Pre
miul Nobel pentru chi
mie — 1968.

19.30 Telejurna'ul de s-ară. 
Buletin meteorologic,

19.55 Congresul al X-'1.'’ al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea «I zbat- o. Tor-a : 
Responsabilitatea socia-

20.15 Fi ni nrl’sCr r .S»nfi- 
n-'a adormită" — pro
ducție, a stud’nu’-ilor 
franceze. Film de Noel 
Noel.

21.10 Monogr-fii conter'.nn- 
rano. . D iimuri" — re
portai <’c T-m M" ■ 
ropv—al în coniimp Cor
nelii. județul Cli1'.

22.00 Reflector.
22.15 Mn'i c dulce și fru

moasă.
22.40 TeRjurnalul «le n -••'e. 

Buletinul m I-ornbu'ic.
22,.F0 Publicitate.
23,00 Muzică ușoară.
23,20 închiderea emisiunii.

radio
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PROGRAMUL I :

5.05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6.05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio- 

. rițu: 10.05 Jocuri dunărene;
10.15 Pjese corale de Alexan
dru Pașcanu: 10,30 Din țările 
socialiste; 11,05 Să înțelegem 
muzica; 12,00 Muzică ușoară:
12.15 Recital de operă David
Ohanesian; 12.30 IntîJnire cu 
melodia populară și interpre
tul proferat; 13.00 Radiojur
nal: F’.IO .Avanpremieră co
tidiană: 13,22 La microfon, 
Alexandru .Tula: 13,35 For- 
matiîln Valențiu C>-:r-ir<-r-- șj 
Max Greger: 13,50 Cîntă Iva 
Zanicchi; 14.00 Instrumente 
populare: țambalul: 14.10
Vreau să știu: 14.35 Din pil- 
nia gramofonului: 15Q0 ■'••- 
dio Turîst-Club: 15,20 Gintă 
orchpstra dc muzică populară 
din Bolintinul din Deal: 15.30 
Compozitorul săptăminii; 
16,00' Radiojurnal: 16.20 Me
lodii interpretate dc Dan 
Spătaru: 16.30 Bilanțul ma
rilor realizări: 16.15 Pn lu
crări corale: 17.05 Antena ti
neretului: 17,^0 Concert fol- | 
florie; 18,03 Muzică ușoară;
18.10 Știință, tehnică, fante
zie: 18.35 Varietăți muzicale; 
19,00 Gazeta radio: 19,20 Săp- 
tămina unui meloman; 20,05 
Tableta de seară: 20,10 Ve
dete ale muzicii ușoare : Mi
reille Mathieu; 20.35 Pentru 
magnetofonul dv.: 21.00 Țării, 
inima și versul: 21,20 Revista 
șlagărelor: 21.35 Sport: 21.45 
Revista șlagărelor: 22,00 Ra
diojurnal; 22.20 Carnavalul 
ritmurilor; 22.55 Moment poe
tic; 23,00 Expres melodii: 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

_ PROGRAMUL 11 :

6,10 In excursie cu muzica 
ușoară; 6.45 Cîntece și jo
curi: 7,00 Radiojurnal. Suma
rul presei: 7,11 Marșuri; 7,30 
Melodii cîntate de Rodica 
Paliu și Dan Georgescu; 7,45 
Pe plaiurile oltenești cu cîn- 
tec și joc; 7,10 Tot înainte; 
8.25 Lieduri; 9,00 Melodii 
populare: 9,17 Matineu de o- 
peră: 10,11 Piese lirice; 10,25 
Muzică ușoară: 11.00 Muzică 
populară; 11,30 Bibliotecă de 
-poezie românească: 11,50 Cin- 
tecul săptăminii; 12,03 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Ca- 
deidoscop muzical; 13,00 Emi
siune do divertisment muzi
cal: 17,40 Radio publicitate; 
18,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 13,30 Oameni 
de seamă; €8.50 Melodii popu
lare; 19,00 Pagini corale de 
mare popularitate; 19,20 Re
vista literară radio: 19.50 
Dansuri din operete: 20.00 
Transmisiune de la Iași și 
București: ' 22,20 Canțonete;
22.40 Seară dc romanțe; 23,45 
Cintă Bobby Darin.

BULETINE DE ȘTI PI : 
Programul 1:5.00; (5,00:10 00; 
11.00; 17.00; 18,00; 20,00; 24,00; 
2.00; 4.00. Programul 11 : 6,05; 
12,00: 14,00; 21,00: 23.00; 0,55.

