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Vizita 
președintelui 

RICHARD 
NIXON 

în România
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Roma
nici, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Richard Nixon, va ta
ce, la inccputul lunii august 
a. c., o vizită oficială în Ro
mânia.

Un nou obiectiv 
la Combinatul 

chimic din Craiova
Un nou obiectiv al Combi

natului chimic din Craiova a 
intrat în stadiul probelor teh
nologice — Fabrica de acid ni
cotinic, prima de acest fel din 
industria noastră chimică. Noua 
unitate urmează să producă a- 
nual 120 000 kg acid nicotinic, 
solicitat in zootehnic ca biosti- 
mulator, intrucît favorizează a- 
similarea vitaminei C, precum 
și in industria farmaceutică.

Toate torțele colectivului 
concentrate în direcția îndeplinirii 

integrale a sarcinilor de plan!

r ' Z A Pe traiectoria marii întreceri

Vizitatorului care poposește 
astăzi în vechea localitate mi
nieră Lonea, în zile însorite, 
primul lucru care îi atrage a 

•^tCnția de la mare depărtare 
este construcția impunătorului 
turn de extracție al noului puț 
cu schip, ce-și înalță in slăvi si
lueta sa suplă cu linii arhilcv- 

• turale moderne dominind im- 
' prejurimile, vrind parcă sâ se 

' eacă in semeț ie și frumu- 
•■■esteje Pacțngului și 

Această importantă 
jCy^. industrială. Stige- 

nnd urt uriaș somn de excla
mare la adresa \ redniciei și 
cutezanței omului socii tații so
cialiste, are nu numai însem
nătate e- onomică ci și pe aceea 
de simbol al prefacerilor în 
noitoarc. de o amploare fără 
precedent, ce au . avut loc aici 
in anii Congresului al IX-lea 
n) țwiaiului. Intr-adevăr, în 
perioa’da cincinalului actual,

-*■. vâ mUDIS
de preparare
O caracteristică importantă a 

ritmului jjnpetffos cu care pă
șim ferm ) pe drumul socialis
mului —C ălăuziți de farul lu
mmox .^gindirii partidului nos- 
niî. a cărei intensitate a fost 
sporită prin elaborarea docu
mentelor din ultima vreme — e 
fără îndoială legătura ce se sta
bilește tot mai strins. tot mai 
organic intre diferitele sectoa
re economice, interdependența 
dintre ele la toate nivelele.

In acest context, creșterea 
producției de oțel, a capacită
ții transporturilor feroviare, a 
industriei de cocs și semicocs 
și a celei chimice sînt legate 
în multe direcții de producția 
de cărbune extras și preparat 
Căci, creșterea cantității de căr
bune extras o dată cu moderni
zarea și perfecționărca metode
lor de extragere (și prin aceasta 
micșorarea dimensiunilor sor
tului de cărbune la extracție) 
implică o creștere importantă 
a rolului prcparațiilor de căr
bune din Valeu Jiului. In a- 
cest mod, la „caratele" celor 
50 de milioane tone cărbune 
ce se preconizează a fi extrase 
în cincinalul viitor la exploată
rile miniere din Valea Jiului 
preparațiile de cărbune exis
tente în bazin vor avea de 
spus ultimul cuvint, și nu unul 
ușor. Din acest motiv, paralel 
cu dezvoltarea industriei extrac
tiv — miniere. documentele 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului ’ prevăd creșterea ca
pacităților actuale de prepa
rare a cărbunelui. Pătrunși de 
rolul care ile revine in această 
conjunctură de perspectivă, co-

mina Lonea a cunoscut din plin 
pulsul dezvoltării și moderni
zării izvorît din programul lu
minos de industrializare socia
listă elaborat de partid. In 
acești ani plini de realizări 
marcante pentru mina din ex
tremitatea estică a bazinului 
carbonifer al Văii Jiului, au 
fost puse in funcțiune puțul 
cu schip Lonea II. concentrîn- 
du-se aici transportul și pro
ducția întregii exploatări, pu
țurile oarbe nr. 1. 8, și 10, ori
zontul 400, noi instalații princi
pale de ueraj, atelierul nou 
și complexul administrativ Lo- 
nea II etc. Șirul obiectivelor 
industriale din subteran și de 
la suprafață, al celor’ social- 
administrative nou construite 
la mina Lonea care au schim
bat radical structura organiza
torică^ și tehnologică a produc
ției ridicind întreaga activitate 
a exploatării pe treptele supe-

capacitatea 
a cărbunelui

muniștii de la preparația cărbu
nelui Petrila, prima și cea mai 
veche întreprindere de acest fel 
din Valea Jiului, s-au adunat 
recent intr-o conferință extra
ordinară pentru a dezbate Te
zele și Directivele pentru Con
gresul al X-lea al partidului

Imprumutind parcă ritmul și 
înțelesul din glasul fabricii ca
re făcea să vibreze abia per
ceptibil ferestrele sălii de vi
zavi in care se ținea ședința 
comuniștii preparatori au dez
bătut viu și aprins, vizibil im
presionați și atașați ideilor ce 
le conțin documentele partidu
lui pentru Congresul al X-lea. 
angajîndu-se la noi și impor
tante succese în muncă.

— Faptul că dezbatem acum 
în conferință aceste importan
te documente — a spus in cu- 
vintul său tovarășul Ștefan Dă- 
nescu. președintele comitetului 
sindicatului din întreprindere 
— se datorește sensului profund 
democratic și just al politicii 
partidului nostru, care se con
sultă cu toți comuniștii, cu ma
sele largi ale oamenilor mun
cii asupra problemelor politice 
și economice fundamentale ca
re stau in fața întregului po
por. Politica partidului nostru 
este caracterizată de un pro
fund umanism, de o profundă 
grijă față do om. Majorarea 
salariilor, creșterea pensiilor ș: 
a alocațiilor pentru copii, gra
tuitatea învățămîntului de toa
te gradele și a asistenței me
dicale. îmbunătățirea condițiilor

Ion MARGINEANU

rioare ale perfecționării și mo
dernizării, ar putea fi conti
nuat cu alte multe exemple. 
Cert este insă că aceste masi
ve înnoiri și perfecționări, în
făptuite printr-un efort de in
vestiții considerabil, au condus 
la o creștere însemnată a po
tențialului productiv al minei, 
concretizat in sporirea produc
ției de cărbune in primii ani 
ai cincinalului actual cu 280 000 
tone de cărbune, consfințind 
astfel atingerea, pentru prima 
dată, a nivelului extracției de 
un milion de tone — mai pre
cis 1 100 000 tone — care se va 
realiza in cursul .anului 1-909. 
Aceste realizări, nivelul ridi
cat al producției la care s-a a- 
juns în urma dezvoltării mi
nei, al creșterii capacităților 
ei de extracție, pun în fața mi
nerilor din Lonea. a comuniș
tilor de aici, sarcini și mai 
-mari în viitor.

In anii cincinalului următor, 
producția minei Lonea va cu
noaște noi creșteri prevăzîn- 
du-se să ajungă in anul 1975 la 
1 300 000 tone de cărbune.

Cum va reuși colectivul mi 
nei să se ridice cu întreaga 
activitate la înălțimea acestei 
sarcini de viitor sporite ? La 
această întrebare majoră au 
căutat răspuns comuniștii mi
nei. cei 246 delegați pre 
la lucrările conferinței extra
ordinare a organizațiilor de 
partid de la exploatarea mi
nieră Lonea in care s-au dez
bătut Tezele și Directivele

I. BALAN

♦ Continuate în pag a 3-a

• Continuare în pag. a 3-a

Pentru 
creșterea 
producției 
de calcar

Deși este o comună de mun
te cu întinse pășuni și o bo
gată tradiție în creșterea vi
telor, ponderea activității e- 
conomice a Bănițci o deține 
o ramură a industriei extrac
tive, menită să pună in va
loare bogățiile naturale : sec
ția minieră de exploatare a 
zăcămîntului de calcar, sec
ție care, în anii socialismu
lui, a cunoscut o însemnată 
extindere, ca urmare a dez
voltării vertiginoase a indus
triei siderurgice. Calcarul — 
această bogăție neglijată cu 
decenii In urină — a schim
bat radical viața comunei, a 
determinat un adevărat pro- 

i. muStațA

• Continuare în pag. a 3-a

Un alt colectiv de muncă 
raportează îndeplinirea 

planului semestrial: 

PREPARAȚIA 
LUPENI

La toate unitățile economice 
din orașul Lupeni, inșufleți- 
toarea întrecere socialistă des
fășurată î» Hnstea Congresului 
al X-lca al P.C.R. și aniversă
rii unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei cunoaște in 
aceste zile o efervescență am
plificată la maximum, care 
face să urce pe cotele cele 
mai înalte ale vredniciei reali
zările colectivelor de mun
că. Dar să lăsăm faptele 
să vorbească. In numărul de 
ieri al ziarului, spre exemplu, 
era relatată performanța re
marcabilă înscrisă de minerii 
Lupeniului pe traiectoria marii 
întreceri : realizarea planului 
pe semestrul I al acestui an 
cu cinci zile mai devreme. Și 
iată că, numai după o zi, un 
alt colectiv harnic din Lupeni 
ne vestește obținerea unui ast
fel de succes ; este vorba de 
colectivul preparației Lupeni 
care in dimineața zilei de 25 
iunie a încheiat și el socotelile 
cu primul semestru.

Succesul acesta de prestigiu 
încununează strădania colecti
vă a preparatorilor, în frunte 
cu comuniștii, de a respecta 
riguros disciplina tehnologică, 
de a asigura funcționarea ire
proșabilă a instalațiilor și a- 
gregalelor în vederea recepțio- 
nării ritmice a cărbunelui ex
tras de minele Lupeni și Uri- 
cani și obținerea unor indici 
tehnico-economici înalți. în 
acest sens am fost informați 
din partea conducerii prepara- 
ției că la rîndul lor, minerii 
din Lupeni au sprijinit realiză
rile preparatorilor t-rimițind 
ritmic la recepție producția 
sporită cu aproape 28 000 tone 
peste plan și de calitate avind 
un conținut de cenușă în me
die cu 0,6 puncte mai mică do
cil norma admisă, iar lucrătorii 
stației C.F.R. Lupeni asigurind 
o aprovizionare ritmică a pre- 
parațioi cu vagoane navetă.

în cadrul preparației, a fost 
neslăbit în atenție executarea 
din timp și de bun nivel ca
litativ a reparațiilor și revi
ziilor la instalațiile prelucră
toare pentru cărbunele special, 
asigurarea funcționării cu două 
ramuri a funicularului de șist

4—5 Lupeni. Și, firește, fiind 
permanent' î» «mirai unor a- 
txiri preocupări, solul activită
ții preparației a urcat treptele 
unei înalte fertilități, cure și-a 
revărsat cu prisosință rodni
cia. Citcva cifre sint ilustrati
ve in acest sens :

9 in instalațiile tehnologice 
au fost supuse preparării, 
peste pion, 16 419 tone de 
cărbune;

• indicele recuperării glo
bale a fost depășit cu 1.5 
puncte, fiind cu mult su
perior celui prevăzut în 
angajament;

$ in cele cinci luni trecute 
s-au realizat 717 000 lei 
economii prin reducerea 
cheltuielilor de produc
ție.

La obținerea acestor multiple 
succese închinate Congresului 
partidului, care au stat cheză
șie indeplinirii cu 4 zile mai 
devreme a planului pe semes
trul I, au contribuit colective
le tuturor sectoarelor prepa
rației. mobilizate de organiza
țiile de partid, toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii; Citeva 
nume 'de oameni se impun insă

■ a fi neapărat consemnate, da
torită aportului amplificat cu 
care au susținut, zi de zi, la

■ locurile de producție, reali'
i rea ritmică a sarcinilor de plan 

și a angajamentelor. Imaginin- 
du-le fixate pe un panou al 

j fruntașilor, aceste nume ar 
ocupa ordinea următoare: D. 
Gheonea, V. Koniska, Gh. Tri
foi, St. Gyorgy, E. ,\Vilk. T. 
Pop, P. Avramescu,fî>T. Mis- 
chie, A. Droczingcr, I. Tomuș 
I. Tripon — toți șefi dc echipă 
în secțiile preparației ; Gh. En- 
ciu, I. Colanios, I. Ghiciu. L.

i Avramcseu — prim maiștri ; 
FI. Tigoian. maistru spălare, 
N. Pis. maistru electromecanic, 
P. Turcilă, maistru de funicu
lar, I. Antal, maistru electri
cian. H Hroștca. șeful sectoru
lui transport; Gh. Radman. V. 
Sibișan. S. Coman și T. Ha- 
lasz — tehnicieni dispeceri ; 
T. Geamănu. V. Corpadca, A. 
Bușoi — ingineri la secția pre
parare.

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor organizea
ză, în această vacanță, tabere 
speciale pentru copiii care au 
participat la diferite con
cursuri. La Homorod, vor 
merge ciștigătorii concursului

de artă plastică; la Moneasa 
— înotătorii; in tabăra de la 
Sna.gov participanții la raliul 
de carturi: micii aeromode- 
liști la Telega, electroniștii și 
micii fotografi la Bran, iar 
la Sinaia, pionierii mențio
nați la concursul „Minitehni- 
cus". Taberele sînt organizate 
cu scopul de a oferi pionie
rilor condiții depline de ma
nifestare și dezvoltare a pri
ceperilor și aptitudinilor. Din 
Valea Jiului vor merge peste 
■10 de pionieri.

• ♦ ®
De curînd, în cartierul Co- 

roești din Vulcan, s-a des

chis o nouă unitate- de ali
mentație publică : chioșcul 
„Mîndra". Aprovizionat cu 
răcoritoare și bere, chioșcul 
a fost vizitat încă din prima 
zi de numeroși consumatori.

• * •
In holul Casei de cultură 

din Petroșani se va deschide, 
simbătă, o expoziție organi
zată in cinstea -Zilei învăță
torului". Expoziția va cuprin
de desene, diverse obiecte 
lucrate in orele de atelier, 
obiecte dă artă și artizanat 
confecționate de copii in ca
drul activităților .școlare și 
cxtrașcolarc.

Rezolvarea propunerilor și sesizărilor 
cetățenilor mereu în utentia noastră 

t *

STANISLAV LAIG 
prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, 
președintele Consiliului popular al orașului 

Petrila

In rezolvarea complexelor sarcini ce revin 
consiliilor populare în etapa actuală de desă- 
vîrșire a construcției socialismului, opinia ce
tățenilor are un rol important in perfecționa
rea continuă a muncii în diferite sectoare dc 
activitate. Cererile, rec]amațiile, sesizările și 
propunerile făcute de cetățeni reprezintă un 
sprijin prețios in activitatea organelor de stat, 
dind posibilitate acestora să-și îmbunătățească 
în permanență stilul și metodele lor de muncă, 
să cunoască din timp și să înlăture unele în
călcări ale intereselor și drepturilor legitime 
ale cetățenilor.

Tocmai de aceea, tuturor cetățenilor din ța
ra noastră le este asigurat dreptul de a se 
adresa verbal sau în scris oricărui organ dc 
stat pentru rezolvarea unor probleme per
sonale sau de interes obștesc, iar pe de altă 
parte organele de stat au obligația de a re
zolva in mod operativ și cu grijă petițiile ce
tățenilor. Acest deziderat este subliniat in do
cumentele Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968, precum și în decretul nr. 534 din 23 iunie 
1966 în care este stabilit un regim unitar pen
tru exercitarea dreptului de petiționare a ce
tățenilor cit și obligația organelor de stat dc a 
primi și dc a soluționa operativ, reclamațiile, 
sesizările și propunerile oamenilor muncii. 
Stabilind că o caracteristică dc scamă a evolu
ției statului nostru, a dezvoltării și perfecțio
nării continue a societății socialiste este adin- 
circa continuă a democrației socialiste, prin 
atragerea multilaterală a maselor populare la 
activitatea organelor de stat, la conducerea în
tregii societăți. Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea al partidului subliniază că : 
„Se va asigura perfecționarea cadrului insti
tuțional in care cetățenii să-și poată exprima 
liber și nestingherit opinia asupra modului in care 
se gospodăresc treburile țării, se înfăptuiesc 
hotSrîrilc partidului și statului, să poată cri
tica neajunsurile ce apar în activitatea orga
nelor de partid, de stat și obștești, să facă 
propuneri pentru remedierea acestora, partici- 
pînd cu toată energia și priceperea la înlătu
rarea lor. la progresul societății'*.

Apreciind importanța deosebită pe care o 
prezintă audiențele, scrisorile și sesizările fă 
cute de oamenii muncii — forme dc realizare 
a unui contact viu și direct cu masele dc ce

tățeni, comitetul executiv al consiliului popu
lar al orașului Petrila acordă o atenție deose
bită examinării și rezolvării problemelor ridi
cate de cetățeni, ca o obligație dc înaltă res
ponsabilitate socială și civică.

în cele cinci luni, ale acestui an au fost pri
miți in audiență la Consiliul popular al ora
șului peste 800 cetățeni și s-au înregistrat 
2 014 cereri care, in marc parte se referă ta 
rezolvarea unor probleme legale de spațiul lo
cativ. de aprobări pentru material lemnos de 
construcții și ca lemn de foc, diferite certifi
cate, angajări de serviciu, propuneri legate de 
îmbunătățirea edilitar gospodărească a orașului 
nostru etc. Cu ocazia dezbaterilor ce an avut 
loc in perioada campaniei electorale au fo 
făcute, de asemenea, propuneri prețioase de 
către cetățeni pentru îmbunătățirea funcțio
nării centralelor termice, conservarea fondului 
'o^ativ, amenajării de zone verzi, moderniza
rea unităților comerciale și îmbunătățirea de
servirii populației unitățile' prestatoare de 
servicii I.C.O.. T.R.E.H.. coopera\u-n meșteșugă
rească.

Legătura nemijlocită cu masele de oameni ai 
muncii, cunoașterea aprofundată a cerințelor 
lor. a permis confruntarea și verificarea efi
cienței activității consiliului nostru popular, a 
facilitai adoptarea unc“. măsuri corespunză
toare și orientarea eforturilor sprd soluționare^ 
celor mai actuale și importante probleme din 
toate domeniile de activitate. Așa de pildă, au 
fost întreprinse studii de către unele colective 
formate din cadre competente, privind îmbu
nătățirea funcționării centralelor termice și a- 
sigurarea apei calde conform programului — 
studii ce au fost urmate de măsuri concrete. 
S-a analizat in ședințele de Comitet executiv 
preocuparea sectorului l.G.L. privind întreți
nerea in bune condițiuni a spațiului locativ, 
funcționarea instalațiilor tehnico-sanîtarc, sau 
cum se preocupă sectoral I.G.C. de salubriza
rea orașului. întreținerea zonelor verzi, iar 
secția I.J.E.H. cum asigură iluminatul public.

I nele neajunsuri au fost sesizate dc cetă
țeni in legătură cu activitatea rețelei sanitare 
de pe raza orașului, îndeosebi in ceea cc pri
vește deservirea bolnavilor la Policlinica din

• Continuare in pag. a 3-a
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Reporterul a fosl tentat, ca 
mai totdeauna, sâ înceapă cu 
alii de des repetatul „Pe aces
te locuri n-a fosl nimic". De 
fapt, acest lucru.tot trebuie spus. 
Sint adevăruri care, oricit de 
des rostite, ne plac din ce in 
ce mai mult, ba chiar ni se par 
mereu noi. Și in «ceste zile — 
cind întreaga ființă ne e plină 
de impresionantele perspective 
cc le deschid in lata patriei so
cialiste viitoarele lucrări ale 
Congresului al X-lea al parti
dului — si mf im plăcerea mai 
mult ca în alte împrejurări, să 
afirmăm cu mindrie' cu acest 
obiectiv, sau acest lucru, a lost 
făcut de noi, că pe aici curgea 
cu cîțiva ani în urmă un rin, 
sau c.i pur și simplu nu era ni
mic, sau că aici vom face cu
tare și cutare obiectiv. Nu spu
nem că- se va face, ci spunem 
la modul personal: NOI VOM 
FACE. tsa ne-a învățat parti
dul — să chibzuim, .sâ plănuim. 
să înlâptuim noi. pentru noi și 
ai noștri.

Am deslușii acest sentiment 
de maximă încredere, (le opti
mism robust, de hotărire fermă, 
și in cuvintele inginerului loan 
Pozinărea, șeiul Uzinei de pre
parare a minereurilor din Te- 
Hue.

— Uzina noastră constituie, 
fără îndoială, o premieră indus
trială pe Iară, Ea permite va
lorificarea superioară a zăcă
mintelor dc fler din munții Po
iana Rusca, avind ca efect rea
lizarea unei economii de 30 mi
lioane lei anual la prețul de 
cost al fontei și reducerea con
sumului de cocs metalurgic cu 
168 000 tone pe an. Aceasta;- fa 
începui. Specialiștii uzinei, mun
citorii cu înaltă calilicare sînt 
permanent preocupați de perfec
ționarea proceselor tehnologice, 
(le imbunălă|irea funcționării in
stalațiilor, urmărindu-se astfel 
ridicarea necontenită a eficien
ței economice. Așa înțelege or
ganizația noastră de partid, în
tregul colectiv sâ participe la 
Înfăptuirea politicii partidului

Aici, pe malurile Ce mei,- a 
fosl instalat un puternic ampli
ficator pe I luxul minereu — fon
tă, un ridicător al valorii me
talurgice. Omul corectează na
tura; o parte din steril este p- 
prit. ridicind astfel cu multe 
procente conținutul dc metal. 
Dc pildă, in anul viilor minereul 
brut va intra în uzină cu 28 Iu 
sută fier și va ieși. concentrat, 
cu 51 la sută. Și acesta este un 
singur aspect al procesului su
ferit . (le minereu in uzină. Dar 
pină va ajunge uiți este supus 
sfărîmării mecanice, prăjirii 
magnetizanle și separării magne
tice.

— Avem deja o bogată ex
periență — spunea inginerul Po
zinărea. Uzină românească' — 
concepție, execuție și în mare 
parte utilaj — s-a impus cu 
brio. In aceste zile, cind dezba
tem obiectivele \iitoarei peri
oade de înflorire economică, ne 
amintim ca nu cu mul/i ani in

urmă discutam despre proiect, 
despre uzina unde azi lucrăm 
Stalul nc-a ajutat, noi am in
vestit muncă și ceea ce s-a pro
iectat este acum fapt împlinit 
De aceea, credem în proiectele 
viitoare și ne angajăm cu toate 
puterile în angrenajul desăvir- 
șlrii socialiste.