Filme

aprcci.de
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Joi uu început la București 
lucrările Colocviului cu tema 
.Dezvoltarea cooperării intre 
statele europene — premisă a 
unui climat de pace și securi
tate in Europa", organizat sub 
auspiciile Asociației de Drept 
Internațional si Relații Inter
naționale din România.

Colocviul oferă numeroșilor 
parliripanțî — specialiști in do
meniul relațiilor internaționale, 
diplomați. economiști și publi
ciști — posibilitatea dc a-și îm
părtăși opiniile, de a-și expri
ma punctele do vedere in legă
tură cu una dintre problemele 
actuale de mare importanță 
pentru întărirea păcii și înțele
gerii intre popoare — proble
ma securității europene.

Colocviul a fost deschis de 
prof. Costin Murgescu. membru 
corocnondent al Academiei Re
publicii Socialisto România, 
membru al Consiliului Execu
tiv al Asociației de Drept In
ternațional și .Relații Interna
ționale.

nrimit cu vii aplauze, acad. 
Ion Gl*eorehe Maurer, nresedin- 
telc Cons’Imlui de Miniștri al 
R-nuNicii Socialiste România, 
președintele de onoare al Aso
cia'iei de Drept International 
și Relații Internaționale, a ros
tit o cuvintarc.

Secretarul executiv al Cerni
și i Economice a O.N.U. pentru 
Enrona. Janez Stanovnik. a dat 
citire mesajului de salut adre
sat colocviului d*' t Thant, se
cretar general al O.N.U.

T.a ședința de deschidere a 
1" narie George Macovescu. 
prie'-adjunct al ministrului a- 
fa-^r-iinr externe.

In prima zi a lucrărilor au 
fes; prezenți : Austria — dr. 
Woire:lncr Strasser, secretar ge
nere) al Asociației austriece de 
politică externă și relații inter
naționale: Belgia — prof. Em
manuel Coopicters. director ge
neral al Institutului regal de 
relații internaționale din Bru- 
xelles: Bu’^-'-ia — prof. Gheo.r- 
ghi Stefanov, șef de secție la 
Institutul dc politică inters ‘io- 
nală din Sofia: Canada — Geor
ge T«n-ltieff. ambasador, repre- 
zent'*r»tul Canadei in Comitatul 
pentru dezarmare, prof. Ro
bert Spencer. d° la Institutul 
canadian de relații internațio
nale din Toronto: Cehoslovacia 
— Miloslav Lonk. cercetător la 
Institutul de politică si econo
mie internațională din Praga. 
dr -Taroslav Sediw. cercetător^ 
la Institutul de politică și eco
nomic internațională din Pra- 
ga: Cipru — Lefkos N. derides, 
secretar al Consiliului juridic 
cinriot: Danemarca — Johan 
Wilhjelm. directorul Secretari ■- 
tului Societății H-apcze de poli
tică externă: Elveția — prof. 
Jacaues Freymona directorul 
Institutului universitar de înal
te studii internațional^ din Ge
neva: Finlanda — Jukka Huo-