Uzina am construit-o și itme- 
ționcază din plin. Dar pe dru
mul abataj — furnal mai_ c loc 
pentru' amenajări. Păstrînd Io
nul plastic, aș zice că pe alo-' 
curi mai c cile o groapă care 
așteaptă să fie plombată. Și a- 
cest lucru il facem noi acum. 
Indicalorii tehnologici și econo
mici pe care i-am realizat sint 
buni, dur știm că pot ii și mai 
buni. Capacitatea de preluare 
prevăzută pentru 1970 am reali
zat-o încă de anul trecut A 
crescut mult extrac|ia economi
că in metal, dar de la 86 la sulă 
în sus mai c loc-, s-a redus pro
centul dc metal în steril, dar 
și aici mai e loc. Colectivul

nostru are ca principală preocu
pare tocmai rezolvarea în timp 
scurt și cil mai eficient a a- 
ceslor probleme Ne preocupă 
in egală măsură, creșterea pro- 
ductivilăfii muncii, micșorarea 
cheltuielilor dc produc/ie, i*ibu- 
nătăfirea condițiilor de muncă. 
In proiectul dc Directive ale 
Congresului al X-lea al parti
dului am găsit multiple sarcini 
pe această direcție și colectivul 
nostru s-a angajat entuziast in 
infăptuirca lor: •

România va produce în 1975. 
așa cum se arată in proiectul 
de Directive. I<> -10,5 milioane 
tone de otel. Mu't, dar pe mă
sura posibilităților. Nivelul a- 
cesla este binecunoscut dc în
tregul colectiv al uzinei din Tc- 
liuc. Dc aceea căutările pre
zente încearcă să dea soluție 
optimă la problema contribuției 
minelor din Poiana Rusca la 
realizarea acestui obiectiv.

Dan COR1OLAN

Sna.gov
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Aforisme
Cc este un aforism ? Un mi

nimum dc cuvinte cu un ma
ximum dc sens.

Mark Twain

Femeia este ca o v nli/.ft fă
ră miner. Nu știi nici cum 
s-o ții și te temi mereu >-ă 
n-o pierzi.

PROFIL
IN

TIMP

Turnul feudal 
de pază 

de la Crivadia
Dr. docent OCTAVIAN FLOC A

Cu leală existența sa multi
seculară. infruntind vicisitudi
nile vremii, apoi părăsită și mă
cinată de dintele necruțător al 
timpului — dar. totuși, persis
ted lainică peste veacuri — 
It-rlificația dc Ia Crivadia a- 
pare ca unul dintre monumen
tele medievale hunedorene niai 
puțin cunoscute maselor dc vi- 

Tocmai această impre- 
,h .( < - -’«.anjoă să-i rcin-
v.cm 1 reculul și sa 
tcrcsul față de acest obiectiv, 
istoric prin rosturile și natura 
sa, turistic prin topografia și 
situația lui geografică dar și 
prin semnificația sa.

Astfel, mergind dc la Petro
șani pe apa Baniței in sus, sau 
dc la Deva spre SE, pe minu
nata vale a Streiului, spre ba
zinul Văii Jiului, greu de pre- 
supiiș că ar putea scăpa din 
atenția călătorului, sensibil la 
frumusețile peisagiste, o con
strucție curioasă, rotundă, cu 
zidurile albe, solitară : e valo
rosul monument istoric, cunos
cut sub denumirea 
la Crivadia-. Și, 
mintea scrutătoare a călătoru
lui, dornic de a ști și a cunoaș
te cit mai real și mai aprofun
dat valorile cultural-istorice ale 
regiunii și ale patriei, iși va 
pune justificate întrebări asu
pra originii acestui monument 
ce imbie spre vizitare, cu atita 
insistență, atit călătorul din fu
ga automobilului, cit și pe cel 
ce privește pe fereastra vago
nului de pasageri. Care este 
originea acestui monument is
toric. cu ce scop și cind a fost 
<1 înălțat? Iată cîteva între
bări, care, cu toate că »" faSț 
puse cu dec. —• eniar veacuri

.„«ia. răspunsurile date 
deși multe și variate, reclamă 
rectificări de ordin științific.

Consultind bibliografia mai 
veche și chiar mai nouă asu
pra .Turnului de pază de la 
Crivadia". ne vom lovi de o 
seric de contradicții și inexac
tități referitoare la cronologia, 
etnicitatea și menirea acestei 
fortificații. Dar, înainte de a 
da răspunsul nostru la aceste 
întrebări, să procedăm, desigur 
foarte succint, la descrierea 
obiectiv ului:

Turnul de pază de la Criva- 
dia-Merișor se înalță pe mar-

„Turnul de 
desigur că

in partea de nord, 
linie de suprafața 
cesul in turn se 
ajutorul unei scări.

Diametrul interior al con
strucției e de peste 13 m. A- 
părarea fortărețe! dinspre vest 
și sud era asigurată de 7 cre
neluri, situate la distanța de 
1—1,50 ni unul de altul. < civ- 
laltc părți, mai puțin expuse 
din cauza terenului accidentat 
nu reclamau un asemenea a- 
'“*■«—«••nt. l.a exterior, crene
lurile sint ne «k> «.m late și de 
50 cm inalte, iar în interior 
de 1—1.20 cm late și de 1.50 
cm inalte.

In interior, Jn partea de sus 
a turnului, observam o platfor
mă dc luptă cu parapetul lat 
de 1 m și inalt dc 0,80 m.

Turnul dc la Crivadia este 
un monument de origine feu
dală. Sistemul de fortificație, 
tehnica zidurilor și a materia
lului de construcție folosit ex
clud originea romană a monu
mentului, cum încercau să de
monstreze tinii, sau dacică, cum 
afirmau alții, chiar dacă în a- 
ccst loc au fost sesizate și li
nele vestigii ale antichității. In 
prezent, in urma cercetărilor e- 
fectuate in ultimii douăzeci de 
ani. sîntem in posesia alitor 
date sigure privitoare Ia siste
mele de fortificație dacice, ro
mane sau feudale, a tehnicii de 
construcție ele., folosite la aces
tea, incit cu greu ar putea fi 
confundate. In trecut, acest lu
cru era mai dificil de sesizat, 
cercetarea fiind mal înapoiata 
iar cooeiuriile mai puțin sigu
re. Numai așa se explică cum 
dc in bibliografie și deci, in 
cunoștințele oamenilor, turnul 
medieval de la Crivadia a fost 
consemnat ca dacic, sau roman, 
iar cetatea de la Banița, dc pil
dă. deși de obîrșie dacică, a 
fost arătată pină la cercetările 
noastre din anii 1961—1962, ca 
fiind dc origine feudală.

In cc privește rostul cu ca
re a fost înălțat turnul de la 
Crivadia, se poate spune că el 
făcea paza vechiului drum (pu
țind servi și ca punct vamal) 
ce ducea — de pe artera văii 
Mureșului .și a Streiului — de 
la Merișor, peste dealul Babii, 
prin pasul Vulcan, in Țara Ro
mânească. Actualul drum, care

Ia 2 ni înăl- 
solului. Ac- 
practică cu

CASA PARUMBEILOK

Cinemeridiane
JN CUR1ND vor inccpe fil

mările coproducției ungaro-so- 
v ietice ' consacrate vieții lui 
Franz Liszt in regia cunoscu
tului regizor Kelcti Mârton.

Accentul principal Va fi pus 
pe dezvăluirea personalității 
lui Liszt ca om și pe activitatea 
sa creatoare. Turnările vor fi 
efectuate chiar in locurile un
de compozitorul și-a petrecut 
o parte din viață. Unul din a- 
cestea este și Leningradul, un
de vor începe primele filmări. 
Apoi, grupul de filmare va ple
ca în Italia pentru a turna sce
na întâlnirii compozitorului cu 
Papa. In rolul lui Liszt va a- 
pare actorul Darvas Ivân. Ci
teva din concertele lui Liszt vor 
fi interpretate de pianistul so
vietic Sviatoslav Richter.

O
REGIZORUL ANDRE CA- 

YATTE intenționează să plece 
în Nepal pentru a începe tur
narea filmului „Drumurile Kat- 
mandu-ului". EI afirmă că a 
descoperit în Nepal regiuni 
muntoase unde peisajul și tra
iul locuitorilor a rămas același 
de veacuri.

Scenariul filmului a fost 
scris de Cayatte împreună cu 
Rene Barjavel. El este consa
crat unui fenomen specific tim
purilor noastre: migrația pe 
scară largă a tineretului „hip
py" din multe țări ale lumii 
în îndepărtatul Nepal. Ajun-

gind pe jos, cu mijloace de o- 
cazie pină la munții Himalaya, 
tinerii. în majoritatea cârtiri
lor, nu mai știu ce să facă. 
Filmul lui Cayatte nu va fi. un 
documentar despre folclorul și 
peisajele Nepalului sau despre 
această situație stranie a hippy- 
lor, ci un film artistic a cărui 
acțiune se va desfășura pe un 
fundal original.

O

FACI ND BILANȚUL produc
ției cinematografice, presa in
diană subliniază că In 1968 în 
India au fost produse peste 330 
de filme. Din acestea, două tre
imi au fost realizate in șapte 
limbi locale, coca ce a făcut 
ca ele să poată fi prezentate 
numai în țară. Suma totală de 
pe urma încasărilor cinemato
grafice a fost de 120 milioane 
dolari, 25 de milioane prove
nind din vînzarea filmelor în 
străinătate. Dar prosperitatea 
economică a cinematografici in
diene nu a fost însoțită în.dOGSj 
de creșterea nivelului artistic 
al filmelor.

Filmele indiene au fost^ vi^_ 
zionate în medie de un număr 
de 5 milioane spectatori anual. 
Numărul total al cinematogra
felor, c^xr de 5 600. Filmele in

diene sint exportate în primul 
rind în Africa și în cîteva țări 
asiatice.

Procedeu

conservare

inimilor
Se elaborează un nou proce

deu dc conservare a inimilor 
pentru grefele ulterioare. In 
cursul experiențelor, inimile 
clinilor au fost detașate și păs
trate intr-un frigider, unde erau 
conectate la un sistem dc per
fuzie și ținute la temperatura 
de 5°C timp de 72 ore. In acest 
răstimp, prin perfuzie s-a ad
ministrat fiecărei inimi o can
titate de 1.5—2 1 de ser anor
ganic standard, filtrat și satu
rat in permanență cu oxigen. 
Administrarea serului s-a fă
cut în condițiile unei presiuni 
normale. Apoi, inimile au fost 
deconectate de "la sistemul de 
perfuzie, încălzite cu perfuziile 
mai calde și legate de sistemelu 
circulatorii ale animalelor pen
tru a se verifica viabilitatea 
lor. In decurs dc un minut, 
inimile care și-au păstrat via
bilitatea au început să se con
tracteze și au funcționat astfel 
timp de 4 ore, după care au 
fost detașate.

Dc asemenea s-a produs o 
metodă de verificare a capaci
tății vitale a inimilor conser
vate înainte de a fi grefate. 
Se consideră că rezistența va
selor coronaricnxî .este o măsură 
de rezistență a cordului față de 
lichidul administrat prin perfu
zie. După 72 do ore de conser
vare, în inimile capabile să se 
contracte, această rezistență 
crește încet.

— Hai Juventus!

Fără cuvinte.

I

s-a

Numai in rarele clipe cind 
o femeie nu se gindește In 
coca cc spune, putem fi siguri 
că spune inir-adcvăr ceea ce 
gindește.

Sacha Guitry

Dacă sexul slab este cel 
mai tare dintre cele două, 
aceasta se intimplă numai 
pentru că sexul tare mani
festă o foarte mare slăbiciu
ne pentru sexul slab.

Charles Aznavour

Gelozia este ceva teribil; 
seamănă cu iubirea dar c 
contrariul ei; nu vrea binele 
ființei iubite ci dependența 
el și triumful asupra ei; iu
birea este uitare de sine; 
gelozia este forma cea mai 
pasionată a egoismului, exal
tarea Eului despot, exigent, 
vanitos care nu poate să se 
uite și să se abandoneze.

Amiel

A iubi o I 
a te bucura 
spre binele 
te bucuri și 
ce-i necesar

ființă ? înseamnă 
i de ceea ce este 

ei, înseamnă să 
i să faci tot ceea 

ca să-i fie bine.
Cernîșcvski

...Orice lucru pe lume ar 
trebui să aparțină celor ce 
știu să se poarte cu el.

Urechi

Invidia este distrusă de o 
adevărată prietenie și coche
tăria de o adevărată dragoste.

La Rochefoucauld

Dragostea îl face pe om ne
cesar semenilor săi.

Bernard Shaw

Cind iubim din interes nu 
căutăm de fapt decit binele 
nostru personal.

Aristolcl

(din „Europeo" Milano)

idin .Daily Mirror")

ginea stîncoasă a apei Merișor 
cuprins spre nord și est de va
lea adincă a acestui pîriu și 
de povîrnișul stîncos și acci
dental al terenului, iar spre sud 
și vest (singura parte accesi
bilă), de șaua mai domoală 
z dealului.

Monumentul construit din 
piatră de calcar locală — și ale 
cărui ziduri se mai păstrează 
pînă la înălțimea' de 20 m — 
are o formă interesantă : cir
culară perfectă. Suprafața ex
terioară, lencuită a turnului, nu 
are altă ornamentație decit un 
chenar circular în partea de 
sus.

Intrarea originală a fortifi
cației (care acum se face prin 
«părtura unui crenel) se află

străbate bazinul Văii Jiului 
prin Petroșani — pasul Lainici 
— a fost deschis ulterior. Prac
ticarea acestui traseu s-a inten
sificat. mai ales, o dată cu creș
terea și dezvoltarea exploată
rilor carbonifere. Vechiul drum 
peste dealul Babii, aproape ui
tat astăzi, e folosit doar de 
localnicii păstori și crescători 
de oi, sau cu prilejul exploa
tărilor forestiere. Din amintirea 
acestor vremi îndepărtate a ră
mas însă ca un document grăi
tor al muncii omului, a posibi
lităților lui creatoare in arta 
construcției — dar și ca un 
instrument de opresiune a ma
selor de iobagi — și turnul de 
pază, monument de arhitec
tură, de la Crivadia.

I Romantica de vara
Ce drag îmi este vara, in codru printre ulmi, 
Să vin sub bolta verde a frunzelor rotate... 
S-ascult cuprins de vrajă și dulce pietate 
Cintarea ce-o coboară lin viatul de pe culmi. 
Să trec ca tăietorul de lemne — suveran. 
La orice pas copacii să-mi miște evantaie 
Și-nspre izvoare limpezi, cu murmur diafan 
Copilele de ciute poteca să mi-o taie... 
Aș colinda prin codru, copil cu leru-i Ier 
Și-aș sta trintit pe spate Ia umbră de jugaștri 
De n-2r vorbi... plutirea crimpeielor de cer 
De firea-ți schimbătoare și ochii tăi albaștri...

Zeno TLRDEANU
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Știați că...
© In 500 dc ani după in

troducerea tiparului au fost 
editate aproximativ 30 milioa
ne de cărți. Tot atitea au fost 
tipărite în ultimii 25 dc ani.
• La Uzina „Nord-av iation' 

de lingă Paris se construiește 
o nouă rachetă purtătoare 
„Diamant-V“. Aceasta urmează 
să fie lansată in noiembrie a.c. 
pentru a pune pe orbită sa
telitul ,,Dial“, iar după patru 
luni și „Peol“, in caz că expe
riența va reuși. Cei doi sate
liți vor cîntări cite 80 kg.
• Oamenii de .știință so

vietici de la Institutul de hi- 
drodinamică al filialei siberie
ne a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. au pus la punct o me
todă cu ajutorul căreia corpu
rilor de dimensiuni mici (de 
0.1—10 mm) să li se imprime 
o viteză de 8—14 km/sec.
• Datorită' perfecționării 

mijloacelor tehnice, în prezent 
se. pot prospecta zăcăminte de 
minereuri utile pe fundul mă
rii la o adîncime de peste 
1 000 metri.
• în oceanul mondial cresc 

anual circa 130 miliarde de 
plante marine, dintre care se 
utilizează doar o parte neîn
semnată și trăiesc circa 230 
miliarde tone dc pește, din 
care in lumea întreagă se pes
cuiesc in prezent numai 
60 500 000 dr tone.

In R.^.S, Lituaniană s-a 
construit un dispozitiv auto
mat de înregistrare pentru sta
bilirea vitezei de coagulare a 
singelui.

noapte de februarie tă
cută și albă în cîmpia roma
nă. Cu farurile stinse, cinci 
„Jeepuri" înconjură în liniște 
vila frumoasă cu cărămizi ro
șii dc la Cinctto Romano. Și 
brusc, carabinierii intră în sce
nă : in cîteva clipe „Jeepurile" 
rămin goale, ușile casei se iz
besc dc perete, pașii răsună pe 
scări... iar cei dinăuntru sint

florentini opere de artă de o 
valoare neprețuită au părăsit 
clandestin Italia, poposind în 
muzeele unor colecționari par
ticulari, printre care și acest 
prea-bogat baron elvețian cind 
paginile ziarelor și începuseră 
să povestească cu lux de amă

surprinși alături de un adevă
rat depozit de vase, statuete, 
diverse obiecte funerare etrus
ce, gata împachetate, tocmai 
bune de expediat în Elveția.

— Asta nu înseamnă nimic, 
se justifică senini proprietarii 
vilei. Străinii sint dornici de
antichități. Ei bine, pe calc ab
solut legală noi producem false 
relicve etrusce destinate expor
tului.

Poate că totul s-ar fi sfîrșit 
aici, dacă poliția italiană n-ar 
fi fost Toma Necredinciosul: 
căci, cerîndu-se verificarea o- 
biectelor, s-a descoperit că da
că 90 la sută din ele erau in 
adevăr .made in Italy", restul 
reprezenta inestimabile comori 
istorice datind din epoca e- 
truscă.

Și astfel a revenit în actua
litate problema traficanților de 
opere de artă, organizați intr-o 
adevărată mafie, puternică și 
misterioasă. Exportul clandestin 
de opere de artă a luat in Ita
lia asemenea proporții, incit 
a fost nevoie ca peste 4 000 de 
polițiști să devină ad-hoc gar
dieni ai monumentelor și lo
curilor istorice, ai colecțiilor 
particulare, ai anticariatelor...

Nu se stinsese încă viJva stîr- 
nitâ de afacerea von Thyssen 
(prin intermediul unor anticari

nunte despre „furtul relicve
lor etrusce".

O

Niște carabinieri toscani au 
descoperit din iniimplare un 
niormînt necunoscut, după toa
te aparențele de origină etrus
că. „Au descoperit" e un fel 
de a zice, pentru că in reali
tate alții îl descoperiseră... și 
jefuiseră înaintea lor. Țăranii 
din satele vecine sint hărțuiți 
fără milă cu întrebări de către 
un anume colonel de carabi
nieri, Manboz și oamenii lui 
și, după interogatorii fără sfîr
șit, a fost reconstituită, parte 
cu parte, o istorie demnă chiar 
de... James Bond.

Se pare că totul a început cu 
acel mic și misterios avion de 
turism care vreme îndelungată 
a zburat cu incăpăținarc dea
supra regiunii toscane. Pe ur
mă au venit, nimeni nu știe 
de unde, niște domni foarte c- 
leganți, înarmați cu cărți și fo
tografii. S-au plimbat un timp 
încoace și încolo, pe urmă au 
strigat : „Iată-1, e aici 1" și pe 
urmă âu angajat cițiva țărani 
pe care i-au pus să sape înspre 
miezul nopții și aceștia au să
pat, in vreme ce cițiva inși 
posomoriți și înarmați cu „tal
kies walk ies" (aparate de ra- 
dio-emisie portative) pîndeau 
prin împrejurimi.

Rezultatele anchetei au fost 
surprinzătoare. S-a descoperit 
că 613 expediții similare (săpă
turi clandestine sau furturi la 
particulari) au fost organizate 
intr-o manieră mai mult sau 
mai puțin identică. Și în total, 
785 obiecte dc artă etrusce sau 
din perioada greco-roniană au 
fost furate și expediate în a- 
fara Italiei, ceea ce reprezintă 
un trafic anual de 4 miliarde 
de lire.

— Dacă nu se iau măsuri se
rioase, spunea același tenace 
colonel Felice Manboz. așa cum 
merg lucrurile n-ar fi de mi
rare să ne trezim intr-o zi că 
sub nasul nostru „ei l-au furat 
pe însuși ,David" al lui Mi
chelangelo".

Colonelul Manboz exagera, 
desigur; căci e greu să-ți în
chipui pe cineva alergind in 
spate cu celebra statuie. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că pen
tru Italia, mafia traficanților 
de obiecte de artă devine tot 
mai mult un subiect in legă
tură cu care nu se poate glumi.

A. V.

R. P. UNGARA : Un nou aparat dc radio produs la Fa
brica de aparate dc radio din Budapesta, expus la Tirgul 
Internațional dc la Budapesta. Este xorba de aparatul de 
radio portabil MK-21.

In apărarea 
broaștelor țestoase

I

I
I
I

I

I
II
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Timp dc peste două ore. la Rangoon, capitala Birmanici, 
guvernul a dezbătut problema ocrotirii broaștelor țestoase 
marine. In concluzie unități militare au fost transportate cu 
bărcile intr-o insuliță din Golful Bengal cu sarcina să ocro
tească broaștele țestoase.

Semnalul acestei acțiuni a fost dat <Lc un om <le știintă 
biinianez, care intr-o expediție pe malul sudic al țării 
a constatat că broaștele țestoase au dispărut aproape com
plet. In locul celor 10 000 de broaște la care se aștepta, el 
nu a găsit pe uscat decit 173. Fenomenul este explicabil : 
broaștele țestoase sini foarte apreciate de amatorii 
delicatese din Asia, care plătesc preturi bune pentru 
nea și ouăle lor, Tapt care a stimulat i inătoarea ac 
animale. Dar de acum înainte nu mai este nici un per 
guvernul ia pedepsi vînatul broaștelor țestoase cu închisoa 
rea.

S-a omis. închisoare
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I
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Automobilul scriitorului de origine 
V.M... înghițea kilometrii, in drum spre : 
șosea, un tînăr îi face semn să oprească : 
Francisco Rodriguez Martinez făcea auto, 
ajunge astfel in țara-i de baștină. Luat in 
s-a lăsat comod intre perne și a început să fumeze.

— Timpit miros mai are țigara aceea ! r .- 
torul.