paniemi. asistent universitar la 
Institutul de politică externă: 
Franța — Michel Tatu, redactor 
la ziarul -Le Monde": R. D. 
Germană — prof. dr. Wilhelm 
Ersil, de la Institutul de rela
ții internaționale din Potsdam
— Babelsberg, dr. Rose, de la 
Institutul de relații internațio
nale din Potsdam — Babelsberg: 
R. F. a Germaniei — dr. Eber
hard Schulz, director adjunct al 
Institutului dc cercetări al So
cietății pentru politică externă 
din Bonn: Italia — Paolo Cal- 
zini, șeful Secției Europa ră
săriteană din Institutul de re
lații internaționale din Roma, 
Luca Pavolini. directorul re
viste’ „Rinascita*-: Iugoslavia
— dr. Dimce Belovski, parla
mentar. membru al Prezidiului 
l'niunii Comuniștilor din Iugo
slavia. dr. Ranko Pctcovici, re- 
dactor-șef adjunct la .Rcvue de 
la Politique Internationale*.- 
Liban — dr. Camille Abous- 
souan. președintele Comisiei 
naționale libaneze pentru 
U.N.E S.C.O.^ Marea Britanie — 
prof. Francois Duchene. direc
torul Institutului do studii stra
tegice din Londra. James Faw
cett. director dc studii al Insti
tutului de relații internaționale 
din Londra, sir Geoffrey d 
Frritas. oarlamențar, fost orc 
sfinte al Consiliului Europei 
Mexic — dr. Manuel Alcal 
Anaya, ambasador, delegatul 
r^r’^nnent al Mexicului la 
U.N.E.S.C.O.: Norvegia — nrof. 
John Sanes. dc la Institutul 
norvegian de noliUcă c'hcrnă; 
Olanda — dr. I. G. M. Jacuet. 
secretar general al Societă'ii o- 
land^ze do relații internaționa
le: Polonia — dr. Mieczyslaw 
Tomala. directorul adjunct al 
Institutului polonez de. relații 
internaționale: România — Ni- 
colae Fotino, director științific 
al A.D I.R.I., prof. George Ivaș- 
cu. redactor-șef al revistei „Con
temporanul", membru al Consi
liului executiv al A.D.I.R.T., 
Mircea Mal ița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, se
cretar general al A.D.I.R.I.. nrof. 
Costin Murgescu. membru co
respondent al Academici. p-e-r>- 
bru al Consiliului Executiv al 
A.D.T.R.I.: Spania — prof. Je
sus Florentino Fueyo Alvarez, 
directorul Institutului de studii 
politice din Madrid. Jose Bu- 
geda Sanchis, șeful Departa
mentului de seminarii din In
stitutul dc studii politice, zia
rist la .Pueblo’. — Madrid; 
Mannuel Solana Sanz, șeful re
lațiilor publice din Institutul de 
studii politice. Madrid; S.U.A.
— John C. Campbell, cercetă
tor la Consiliul pentru relații 
externe din New York. Arthur 
Schlesinger jr. dc la Cjf Uni
versity, New York: Suedia — 
Harald Hamrin. cercetător la 
Institutul de politică externă 
din Stockholm: Turcia — prof. 
Muammer Aksov de la Univer-

sitatca din Ankara, președin
tele Asociației turce de drept; 
U.R.S.S. — dr. I. A. Kostko, se
cretar științific al Institutului 
de economic mondială și relații 
internaționale din Moscova, dr. 
I. I. Orlik, dc la Institutul de 
economie mondială și relații in
ternaționale din Moscova, prof. 
Tomașevski, de la Institutul de 
economic mondială și relații in
ternaționale din Moscova; 
O.N.U. — Jancz Stanovnik, se
cretar executiv al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru Eu
ropa; U.N.E.S.C.O. — Pio Carlo 
Tercnzio, directorul Biroului 
dc relații cu statele membre.

Lucrările colocviului vor dura 
trei zile.

(Agerprcs)

Argentina
Măsuri severe împotriva

demonstrațiilor de protest
BUENOS AIRES 26 (Ager

pres). — în urma unei ședințe 
a Consiliului național al secu
rității, care a avut loc miercuri, 
guvernul argentinian a anunțat 
adontarea unor măsuri severe 
pentru a împiedica demonstra
țiile de protest ale muncitori
lor si studenților cu prilejul 
vizitei pe care o va face la 
Buenos Aires, cu începere de 
duminică, guvernatorul Nelson 
Rockefeller, trimisul special al 
președintelui Nixon în Ameri
ca Latină. S-a hotărît ca cei 
15 000 de membri ai forței de 
poliție din capitala argentiniâ- 
nâ și 10 000 de militari să fio 
folosiți in acest scop, precum 
și poliția și armata din prin
cipalele orașe ale țării. Unități 
£jt- poliției au și începui să 
asigure paza color 350 de filia
le argentinicne ale diferitelor 

ane. Sini 
ntru con-

comp;
tlabor

riii

- ® -

Ultima legătură

și Gibraltar
a fost tăiată

MADRTD 
Guvernul 
miercuri scara 
vineri, toate 
ritime dintre 
t«r încetează, 
terne spaniol, Fernando 
Castiella. a remis o, notă 
acest sens amb. 
tanic la Madrid, 
liams. 
tează 
nentă dintre Algeciras și 
braltar, ultima 
mai rămăsese ii 
„s tin că44.

26 (Agerprcs). — 
spaniol a anunțat 

j că. înccpind de 
comunicațiile ina- 
Spani.i și Gibral- 
Miaistrul de ex- 

Maria 
in 

Sudorului bri- 
sir Alan Wil- 

i afc-c- 
perma- 

;i Gi- 
legăturâ care 

;lre Spania și

Această măsură 
linia maritimă j

1 ovarășul ORIENTUL
APROPIAT

încheierea vizitei delegației

Paul Niculescu-Mizi

a sosit la
BEI.GRAU 26 — Corespon

dentul Agerprcs, N. Plopeanu, 
transmite : Tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a sosit joi la 
Belgrad intr-o vizită de prio 
tenio la invitația Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

La gara Dunav, oaspetele ro
mân ,a fost intîmpinat de Mika 
Tripalo, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., 
și de alți activiști de partid.

De la frontiera de stat ro- 
mâno-iugoslavă, tovarășul Paul 
Niculcscu-Mizil a fost însoțit

Belgrad
de ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan.

în cursul dimineții, tovară- 
rășul Paul Niculescu-Mizil a 
avut convorbiri cu Mialko To- 
dorovici și Mika Tripalo. mem
bri ai Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. In cursul 
convorbirilor, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă deosebit 
de prietenească, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării 
coYnuniste și muncitorești, pre- 
cdlh și tțsupra dezvoltării co- 
ljmorăril dintre cele două par
tiție.

Avioane doborile deasupra 
('analului de Suez

CAIRO 26 (Agcrprefc). — Un 
comunicat militai dat publicită
ții la Cairo — și retransmis de 
agenția France Presse — anun
ță că un grup de avioane de 
luptă israeliene au încercat joi 
să violeze spațiul aerian al 

R.A.U., într-o zona situată în 
partea de nord a Golfului Suez. 
Bombardierele de vînătoare e- 
giplenc, se arată in comunicatul 
egiptean, au interceptat apara
tele israeliene, doborînd două 
dintre ele. Se precizează că a- 
vioanele egiptene au revenit la 
baza.

O
TEL AVIV 26 (Agerprcs). — 

Un purtător de cuvînt militar
— anunță agenția France Presse
— a Informat ca două avioane 
de vînătoare egiptene au fost 
doborîte înlr-o luptă aeriană ce 
a avut loc joi deasupra Golfu
lui Suez. Avioanele israeliene 
se aflau într-un zbor de rutină 
in momentul în care aparatele 
egiptene au încercat să pătrun
dă in spațiul aerian controlat de 
forțele israeliene. Purtătorul de 
cuvînt a arătat că toate avioa
nele israeliene au revenit la

U.G.S.R. condusă de tovarășul
Gheorghe Apostol în Franța

Comunicat comun
PARIS 26 — Corespondentul 

Agerprcs, Al Gheorghiu, trans
mite : La încheierea vizitei fă
cute în Franța — la invitația 
C.G.T. — de delegația Uniunii 
Gcrferale a Sindicatelor din 
România, condusă do tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central, a fost dar 
publicității un comunicat co
mun. ..Primirea călduroasă cu 
care a fost întimpinată pretu
tindeni delegația română a ex
primat prietenia profundă, tra
dițională. caro leagă popoarele, 
oamenii muncii și sindicatele 
române și franceze14. se arată 
In comunicat. Referindu-sc la 
convorbirile dintre conduceri
le color două centrale sindi
cale. comunicatul arată : în
timpul discuțiilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă da 
prietenie frățească, a avut loc 
un schimb dc păreri asupra ac
tivității și preocupărilor inter
ne și internaționale ale celor

americano-saigoneze

L IA

OLANDA : Amster^am a avut ,oc ° manifestație a tineretului împotriva așa-nu-
dreptăți de clasă* care împarte societatea in exploatatori și oprimați.
IN FOTO : Aspect de la demonstrația din centrul orașului Amsterdam. Demonstrația 

s-a soldat cu o ciocnire între tineri și poliție.

Greva
funcționarilor

scurt •

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON (Agerprcs).
Joi, in zorii zilei, tabăra spe
cială «a forțelor americane de 
la Ben Het, amplasată ia .intra
rea in valea Dak To. a fost su
pusă unui nou bombardament 
de artileria patrioților. Peste 
100 de proiectile au explodat 
în incinta taberei — a preci
zat un purtător de cuvînt ame
rican. Sectorul unde se află 
această poziție fortificată este 
de 50 de zile teatrul unor lupte 
violente între trupele ameri- 
cano-saigoneze și forțele patrio-

Comandamentul forțelor 
U.A. a anunțat că in cursul 

nopții de miercuri spre joi r- y 
te 13 obiective militare ameri- 
cano-saigoncze âu fost atacate 
de forțele F.N.E. Printre bazele 
supuse în ultimele 24. dc ore 
unor noi atacuri de unitățile 
Frontului Național de Elibera-

Pe scurt •

continuă

tracararea grevelor și demons
trațiilor de protest.