— Dacă e marijuana, răspunse tînârul agale și impertur-

D-na'Rulh Williams, din Philadelphia, dornica^liniștită, 
făcindu-și siesta pentru a-și păstra.» „linia". Urma da ^îtva 
timp un regim strict și în scara aceea băuse numai un pa)iar

ș 
§

VÂRI EIATI
dc citronadă. Dar, spre miezul nopții, un agreabi’ 
ochiuri cu șuncă a început să-i gîdile nările. La 
crezut că visează, pe urmă a remarcat că plăcuta 
venea dinspre propria-i bucătărie. A telefonat ir 
poliție, care a sosit îndată, tocmai la timp pentru 
digestia unui spărgător gurmand care, convins că 

goală, se apucase să-și refacă forțele.e

Brotăcei meteoroto
Redactorii dc la ziarul danez „Aftonbladet" 
cu surprindere și totodată cu amuzament

- - ‘ al elevilor făcea pronosticuri
tal ... . .
meteorologică a unui ziar ... ---------- ----- .
mult mai exacte asupra timpului probabil, decit serviciul 
meteorologic oficial. Curioși să afle cauza acestei exactitudi
ni, reporterii s-au deplasat la „sediul" ziarului elevilor. 
Acolo au constatat că elevii țineau pur și simplu... brotăcei 
in camera redacțională.

Declarație de dragoste

I
s

§
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Un tînăr căsătorit, Alan Margolis, a găsit un mijloc 
costisitor, dar măgulitor și original, să-și anunțe în public 
dragostea pentru soția sa.

a închiriat pe o fațadă din I’ 
(Londra) — unul din locurile de publicitat 
un spațiu pe banda care se derulează trail' 
informații și reclame pentru trecători.

In fiecare duminică seara, din patru in 
pe bandă apare acest mesaj luminos : „Ala 
iubește pe Penny Wise și s-a căsătorit cu ca"

Alan

Peștele se îneacă
Asociația regală britanică pentru protect 

decorat recent o jx'rsoană care a reușit să salvezi •<.
peștișor de aur care era cit pe-aci să se încet . In nota < - 
cialâ înaintată asociației se spunea că „peștișorul a înghițit 
o piatră". D^și nu toată lumea știe acest lucru, in asemenea 
cazuri peștii pot înghiți prea multă apă inecindu-se ?

Persoana care a salvat peștișorul dc aur știu acest 
cru și, seoțîndu-1 din eleșteu, i-a scos piatra, salxindu-1 
la înec.

lu
de

Record de accidente rutiere
In Zambia, o țară cu 4 000 000 dc locuitori, se in.ogis- 

strează mai multe accidente mortale dc circulație la 10 009 
de autovehicule decit in oricare altă țară — s-a const t.-1 
la o întrunire științifică de la Toronto. Sli.isi Gor<\ fost 
director al Laboratorului de sănătate- publică d:n Lusaka, 
Zambia, a arătat că in această țară se produc ;.mi:il în me
die de 12 ori mai multe accidente mortale d- circulație decit 
in Statele Unite, unde numărul aut jvehiculclor est • incompa
rabil mai marc. Astfel, anul tre-uut, 6(H) de p. anine ,.u 
pierit în Zambia in accidente rutiere la un număr de 
•100 000 de automobile ini;; 'rutt Shasi Gore a apreciat că 
printre cauze la loc de frunte se află consumul de băuturi 
alcoolice.
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Dezbaterea documentelor
pentru Congresul a! \-lea

♦

al partidului
Toate forțele colectivului concentrate

1

C.C. ni P.C.R. pentru Congre
sul ol X-ira al narliduhii. în-

a luat astfel, dc la bun înce
put. un curs pronunțat dc lu
cru, ideea dominantă fiind nc- 
eesitatea de a sr îmbunătăți 

vitaten minei in > vederea 
surci- 

pcnul- 
actua), 
a pre- 
succes 

iitoarclor sarcini mult spo- 
ce rezultă din programul 

'ono-

noi in • 
îndeplinirii integrale a 
nilor dc plan pc accjil 
tim an al cincinalului 
asigurarea prin aceasta 
miselor înfăptuirii cu 
a \

general de dezvoltare 
mică a țării, trasat dc docu
mentele partidului pentru Con- 
gn sul al X-lca.

— Colectivul raionului nos
tru din cadrul zonei a IT-a 
productivă a minei, comuniștii 
organizației noastre de partid, 
«iau o înaltă apreciere progra- 
niu’ui realist și constructiv tra- 
?-■( de partid pentru noua eta
pă a desăvârșirii construcției 
so: aliste prin documentele 
Congresului al X-lca al P.C.R. 
Alături dc întregul colectiv, 
îmi atașez aprobarea mea fier
bi v:c față dc politica înțeleaptă
* .irtidului nostru, aprobare 
< ăr« ia îi vom da glas convin
gător matiTializat in noi rea
lizări obținute la extragerea
• ârhunclui — a spus maistrul 
•ir Nicola. T aciuc, secre- 
la»uj eripni.z-.'tiej de partid nr. 
5. In luna curantă zdna a Ika

ite peste Watt la zi mai 
cărbu-

mult 
des-

.« ron- 
r< i pla- 

.'>cu i^- 
lunile '

W) tone de 
recrutul lunii

•m fost și în alte luni din a- 
•■'**81 an, lucru care nu ne adu- 
•v c*nfte aeum ci nd se apro-

.i I-a fi- 
>Linuâ de peste 
cărbune de la 
iunie. Sub plan

muncii și folosi integral și 
< ficicnt timpul de lucru. in
tr-un cuvin! de a ne uni toate 
forțele pentru realizarea sar
cinilor de plan, de a canaliza 
producția pe calea ritmicității 
in scopul do a recupera urgent 
râmînerile în urmă — a ținut 
să precizeze, printre altele, in
ginerul Petru Stupu, șeful zo
nei T-a a minei.

Și alți comuniști ca Teofil 
Vlaicu — secretarul comitetu
lui U.T.C., Ion Bclu — preșe
dintele comitetului sindicatu
lui. Constantin Burian — in
giner principal in cadrul ser
viciului tehnologie, ing. Maria 
Parca? — șeful serv iciului plan 
și organizarea 
Claudiu Nicolau 
a II-a. ing. Ion 
șeful serviciului aeraj și alții 
au subliniat ea o cerință strin
genta. ca un obiectiv de prim 
ordin ce trebuie să stea in fa
ta minorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la mina Lonca. 
in fața organizațiilor de partid, 
a comuniștilor-, in această pe
rioadă ridicarea întregii acti
vități a exploatării in vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
recuperarea minusului de pro
ducție. în scopul realizării an
gajamentelor de întrecere pină 
la Congresul partidului, in a- 
< casta refleetindu-sc hptărîrea 
întregului colectiv dc a face 
totul pentru a fi la înălțimea 
viitoarelor sarcini din cincina
lul următor.

Pe probleme deosebit de im
portante pentru activitatea mi
nei și a oamenilor ei și-a axat 
cuvintul comunistul Petru Bă- 
lănescu, 
pl ea tării.

Studiind Tezele și proiec
tul de Directive ale C.C. al 

-P.C.1L care ne înfățișează ta
bloul viitorului luminos și 
prosper al României soHulUte. 
inimile ni se umplu de încre
dere nețărmurită in politica 
nrarxist-leninistă a partidului 
nostru de edificare a socia
lismului in țara noastră, poli
tia care corespunde intru 
aspirațiilor poporului nostru, 
a subliniat inginerul Petru Bă- 
lănescu. In continuare.

muncii. ing. 
— șeful zonei 
Miclăușoiu —

inginerul șef al ex-

truirea aici a unui cămin cul
tural cu o sală de cinemato
graf, întrucît cel existent nu 
mai corespunde cerințelor ac
tuale : construirea unui com
plex comercial : asfaltarea șo
selei. pentru a satisface nece
sitățile volumului tot mai marc 
dc transport cc se face pe a- 
ccst traseu : modernizarea în 
continuare a drumului ce tre
ce prin Cimpa pe porțiunea 
traseului forestier pină Ia jonc
țiunea cu drumul alpin No
vaci — Sebeș și amenajarea 
aiei a unor baze turistice, în 
scopul punerii în valoare a 
frumuseților naturale alpine 
din acest colț al țării.

Vorbind despre puternica 
dezvoltare a minei Lonea, cu
noscută in anii Irccuți dc Ia 
Congresul al IX-lea al parti
dului. despre perspectivele ci 
viitoare reieșite din programul 
dc industrializare socialistă 
pentru viitorul cincinal și in 
planul d«* perspectivă, jalonat 
«ie documentele Congresului al 
X-lca .il partidului, inginerul 
Aure] Brinduș. directorul ex
ploatării a spus :

— Producția anuală prevă
zută în proiectul de Directive 
pentru anul 1975 la nivelul 
de 36—38 milioane tone de căr
bune, pe economia națională, 
este mai marc cu 62 la sută 
față do cea care se va realiza 
in anul 1970. Exploatării noas
tre îi revine ca sarcină să con
tribuie la acest spor cu 1 300 000 
tone în 1975, beneficiind pen
tru aceasta de dotarea în con
tinuare cu mașini și utilaje la 
nivelul tehnicii actuale, adec
vate condițiilor noastre de ză- 
eămint. Pentru aceasta, în a- 
tenția colectivului nostru va 
trebui..să stea, pe primul plan, 
rezolvarea unor probleme ca i 
modernizarea continuă a proce
sului de producție și asigurare-* 
liirtoipiop cnr> pio-
gresului irhni<;: perfecționarea 
continuă a organizării și con
ducerii procesului muncii in 
vederea eliminării defecțiuni
lor tehnice care au frinat pină 
în prezent obținerea unor 
zultătc mai bune 
r<a cărbunelui și

a cărbunelui
+ Urmate din pag- 1

de locuit, vastul program dc in
to măsurile luate 
it .și celelalte pro
centele ce le dez-

reflectă prcocupa- 
.ibnegațic a parti- 
pentru înflorirea 

patriei noastre.
. -ă a realizărilor 

;rija partidului, 
or și proiectu- 

c- x?ntru Congre- 
. partidului tre- 

e . ^dșim cit mai 
ume și să le explicăm totodată 
tuturor oamenilor muncii, tutu
ror cetățenilor. Adeziunea noas
tră la această politică trebuie 
s-o exprimăm prin activitatea 
ce o desfășurăm la fiecare loc 

* ot* muncă, strâduindu-ne ca ea 
să fie exemplară, indeplinindu- 
nc conștiincios, perseverent și 
deplin datoria, sarcinile care le 
avem.

Inginerul Sabin Florea, direc
torul întreprinderii, arăta in cu- 
'intui său :

__ Pe linia dezvoltării impe
tuoase șj armonioase a tuturor

- ,_:nrr <je activitate, lucru
.prinde cu claritate 

dc perspectivă e- 
.• documentele pentru 

.. al X-lca al partidu- 
ir. e. ■-indcrca noastră va 

r. > c \ iilor o mărire a
/.«*,; de la simplu la du-

• ..-.ifr,, dacă acum produ-
one/oră cărbune spă- 
ijunge in 1974. prin 
și utilarea corespun- 
întreprinderii, la 900 

rvi*« - irbune spălat.
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni care astăzi 
prezintă ca un colectiv în

chegat, știind să pună umă
rul unde trebuie la nevoie, pen- 
1ru viitor il vom lărgi, cu noi 
cadre competente, înarmate cu 
un volum corespunzător de cu
noștințe teoretice și practice 
in acest sens trebuie să facem 
lotul, atit in asigurarea unei 
bune desfășurări a realizării in
vestițiilor. cît și a recrutării 
și pregătirii cadrelor necesare 
cerințelor viitoare.

Rezolvarea cu 
piară, de către 
Întregul colectiv 
rii noastre a sarcinilor prezen
te privind planul de producție, 
indicatorii tehnico-economici -Ș’ 
angajamentele pc care le-am 
luat in cinstea Congresului al 

al partidului, simultan cu 
r> zolvarca sarcinilor majore ca
re se reliefează in perspecti
vă. va constitui adeziunea noas
tră — exprimată elocvent prin 
strădania înfăptuită a muncii — 
la politica înțeleaptă a parti
dului nostru.

Atașamentul deplin față de 
gindirea partidului, față de po
litica internă și externă ce o 
desfășoară, voința de a o în
făptui in practică cit și sarci
nile care rev in din ea comuniș
tilor și colectivelor in care 
muncesc ci. a fost exprimată și 
in cuvintul tovarășilor Adal
bert Petti, ing Victor Chiabu- 
ru. Nicolae lorga, Dumitru Peș- 
can si Ion Ionescu. In plus, to- 

.îrâșii Nicolae Stan și Emilian 
Doboș au ridicat și unele as
pecte care stinjcncsc momentan 
procesul de producție, cum ar 
fi începerea programului dc 
muncă diferit la personalul teh- 
nico-administrativ față dc sec
țiile productive, neritmicitatea 
livrării cantității planificate de 
cărbune extras și de vagoane 
dc către exploatările miniere 
respectiv dc către stația C.F.R 
Jn toate decadele, aspecte care 
cer o rezolvare urgentă.

Concluzionând dezbaterile ce 
s-au desfășurat, cit și conținu
tul proiectului dc hotărî ri a- 
doptat, participanții la conferin
ța organizației de partid din 
cadrul preparației cărbunelui 
Petrila, au reunit Jntr-un mă
nunchi de cuvinte entuziast ș) 
călduros ideile și angajamen
te le lor, adresindu-1 tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu printr-o te
legramă, ca semn de înaltă pre
țuire și devotament față de P^' 
litica realistă, profund științi
fică a partidului de dezvoltare 
a României socialiste pe noi 
culmi ale progresului ți civi
lizației.

P R E C
răspunsului 

în ziarul
■ Revenim asupra 
dat unor cititoare 
nostru nr. 6116 din 26 iunie 
1969, cu privire la acordarea 
pauzei de alăptare in sensul că,

succes, exem- 
comuniștii și 

al intreprinde-

ZARE

Pentru creșterea 
producției 
de calcar

♦ Vi mate din pag. 1

Rezolvarea
♦ Urmare din pag. i

propunerilor
• ii 3 intrări abuzive, Sabin Dinoscu dp 
CLF. Lunca e arc «lupii « e a primit lo« uință 
a introdus pc altul ilegal in fosta loeuințăj. cu 
șoferul Mir««.i Leoncscu. de la l.G.C, Petro
șani. care a stat in mod abuziv îh blocul 27. 
apartamentul 65 mai bine de un an. ple-
• inel fără a preda locuința și fără a i achita 
chiria și «ostul încălzirii. La sesizarea cetățe
nilor din blpcui 25 «artier 8 Martie, s-a < ons 
talat < ă • etățcanul Petru Sin â, angajat al 
E M. Lonca, a degradat complet un apartament 
nou. inundind eu apă de repet.de ori aparta
mentele vecini i fă<ind pagube cetățenilor 
respectivi. Cazul «-sie in cercetare pentru eva
cuare și imputarea pagubelor.

Din analiza fă< utâ do i omilctul < x< « ut;v al 
consiliului popular in «ursul lunii mai a.c., 
s au desprins unele neajunsuri in sensul <ă ce
rerile și rcclamațiile făcute dc cetățeni la di 
ferite unități prestatoare ca de pildă la policli
nic-a și spitalul din Petrila nu sr rezolvă înlot- 
deauna in mod operativ : cererile sînt înre
gistrate. insă in mai mică măsură se urmărc.t” 
finalizarea lor. I n alt neajuns: nu există pes 
te lot afișat programul dc audiență. Acest lu 
‘ i'ii fa.c .a audiențele să se amine, sâ se di s 
fușoarc dezorganizat

Pentru a s- puu.i rezolva numeroasele pro
bleme ridicate de cetățenii orașului Petrila, 
< omilctul ex«’cutiv al consiliului' popular, sui» 
îndrumarea comitetului orășenesc de partid a 
eonstituit periodic colective și a organizat con
troale la unitățile prestatoare do servi< ii ș'i la 
celelalte unități, iar pe baza propunerilor fă- 
«utO- a întreprins măsuri concrete pentru îm
bunătățirea activității în acest dome niu. 1.1 
consiliul popular al orașului Petrila. 
biiit pe bază dc grafic audiențe (je ore, iar 
vicepreședinții și secretarul comitetului. pc 
baza registrului de audiențe, stabilesc terme 
nrJc de rezolvare a cererilor și reclamațiilor 
oamenilor muncii, în raport cu urgența fiecă
reia. urmărind îndeaproape cum sint rezolvate.

Biroul permanent al comitetului executiv >. a 
urmări lunar prin informări reciproce preo
cuparea unităților aparținătoare orașului pen
tru respectarea audiențelor, cum se rezolvă 
•scrisorile și cererile oamenilor muncii, iar pc 
baza concluziilor desprinse va propune să fie 
......... .............. ' nu resper- 

și de stat 
sesizărilor

J’clrila. Sa «cruț asigurarea dispensarului dc 
pediatrie din cartierul 8 Martie cu personaP 
mediu, probleme care, pi in intervenția comite
tului executiv, mi fost soluționate

Am relatat doar cilcva din 
prinse de comitetul executiv 
popular pe baza propunerilor 
făcute de cetățeni. Trebuie să 
unele neajunsuri in munca noastră, in 
că nu s a reușit întotdeauna 
operativitate unele rechnnațiî. 
reri ale cetățenilor 
unele unități pre statoare de serviciu 
vit cu destulă răspundere cererile 
țeni Bunăoară, secția I.G.L. Petrila, 
primit repetate sesizări dc la 
cartierul _7 Noiembrie- in legătură 
ția npei in apartamente datorită 
sau a lucrărilor dc calitate 
sul blocurilor — neajuns ce dăinuie încă 
. nul 1968 — nici la ora actuală n 
niăsiiri do r< mediere a acestor 
in cartierul ..«> August**, unde lipse s 
do Ia blocuri, apa din jgheaburi 
pc pereții clădirilor, ceea re determină a 
l'rafcțc mari de pereți să fie cu igrasie, 
țic care, dc asemenea, nu se află in 
sec torului.

Prin sesizările și rcclamațiile clâțcnilor, 
comitetul executiv a putut lua măsuri împotri
va actelor necinstite ale unor locuitori rare 
au încercat sâ ducă in eroare organele de 
Stat. Astfel, au fost unii care deși obținuseră 
aragaze au venit cu pretenții de a li se aproba 
no; repartiții. în asemenea situații putem a- 
minti |x* Dumitru Șchiopii din blocul 39/17 
Stan Pădurarii din blocul 16/46 din cartioriil 
0 Martie. Un caz mai caracteristic a fost cu 
(etățcanul Sabin Bodca. care deși avea un ara
gaz. s-a adresat organelor centrale arătind < â 
are 6 copii .și stă in blocul 41/29 cartier .3 Mar
tie unde nu poate introduce sobă pentru gă
tit fiindcă blocul e lipsit dc cos (ientru fum. 
Pe aceste considerente i s-a aprobat o reparti
ție dar. m Urma sesizărilor făcute din partea 
locatarilor, s-a constatat că posedă ‘ două , ra- 
gaze.

l’n ajutor prețios am primit din partea cetă
țenilor prin sesizările făcute privind depista
rea intrărilor abuzive ale unor indivizi in spa
ții locative. în această privință putem aminti 
pe Dumitru Dinculcanu care a intrat abuziv in 
blocul 33 apartamentul 27. deși avea repartiție 
pe .altă locuință. în apartamentul respectiv a 
introdus însă o altă familie, fără repartiție. 
As|monea cazuri am avut șj cu Gheorghe Ona,

8.00
ccs do calificare în viața oa
menilor dc aici. Astăzi păs
torii cte sini n in< i-
tori care minuicsc cu multă 
pricepere utOajele carierei 
Și, ca o consecință firească, 
schimbările aduse fn \ ința co
munei. au <|< b rniin.il la ria
dul lor. un nou mod dc a trăi, 
dc a gindi al oamenilor A- 
cest nou mod dr a gindi a 
fost îm * O dat* r. li f.,i ( 1 
prilejul conferinței organiza
ției de partid a comunei, un
de comuniștii s-au intilnit 
pentru a di xbtfte do mmen- 
ti te elaborate în veden a ce
lui de-,il X-lea Congres al 
partidului.

— Am luai cu toții ■ noș- 
tință de cuprinsul Tezelor -i 
proiectului dc Directive — a 
spus in cuvintul său Viorel 
Coslea. s< n torul I ouiit.'l ului 
de partid al secției miniere. 
Avem in față un măreț pro
gram de dezvoltare la înfăp
tuirea căruia, fiecărui om al 
muncii îi revine o parte de 
contribuție. Am totală încre
dere in politica partidului și 
aprob din inimă documentele 
elaborate privind dezvoltarea 
in perspectivă a țării.

— Etapa ce urmează să o 
parcurgem — a arătat tehni
cianul Ion Marcu, ridică in 
fața noastră noi exigențe. 
Este necesar să înlăturăm 
deficiențele ce mai persistă 
în munca noastră, privind u- 
tilizarca timpului dc lucru, 
realizarea ritmică a sarcini
lor de plan, pentru a asigura 
la timp industriei siderurgice, 
calcarul necesar.

Strădaniile colectivului de 
la secția minieră, pentru va
lorificarea deplină a zăcămân
tului do calcar, sînt asidue. 
Intr-o scurtă vizită făcută la 
carieră, am luat cunoștință 
de o seamă de măsuri prin a- 
plicarea cărora colectivul dc 
aici contribuie la obținerea 
unei producții sporite, cu 
cheltuieli reduse. însemnate 
economii la prețul de cost au 
fost obținute, de exemplu, 
prin înlocuirea explozivului 
utilizat pină acum, astralita, 
cu un alt exploziv, mai eco
nomic, un amestec de azotat 
de amoniu și motorină care 
s-a dovedit de mare efica
citate. In prezent, un colectiv 
de inovatori din care fac 
parte inginerul Ion .JIlAUFtfi 
jefui jecți^i^jv;' 'secretarul 
comitetului de partid al co
munei si alții, se preocupă 
de amenajarea unei instala
ții dc spălare, cu ajutorul că
reia să se valorifice calcarul 
existent în haldele carierei. 
De altfel, preocupările colec
tivului privind valorificarea 
superioară a zăcămîntului, 
prin perfecționarea procesului 
de producție au reieșit și în 
cadrul conferinței, din cuvin
tul celor înscriși la dezbateri.

— Industria siderurgică — 
a spus printre altele ingine
rul Ion Humă, are nevoie de 
calcar mult .și de calitate co
respunzătoare. Pină in pre
zent, noi ne-am realizat sar
cinile dc plan. Dar mai avem 
multe de făcut în privința ca- 
’:e5tH producției. Dispunem 
r ’ «S”0.' interne ca-vor ajuta sa n
creșterea calității

acțiunile intrr- 
nl consiliului 
și Gcclamațiilor 
remarc însă m 

sensul 
•ă Se rezolve <u 
sesizări sau ec- 

Aceasta, prin faptul 'ă 
nu au pri
it nor c< •lă- 

dt și a 
cetățenii din 

cu infiltra- 
deleriorării 

proastă la acopcri- 
. ă din 
a întreprins 

situații. Sau 
•s< burlanele 

se prelinge

situa- 
atenția

Li 
s-au sta

1 < - - - * ‘Irjuai«' masuri nnpotrna acelora < are 
lâ hotărîrca conducerii dc partid 
privind rezolvarea propunerilor și 
oamenilor muncii.