Miercuri seara. poliția din 
Bubnos Aires a pătruns cu for
ța in incinta facultății de fi
lozofie a Universității din Bue
nos Aires, unde studenții s-au 
baricadat in semn de protest 
împotriva represiunilor din o- 
rașul Cordoba, de la sfirșitul 
lunii trecute și a apropiatei vi
zite a guvernatorului Rockefel
ler. Un număr de studenți au 
fost arestați.

I I I

WASHINGTON 26 — Cores
pondentul Agerprcs, C. Alexan- 
droaie, transmite : Politica mi
litară a Statelor Unite in re
lațiile 
ricane 
cadrul audierilor pp 
temă inițiate dc 
senatorial pentru relațiile cu 
America Latină.

Deschizind dezbaterile, sena
torul Frank Church, președin
tele* acestui subcomitet, a ca
lificat atitudinea S.U.A. față de 
America Latină drept ,.o poli
tică imperialistă dusă la ex
trem1-. El s-a pronunțat pentru 
revizuirea radicală a acestei 
politici. Church, sprijinit de 
William Fulbright, președintele 
Comitetului senatorial pentru 
relații externe, s-a pronunțat 
pentru renunțarea de către 
S.U.A. la vinzarea de arme, o- 
chipament și tehnică militară 
guvernelor latino-americane și 
la prezența misiunilor militare 
americane in țările acestui con
tinent.

Declarațiile lui Church, arată 
ziarul „Washington Post--, s-au 
bucurat de aprobarea și acor
dul experților In problemele

lor cu țările latino-ame- 
este aspru criticată in 

■astă 
subcomitetul

a

aflat două poziții ale 
pușcașilor marini americani si
tuate la sud-vest de Da Nang, 
cartierul general al celei dc-a 
treia brigăzi a diviziei a 9-a 
a infanteriei americane, la 25 
kilometri sud-vest de Saigon 
și instalațiile militare ale unui 
regiment al cavaleriei blindate 
americane amplasat la aproxi
mativ 120 kilometri de capitala 
sud-vietnameză.

Lupte între grupuri ale pa
trioților și unități ale trupelor 
inamice au avut loc, de. aseme
nea. in provinciile Tay Ninh 
și Binh Duong.

Raidurile efectuate în ultime
le 24 de orc de „fortărețele zbu
rătoare" americane „B-52" au 
fost dirijate mai ales spre sec
torul Dale To, din zona platou- 
rllor înalte și 
Tay Ninh.

Pe scurt •
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ROMA 26 (Agerprcs). — In 
Italia au continuat miercuri 
demonstrațiile de protest ale 
funcționarilor civili aflați in 
grevă, nemulțumiți de nivelul 
scăzut al salariilor. La grevă 
participă peste 250 000 do sa- 
lariați. Agenția U.P.I. infor
mează că traficul pe străzile 
centrale ale orașelor Roma și 
Neapole a fost paralizat tempo
rar miercuri, ca urmare a ac
țiunilor greviștilor.

Cițiva membri ai guvernului 
italian, printre care ministrul 
trezoreriei, Emilio Colombo, 
și Eugenio Gatlo, ministrul fă
ră portofoliu, însărcinat cu re
forma administrației publice, 
s-au întrunit de urgență mier
curi noaptea pentru a discuta 
revendicările greviștilor.

I i ■ ■

Americii Latine care se aflau 
in.sală. „Toți cei audiați, arată 
„New York Times11, au criticat 
guvernele S.U.A. pentru că 
prin menținerea misiunilor mi
litare americane in America 
Latină au urmărit asigurarea 
exercitării influenței asupra a- 
paratului militar lalino-ameri- 
can și cucerirea picții aces
tui continent pentru desfacerea 
produselor companiilor produ
cătoare de armament--.

Ralph Dungan, consilier 
Casei Albe pe timpul adminis
trației Kennedy și ambasador 
al S.U.A. in Chile in timpul 
administrației Johnson, a sub
liniat faptul că S.U.A au „o 
concepție falsă și invechită 
despre problema amenințării 
externe--. El a cerut ..să se pu
nă imediat capăt programului 
dr ajutor militar al Statelor 
Unite către țările latino-ameri
cane și prin aceasta și prezen
ței misiunilor militare ameri
cane pe acest continent-. Tot
odată el a aprobat opinia ex
primată in cadrul audierilor, 
potrivit căreia „politica milita
ră și programele militare ame
ricane pentru America Latina

al

Humphrey Gibbs și-a anun
țat oficial DEMISIA DIN POS
TUL DE GUVERNATOR BRI
TANIC ÎN RHODESIA. El a 
declarat că prezența sa in Rho
desia nu mai are sens, deoa
rece prin acțiunile sale, gu
vernul Ian Smith a înlăturat 
șansele unei reglementări ne
gociate a conflictului dintre 
oficialitățile rhodesiene și Ma
rea Britanie.