•Ș*nțem convinși că prin aplicarea cu con
știinciozitate a măsurilor stabilite dc partid. r< 
zolvind cu principialitate și solicitudine pro 
hlemele ridicate de cetățeni, vom îndreptăți 
încrederea oamenilor muncii, vom slringe mai 
puternic legătura cu masele, in scopul perfec
ționării activității noastre.

8 30
9.00

10.30
11.45
12.30

Dcschidcrca emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ță. Sfatul medicului : La 
munte sau la maro ? 
De strajă patriei. 
Matineu duminical pen
tru copii. La sase pași 
«le o excursie — cnii- 
Mune-coneurs. Participă 
echipele reprezentații o 
ale școlilor din județele 
Galați și Hunedoara. 
Ora satului. 
Concert simfonic, 
închiderea emisiunii de 
dimineață.

15.00—16,00 Ciclisin, Sosirea 
din Turul României. 
Transmisiune dc ia V< - i 
lodromul Dinamo.

16.30 Realitatea ilustrată Tv. 
— cmisiune-magazin.

18,20 Tele-roman. Povestea li
nei femei (1) — serial 
realizat de televiziunea 
din R. D. Germană.

19.00 Cîntece si jocuri popu
lare gorjencșfr.

19.30 Telejurnalul «le seară.
19.45 Ancheta televiziunii. 

Cum vă place orașul 
dv. ?

20.15 Muzică ușoară...
20.45 Monografii contempora

ne. Cronica unui mare 
șantier (II). Un nou do
cumentar realizat de 
Studioul de Televiziune 
pe șantierele de la Por
țile de Fier.

21.00 Concursul și Festivalul 
(Ic muzică ușoară .Or
icui dc aur". Concertul 
laureațiior. Transmisiu
ne dc la Slincev Bring 
(Bulgaria).

22,00 Kcc’lal Leila Kimnucn 
(Finlanda).

22,30 Vulturul tatuat — film 
dc aventuri, produs dc 
studiourile spaniole.

23,00 Telejurnalul de noaj 
23.05 Telesporf.
23,15 închiderea emisiunii.

• ♦ •

transpunerea 
documentelor

lestoiniBui
va precu-

Ultimele
A XI 30 II XIE

PROGRAMUL I:

PROGRAMVL II :

Cursurile firă frecvențe la școlile generau:
Valea liniai

uu proause

sportive LACTATE Petroșani

re
ța extrage- 
indeplinirea 

montelor 
•ea forței 
legată de 
?i econo- 
;a accen- 
u crearea 
tune de 
a condi- 

. neral ale

peți eforturile pentru a ridica 
producția minei. întreaga ac
tivitate, pentru a-și realiza pla
nul și angajamentele în cins
tea Congresului partidului do
vedind prin aceasta hotărirea 
concretă de a-și aduce contri
buția la înfăptuirea mărețului 
program stabilit de partid pen
tru cincinalul 1971—1975.

potrivit reglementării in Vigoa
re, pauzele de alăptare se acor
dă pină la împlinirea vîrstei 

de 9 luni a copilului.

Semne bune... la 
Centrala cărbunelui

..Vă comunicăm că am luat 
o scamă de măsuri pentru in
tensificarea acțiunii menite să 
mobilizeze un număr cit mai 
mare dintre angajații noștri la 
completarea studiilor.

Vom ține cont dc propune
rile făcute, astfel x OY1- 
țiunile întreprinse, 
nerale vor găsi un 
mare la unitățile 
personalul tehnic 
acestor unități va

că. in ac- 
școlile ge- 
sprijin mai 
noastre, iar 
din cadrul 

aveu,. ..... .... - depunr. in
mod insistent o munca susți
nuta de lămurire a celor ce 
urmează să->i completeze stu- 
diile”.

director personal, 
Ioan KARPINECZ 

șeful serviciului în- 
vățămint

Ing. Ariadna CIOATA 
N. R. Semnele par de bun 

augur. Urmează numai ca mă
surile prevăzute să se concre
tizeze in fapte.

Pentru ca viitorul 
să confirme

„Studiind articolul „Cursurile 
fără frecvență la școlile gene
rale din Valea Jiului In pra
gul bilanțului dc sfîrșit dc an'*, 
publicat în ziarul -Steagul ro
șu** nr. 6 101. vă comun , im 
«ă la E.M. Dîlja s-au întreprins 
unele măsuri in vederea creâ-

ne i 
ce-1' furnizăm acestei incAw | 
trii. Este datoria noastră, a 
tuturor să ne înzecim efortu
rile pentru a atJucccoiJ^ 
contribuție ’ 
în viață 
partidului.

Jn sferturile de finali ide tur
neului international de tenis de 
la Zinowitz jucătorul român 
Codin Dumitrescu l-a învins cu 
3—6, 6—4, 6—2 pe Faehrmann 
(R.D.G.). Pentru semifinale s-a 
calificat și Vidrei Marcu învin
gător cu 6—2, 6—8, 6—2 in fața 
lui Rautenberg (R.D.G.). La sim
plu femei, tot în sferturile de 
finală. Julieta Namian-Boboc a 

; dispus cu 5—7, 6—4, 6—3 de 
Koch (R.D.G.).

rii posibilităților pentru pre
zentarea la examenul din a- 
ceastă sesiune a elevilor îns
criși in clasele V-VIII, cursuri 
fără frecvență.

Astfel, a fost popularizat pro
gramul de examene și s-au 
dat indicațiile necesare șefilor 
de zone și d«> sectoare pentru 
a crea condițiile de participare 
a elevilor la examene.

Cunoscut fiind faptul că di
namica creșterii producției de 
cărbune, cit și tendința de ex
tindere a mecanizării la mina 
Dîlja, impune ca muncitorii 
mineri să fie bine pregătiți, să 
poată ține pasul cu moderni
zarea minei, pe viitor vom a- 
corda o atenție mult mai mare 
îndrumării și creării condițiilor 
ca muncitorii cu mai puțin de 
8 « lase să-și poată completa 
studiile'*.

ANGAJEAZA
♦ TEHNICIAN C.T.C.

Condiții : studii medii de specialitate 
igienă.

Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.
♦ MECANIC COMPRESORIST

Ip cadrul concursului inter- 
inațional de natație .Trofeul 
celor 7 coline", care se desfă
șoară la Syracusa, înotătorul ro
mân Marian Slavic a stabilii 
BS ?r?u «record național in pro- 
de 2'03"6/10. 'Slavic sVa 
tă 2. proba fiind cîștiga- 
202”8/10. (R.d.G.) cu

. beițt Covaci (RomăiMa, 
pat locul trei cu timpul m 
2T!»"5/10.

o-

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

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

1823—1824 F.P.L. Petroșani.

N.R. Invățind din experiența 
acestui an, credem că școlile, 
unitățile economice, trebuie sâ 
colaboreze mai eficient, în mod 
continuu, pentru ca rezultate
le să fie intr-adevăr ..cele aș
teptate. ♦

Din nou lipsă 
de preocupare.

Ing. Emil MURU 
directorul minei Dîlja 

NIL Răspunsul promite, do
vedind faptul <-ă problema com
pletării studiilor generale de 
tătre o parte dintre salariații 
E.M. Dîlja interesează condu
cerea minei. Urmează doar să 
se acționeze hotărîl în acest 
sens pentru ca. intr-adevăr, 
viitorul să confirme.

"clase un număr de 96.
Școlilor li s-au repartizat în

treprinderile din orașul nostru, 
unde au fost depistați cei care 
nu au avut opt clase. Numărul 
marc al acestora a determinat 
inspectoratul școlar să înfiin
țeze cursuri fără frecvență și 
pe lingă Școala generală nr. 2 
Petrila — Lonea care depistase 
mulți muncitori la E.M. Lonca, 
cu studii incomplete.

Direcția școlii s-a mulțumit 
să ia elevii înscriși la școala 
noastră, fără a-și îndrepta a- 
tenția către cei recenzați la lo
cul de producție.

Conducerea școlii noastr
bișnuia ea după sesiunea din 
ianuarie să trimită Întreprin
derilor situația muncitorilor 
înscriși la cursurile fără fn 
vență.

în urma sarcinii trasate in
tr-o ședință de partid de către 
tov. Laig Stanislav, prini-sccre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petrila. am trimis ta
bele cu muncitorii neprezr- 
tați la exain«*n«' comitetului de 
partid, elevii fiind repartizați 
pe întreprinderi și instituții, 
urmind ca tov. prim-secretar 
să convoace la comitet pe con
ducătorii Întreprinderilor spre 

. . --------x - * —- în
exa- 
eon-

Dincolo de 
automulțumire

..In toamna anului trecut am 
efectuat rccensâmintul cetățe
nilor cu studii incomplete, de- 
pistlnd un număr de 182 ca
zuri din circumscripția școlii 
noastre. Dintre aceștia, pină Ia 
această dată au trecut exame
nele integrale pentru patru

a Je face cunoscut că cei 
c auză se pot prezenta la 
mene in sesiunea iunie, 
form dispozițiilor date de Mi
nisterul învățămintului.

Pentru popularizarea acestor 
dispoziții am scris anunțuri pe 
care le-am afișat în incinta în
treprinderilor și la afișierul 
clubului Petrila.

Planificarea examenelor a 
fost întocmită din timp și a- 
fișată conform dispozițiilor în 
vigoare*.

T. GilEROIU
director, Școala generală

nr. 5 Petrila

.La începutul anului de în- 
vățămînt școlar 1968—1969 la 
indicația organelor locale de 
partid S-a inițiat o vastă mun
că de lămurire a salariaților 
pentru a se înscrie la comple
tarea studiilor.

în urma munoii desfășurate 
s-a reușit să se înscrie un nu
măr de 181 tovarăși.

în articolul de mai sus am 
fost criticați pe bună drepta
te că la examenele din sesiu
nea de iarnă, s-a prezentat 
doar un tovarăș. A nai wind
cauzele care au dus la această 
stare de lucruri rezultă că du
pă ce s-a făcut 'înscrierea nu 
a mai existat o preocupare 
permanentă din partea factori
lor răspunzători de această pro
blemă. nu S-a ținut o legătură 
slrinsă cu conducerile școlilor 
pentru a urmări modul in care 
se prezintă oamenii la consul
tațiile ce s-au organizat, la fel 
nici in fabrică nu s-a urmă
rit modul in care se pregătesc 
i ursanții. Este adevărat că m 
perioada examenelor s-au fă
cut anunțuri, s-a stat de vorbă 
eu oamenii, dar din cauză ca 
nu erau pregătiți nu s-au pre
zentat la examene.

Necorespunzător ne am ocu
pat și după sesiunea de iarnă

pentru a crea Condiții do stu
diu in vederea exampnelor din 
sesiunea de vară.

în urma criticilor juste fă
cute in ziarul ..Steagul roșu’ 
am luat legătura cu conduce
rea școlii generale nr. 3 Lu- 
peni. s-au întocmit tabelele cu 
cei înscriși pe ani de invăță- 
mînt și pe secții de producție 
din fabrică, a fost, afișat m 
cadrul fabricii orarul examene
lor.