□ na

La Washington s-a anunțat 
că GLVERNUL CAMBODGIAN 
A CERUT STATELOR UNITE 
DESPĂGUBIRI de peste opt 
milioane dolari pentru daunele 
provocate pe teritoriul Cam- 
bodgiei de operațiunile de de- 
foliere efectuate de fontele a- 
mericane la frontiera Vietna
mului de sud. In cererea Cani- 
bodgiei se arată că substanțele 
defoliante au afectat in special 
plantațiile de arbori de cau
ciuc.

Comisia guvernamentală sue
deză pentru problemele cetă
țenilor străini a acordat azil 
la incă 13 soldați americani. 
După cum anunță Biroul sue
dez de informații, 
militarilor americani 
dezertat din armată
nu lupta în Vietnam și s-au 
refugiat in Suedia se ridică la 
231.

numărul 
care au 

pentru a

i

au avut efecte dezastruoase pu 
planul relațiilor externe cu a- 
ceste țări41.

Un alt expert în problemele 
continentului lalino-amcrican. 
care a luat cuvintul in cadrui 
audierilor. George C. Lodge, 
adjunct al ministrului -muncii 
in administrația Eisenhower, 
a declarat că „Generația do 
mîine a Arncricii nn va mai 
tolera intervenții militare in 
afacerile interne ale țărilor la- 
tino-americanc dc felul inter
venției in Republica Domini
cană-1.

David Bronheim, fost - ourdo- 
nator șef adjunct al programu
lui Alianța pefttru progres, a 
relevat că ..pînă și militarii 
latino-americani au o atitudine 
mai puțjn prietenoasă față dc 
S.U.A.44. El a subliniat că efec
tele politicii militare a S.U.A. 
s-au repercutat negativ asupra 
relațiilor cu America Latină și 

în
măsură răspunzătoare 
de ter io rare a relațiilor
cu toate țările de la 
fluviul Rio Grande.

că politica militară este 
mare 
pentru 
S.U.A.
sud de

Academia națională de știin
țe a S.U.A. s-a pronunțat ÎM
POTRIVA PLANULUI FOR
ȚELOR ARMATE AMERICA
NE DE A SCUFUNDA IN 
OCEAN 27 000 TONE DE GA
ZE TOXICE „DEMODATE *.

Forțele armate intenționau 
să înceapă transportarea con- 
teinelor cu gaze spre ocean la 
16 mai, dar în urma proteste
lor au amînat operația și au 
cerut Academiei să efectueze 
un studiu în această problemă

PRIMUL SUBMARIN FRAN
CEZ CU PROPULSIE NU
CLEARĂ — „Le Redoutable" 
— a efectuat miercuri prima 
sa submersiune, coborînd la a- 
dincimea de 25 metri. Subma
rinul, avînd la bord pe cei 135 
membri ai echipajului, precum 
și 50 de ingineri și tehnicieni 
a rămas sub apă aproape șase 
ore. apoi s-a înapoiat la Cher
bourg.
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PRIMUL MINISTRU AL IN
DIEI INDIRA GHANDI. care 
se află intr-o vizită oficială in 
Japonia, a avut o întrevedere 
cu premierul japonez,^ Eisaku 
Sato, in cursul căreia au fost 
discutate probleme privind re
lațiile bilaterale. Partea india
na a exprimat dorința de a 
coopera cu Japonia pentru 
construirea instalațiilor de în
cărcare a minereurilor in por
tul Visakhapatnani, iar premie
rul japonez a manifestat inte
res pentru explorările petrolie
re comune din Golful Cambay.

Potrivit datelor oficiale pu
blicate la Washington, costul 
vieții in Statele Unite a de
pășit luna trecută cu 5,-1 la 
sută, nivelul din mai 1968.

Guvernul american, scrie zia
rul „New York Post", referin- 
du-se la creșterea costului vie
ții. se află ..in pragul unei fur
tuni" de proteste față de politi
ca sa 
acestei 
ză un sondaj 
Gallup, conform căruia mulți 
americani sînt nemulțumiți de 
măsurile luate de Administra
ție in domeniul economiei.

economică. In sprijinul 
afirmații ziarul citea- 

al Institutului

soaa

Potrivit informațiilor apăru
te in presa americană. PENTA
GONUL STUDIAZĂ PROBLE
MA TRANSFERĂRII UNOR 
BATALIOANE MILITARE
DIN VIETNAMUL DE SUD 
IN MICONEZIA — arhipelag 
compus din 2 000 de mici insu
le în Oceanul Pacific, aflat sub 
tutela S.U.A. Pentru aceasta 
va fi nevoie de construirea u- 
nor noi baze militare america
ne. Observatorii politici apre
ciază că aceste baze vor li fo
losite in momentul 
Statele Unite, 
opiniei publice 
vor fi nevoite 
mele nucleare

Un mare număr de salariați 
ai instituțiilor și întreprinderi
lor de stat uruguayene AU ÎN
CETAT MIERCURI LUCRUL 
IN POFIDA DECRETUL! I 
GUVERNAMENTAL PRIVIND 
INTERZICEREA GREVELOR.

Și-au întrerupt activitatea lu
crătorii portului Montevideo, 
ai liniilor aeriene, serviciilor 
poștale și căilor ferate.

nan

a s n

C'reșterea condamnărilor la 
moarte in Africa de Sud a foM, 
proporțional, in ultimii ani de 
trei—patru ori mai mare de
ck cea a populației, informează 
revista „Codicillus’*, publicată 
de Facultatea de drept a Uni
versității sud-africane. La fie
care trei zile, în închisoarea 
centrală din Pretoria a avut 
loc o execuție. Se precizează 
că peste Jumătate din execu
țiile capitale efectuate in lu
mea capitalistă au avut loc in 
Africa de Sud.

în care 
presiunea 
Japonia.

sub 
din 

să transfere ar- 
din Okinawa.

de fotbal, des- 
pc stadionul 

re de 
ADE-

La Berlin a fost semnat 
miercuri UN ACORD DE CO
LABORARE economică și teh- 
nico-științifică pe 
lung intre Republica 
tă Germană -și Irak, 
agenția A.D.N.

termen 
Democra- 
transmite

I

La un meci 
fășurat miercuri 
din Kirikkale, in apropii 
Ankara, a izbucnit l N 
VARAT „RĂZBOI" ÎNTRE SU
PORTERII CELOR DOUĂ E- 
CIIIPE, SOLDAT CU ZECE 
MORII ȘI APROXIMATIV 
100 DE RĂNIȚI. „Bătălia", in 
cursul căreia s-au folosit și ar
me de foc, a început in tribu
ne și a continuat pe străzile 

■" orășelului. A fost necesară in
tervenția a 450 de polițiști și 
a unei companii de jandarmi 
pentru restabilirea ordinii.

■ ■n

In urma săpăturilor arheolo
gice efectuate la aproximativ 
50 kilometri sud-vest de Ale
xandria au fost descoperite ves
tigiile unui oraș vechi de 1 600 
de ani. Arheologii au scos la 
iveală, intre altele, ruinele 
unei străvechi minăstiri in stil 
bizantin.

Potrivit legendelor, pe aces
te meleaguri ar fi trăit cu 16 
veacuri în urmă Abu Mina, 
una din divinitățile venerate 
de vechii egipteni.

<

li

două centrale sindicale. Dele
gațiile Consiliului Central al 
U.GKH. și C.G.T. au apreciat 
că relațiile dintre cele două 
centrale sindicalo s-au dezvol
tat in spiritul principiului so
lidarității muncitorești interna
ționale, în interesul oamenilor 
muncii din cele două țări, al 
cauzei păcii și progresului so
cial din lume,

Stabilirea unor relații nor
male între toate statele din 
Europa, bazate pe respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, cooperare și neames
tec in treburile interne, se a- 
rată in comunicat, ar avea o 
influență hotăritoare asupra 
menținerii păcii in Europa

Cele două delegații și-aq rea
firmat sâlidaritatca cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
condamnînd războiul agresiv 
dus dc~ S.U.A. în Vietnam. Ele 
și-au exprimat in același timp 
dorința do a se pune capăt 
tensiunii existente in Orientul 
Apropiat, prin soluționarea ne
înțelegerilor pe calea negocieri
lor in conformitate cu Rezolu
ția Consiliului de Securitate 'al 
O.N.L . din noiembrie 1967.

Delegațiile Consiliului Centrul 
al U.G.S.R. și C.G.T. și-au rea
firmat voința de .a acționa in . 
permanență pentru dezvoltarea 
și mai puternică a legaturilor 

a schimburilor dc deie- ’ 
. informații și publicații, ; 
interesul consolidării ie- j 
?i dintre oamenii muncii j 
România și din Franța.

reforma
agrara

din Peru
LIMA 26 (Agerpres). — Ilo* 

forma agrară promulgată mier
curi de guvernul peruvian va 
afecta in mod deosebit intere- . 
sele companiilor nord-ameri- i

mă; -» i. . .untații
•trestie ue zahăr in regiunile 
de coastă și mii de acri de te
renuri agricole în Anzi. In. 
mod special sint vizate trei 
societăți nord-amerieane : „In
ternational Business Economic 
Corporation1-, înființată în a- 
nul 1947 de familia Rockefel
ler, „Grace an Co." și „Ccrro 
Corporation44.

Decretul cu privire la refor
ma agrară stipulează că foștii 
proprietari vor primi indemni
zații, dintre care - o parte in 
bonuri pe o durată de 20 de 
ani, cu dobindă de 5 la sută. 
Aceste indemnizații vor trebui 
să fie reinvestite in Peru pentru 
a se favoriza dezvoltarea in
dustriei naționale. Potrivit a- 
gențici France Presse. guver
nul de la Lima a respins o sc
rie de modificări la această le
ge cerute de marii proprietari. 
Aceeași agenție subliniază că 
măsura anunțată de autorități 
a fost primită cu ..un uriaș in
teres" in țară. Potrivit statisti
cilor oficiale. 83 la sută din 
proprietari dețineau mai puțin 
de 5 ha de pămînt, in timp ce 
marii latifundiare dețineau mii 
de hectare, fiind stăpini asupra 
a 70 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării.

Reforma agrară din Peru se 
adaugă naționalizării bunuri
lor marii societăți nord-ameri- 
cane ..International Petroleum 
Company". A-casta a declan
șat o stare de tensiune între 
Washington și Lima care a 
atins un asemenea punt incit 
guvernul peruvian a refuzat să 
primească la Lima pe Nelson 
Rockefeller, trimisul special al 
președintelui Nixon în Ameri
ca Latină.

implicațiile catastrofei de pe Rin|
HAGA 26 (Ăgerpres). — Pe

ricolul prinripal a) apelor con
taminate ale Rinului s-a de
plasai din R. F. a Germaniei 
in Olanda. Un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii din 
landul Renania dc nord — 
Weslfalia a făcu' cuno’-"'" că 
sectorul vest-german al flu
viului nu mai 'intri indi
cii ale prezentei otrăvii car * a 
distrus milioane de pești. Pro
bele de apă lua’c in cursul 
nopții do marii spre miercuri 
nu mai aveau dec'll canlilăli 
in ii mo dc otravă !nr cele dc 
miercuri erau complet curat". 
Peștii introduși in ană nu moi 
prezentau nici rin simptom de 
otrăvire, 'In (imp ce înainte 
nvreau in șapte minute.

In Olanda prob’ema este 
dintre cele mai comnlexc. .A- 
proximativ patru milion»* 
locuitori ai acestei lari sini 
aieciali de contaminarea ane
lor fluviului. Fi obțin apa po
tabilă din rezerve. Se preci- 
'/oo’ă totuși cd aceste rezer
ve sini apreciabile șl permit 
o aprovizionare normală in

decursul mici perioade destul 
de lungi. A lost t/'lndală pus 
la pipict un plan dp filtrare 
a apelor Mării Nordului prin 
dw'de situate la mal.

Serviciile de speciatilam o- 
land'/e au stabilit că apele 
Rinului au lost poluate cu mi 
insecticd cimr' r'"i " b nume
le de Endosiih ci”. I aboralorul 
din Krefeld IR c G.) a confir
mai rezultatul cercetărilor 
din Olanda, dar alte labora
toare vest-ri"rmane nu s-au 
pronunțai încă. Insecticidul 
este fabrice’ la mai multe u- 
zine vest-aermane. ceea ce fa
ce', dificila identificarea celor 
râsounzători de catastrofă.

P'oiesorul J. Spaander. di
rectorul Institutului national 
al sănătății publice din Olan
da. a declarai că din cauza 
mijloacelor slabe de luptă îm
potriva unei asemenea conta
minări, otrăvirea apelor Rinu
lui capătă proporțiile unei ca
tastrofe naționale In această 
Iară.
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