In adunările generale dc par
tid și in adunările grupelor 
sindicale s-a făcut cunoscut 
celor in cauză necesitatea pre
zentării la examene. Șefii de 
secții, maiștrii și ajutorii de 
maiștri, au stat de vorbă de 
la om la om. eu fiecare elev.

Cu toate măsurile întreprin
se. datorită faptului vă oamenii 
nu s-au pregătit, iar marea 
majoritate nici nu au manua
lele asigurate a făcut ca și la 
sesiunea din luna iunie 1969 
să se prezinte doar 7 tovarăși.

Astfel fiind situația, consi
derăm că in mod just redac
ția ziarului ne-a făcut aceste 
critici. De altfel, considerăm că 
este un ajutor prețios in . 
vitatca de viitor, dc care vom 
ține ronț și in noul an de în- 
vățăminl 1969—1970 ne vom 
preocupa eu mai mult simț de 
răspundere pentru a asigura 
reinscrierea salariaților la com
pletarea studiilor și vom ur
mări îndeaproape felul in care 
se pregătesc, creîndu-le totoda
tă condiții in ac~ t s-ns.

Costică IGNAT, 
director adjunct la F.F.A.

.,V iscoza" Lupeni
N.H. Din nou lipsa de preo

cupare in desfășurarea unei 
acțiuni mai mult df it util<-. 
si a pus amprenta p«? rezulta
tele ct trebuiau să fie obținute. 
Șă fie oare pentru ultima da
tă ? Binc-ar fi.

-6,00 Program muzic.l 
de dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Revis
ta literară radio: 10,10 Curs 
dc limba engleză: 10,45 CiU- 
tece populare: 11,05 Pagini 
din operete; 12,00 Melodii ce 
Ten «istoric Popa: 12,15 Arii 
din opere interpretate de Ma
ria Goia; 12,30 fntîlnire cti 
melodia populară și interpre
tul prcfferal; 13.00 Radio.; r- 
nal; 13,35 Orchestrele Ehct- 
record .și Claude Bolling; 
14.00 Un cintcc și un nume 
drag — muzică populară; 
15,00 Din cele mai cunosc -te 
melodii populare: 15,30 Com
pozitorul suptăniinii. Franz 
Liszt: 16,00 Radiojurnal: 17 05 
Antena tineretului; 17,30 ( r- 
cheslra dc muzică popul; :-ă 
„Perinița"; 18.03 Muzică u- 
șoară: 18.10 Universitatea ra
dio: 18.30 Varietăți muzic;.!• ; 
19.00 Gaz-ta radio: 20,10 Ir,- _ 
terpreți celebri: 20,30 Emincs- 
ciana: 20,35 Teatru radiofo
nic; 21,39 R Irene îndrăgit-?; 
22,00 Radiojurnal. Bulei in 
meteorologic; 22,55 Mon» it 
poetic; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

Ritmurilc dimineții; 
6,45 Cintecc și jocuri; 7,00 Ra
diojurnal. Samarul presei. Bu
letin meteo-rutier; 7.11 Din 
melodiile fanfarei; 8.25 Frag
mente din suita „Peer Gynt* 
de Grieg; 9,00 Melodii popu- 

Pagini din opera 
12,45 Con cavallo; 11.00 
„Riu.șor povesti 
ce populâre; 14,10 Cin 
ria Pașca și Gavril Prunoiu i 
14,30 Muzică ușoară: 16.00 
Radiojurnal: 17.40 Ora specia
listului; 18,00 O melodic 
adresa dumneavoastră. K:.l0 
Melodii populare: 19,00 Mu
zică corală pe discuri; 19,50 
Noapte bună, copii; 19,55 Mu
zică populară cerută de as
cultători: 20,20 Teatru serial; 
22,47 Valsuri celebre; 23.30 
Opera contemporană co- ien- 
tată de Luigi Dallapiccola.

filme
tw ■ ■ ■ mijim
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Răutăciosul adolescent; 
Republica : Mică romanță de 
vară; PETRILA Rio Bravo, 
seria 1 și IL LONEA - Mi
nerul : Poemul celor do-’ă 
inimi; ANINOASA : Trei gră
suni: VULCAN : A trăi pen
tru a trăi; LI PENI A- < ul- 
tural: La est de Eden; Mun
citoresc: Columna, scria I și 
II- PAROȘENI : Samuraiul.

^/•p mea
1( ri, temperatura maximă a 

ac rului la Petroșani a fost de 
plus 18 grade, iar la Paring 
<!•• plus 12 grade. Minimele 
au (ost de plus 6 grade și, 
respectiv, de plus 3 grade.

PENTRU URMATOARELE 
24 DE ORE : Vremea devine 
frumoasă, cu cer mai mult 
senin. Temperatura in ușoară 
creștere.

repet.de
rniin.il
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Delegația parlamentară
română își continuă vizita

in Marea Britanie
LONDRA 28 — Corespon

dentul Ager pres, L. Rodeseu. 
transmite : Continuindu-și vi
zita in Marea Britanic, delega
ția parlamentară română con
dusă de președintele Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România. Ștefan Voi
te*?, a fost oaspetele unor ins
tituții de cultură din Londra. 
Parlamentarii români au vi
zitat British Museum k- renu-

mit prin colecțiile sale de ma
nuscrise și prin comori,de artă 
ale civilizației antice, precum 
și Hampton Court, vechea re
ședință a lui Henrich al VIII- 
lca, unde se află o bogată co
lecție do tablouri și obiecte de 
artă. Oaspeții români au asis
tat. de asemenea, la eompio- 
natele internaționale de tenis 
de la Wimbledon. unul din 
principalele evenimente sporti
ve ale anului.

7*

«I

Sinibătă s-au încheiat in Ca
pitală lucrările colocviului cu 
tema „Dezvoltarea cooperării in
tre statele europene — premisă 
a unui climat dc pace și secu
ritate in Europa1, organizat sub 
auspiciile Asociației dc Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale din Republica Socialistă 
România.

Dezbâtind, într-o atmosferă 
constructivă de lucru, impor
tante probleme ale cooperării 
și securității europene, parti- 
toanții la colocviu au relevat 

menea întîl- 
în dome-pentru găsire ... _____

căi, mijloace și mctcMÎe'kNxalc 
dcrca lărgirii cooperării. îiitâ-' 
ririi păcii și înfăptuirii securi
tății în Europa. Ei au fost dc 
acord că organizarea în viitor 
a unor discuții de acest fel 
este utilă și necesară, fărind

Argentina

Puternice 
demonstrații 

împotriva 
apropiatei 

vizite a lui 
Rockefeller

BUENOS AIRES 28 (Agcr
pres). — Pe întreg teritoriul 
Argentinei au continuat vineri 
demonstrațiile de protest impo- 
triv a apropiatei vizite a gu 
Temătorului Nelson Rockefel
ler investit cu calitatea de tri
mis special al președintelui 
Nixon. La Buenos Aires o per
soană a fost ucisă, și altele au 
fost rănite, dintre care două 
se află în stare gravă, în 
cursul ciocnirilor ce au avut 
loc între peste 6 000 de de
monstranți și poliție. Autorită
țile au ordonat poliției și ar
matei să preia paza tuturor 
clădirilor aparținind filialelor 
argentiniene ale societăților 
nora-americane, precum și am
basadei S.U.A. Au fost inter
zise toate demonstrațiile și mi
tingurile. în orașul Rosario, 
5 000 de manifestanți au stră
bătut străzile proțestind împo
triva vizitei lui Nelson HT 
kefclicr. Ei au a.tafr-brașclc 
diferitelor filiahtfn, La Plata 
ne. pcb^rt’;?ălități au avut loc 

cu bombe împotriva 
unor filiale nord-americanc și 
mitinguri de protest.

Vineri la Buenos
avut loc o reuniune a coman 
danților 
examinării măsurilor de s 
ritatc luate în vederea sosirii
lui Nelson Rockefeller. Mi
nistrul de interne. Francisco 
Imaz, a declarat, intr-o cuvin- 
tare radiodifuzată, că „ordinea 
va fi menținută cu orice preț".

Aires a

militari consacrată
■cu-

penlru 
intre rc- 
institute

numeroase propuneri 
menținerea contactelor 
prezentanții diferitelor 
și asociații care se ocupă cu 
studiul relațiilor internaționale.

(Agcrprcs)

unui plan de
colaborare

cultural între
R. S. România

și R. D. Vietnam

Semnarea
Declarațiile

primului
ministru
Jacques
Chaban
Delmas

HANOI 28 (Agcrprcs). — La 
Hanoi a fost semnat un plan 
de colaborare culturală pe a- 
nul 1969 între Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam. Din - par
tea română, a semnat ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Hanoi, Constantin 
Băbeanu, iar din partea viet
nameză președintele ad-interim 
al Comitetului penlru relații 
culturale cu străinătatea al 
R.D. Vietnam. Vu Quoc Hy. 
Planul prevede intensificarea 
și slringerea .relațiilor de co
laborare dintre cele două țâri 
în domeniul învățămintului, 
științei, literaturii, 
soi și informațiilor.

și-a încheiat vizita în Japonia
TOKIO 28 (Agcrprcs). — Pro 

in 'J.'l'ijtrlfldici. Indira Gandhi, 
niun dat pubTicîtâvr?*1-^?^^^ 
Indira Gandhi și premierul ja
ponez Eisaku Salo se pronun
ță pentru o soluționare a - pro
blemei vietnameze ..pc • baza 
acordului de la Geneva din 
1954. în concordanță cu voința 
poporului vietnamez". Cei doi 
premieri au subliniat necesi
tatea de a sc respecta suvera
nitatea, integritatea teritorială 
și independența Vietnamului,

Laosului, și și-auCambodgici și---------- . . .
exprimat speranța că soluțiile 
corespunzătoare in acest scop 
vor putea fi găsite pe baza 

""7“ ;k-'Uar de la Genova. Cei 
odaia neebsno"-. ~.nAtat-dt lot- 
oporări internaționale pvr.v—. 
sprijinirea refacerii economice 
și a progresului. acestor regiuni, 
după restabilirea păcii in Viet
nam. Indira Gandhi a plecat 
spre .Djakarta într-o vizită ofi
cială de cinci zile, in cursul 
căreia va avea întrevederi cu 
președintele Suharto și cu alte 
oficialități indoneziene.

In Japonia a avut loc un marș demonstrativ Tokio —
Iliroșima, în sprijinul celei di 
împotriva bombelor A șir H.

IN I'OTO : Aspect de 
din Tokio.

a 15-a Conferințe Mondiale

la demonstrație pe o stradă

remanierea
GUVERNULUI GREC

ATENA 
vernul grec a fost iVmahiăV*n---- 
ceasta remaniere comportă în 
special, o reîmpărțire a porto
foliilor ministeriale. Astfel. E. 
Ftcnakis, care deținea pînă a- 
cum portofoliul comunicațiilor, 
a fost numit ministru supleant 
la coordonarea economică, în 
locul lui J. Rodinos-Orlandos{ <

care a di msionat vineri; G. 
mrerero era ministru pen- 
nistru al coriitrAcĂ^MLnc* 
ministru al agriculturii este nu
mit J. Papavlahopoulos, înlo
cuit in funcția de subsecretar 
al aceluiași minister cu Pa- 
panayotou, care este singurul 
membru nou al guvernului.

PARTS 28 (Agcrprcs). — Ja
cques Chaban-Delmas, primul 
ministru francez, a răspuns 
vineri, în cadrul unei întâlniri 
cu ascultătorii unui post de ra
dio periferic, la o serie de în
trebări in legătură cu unele 
probleme la care nu s-a referit in 
declaraț ia-progrmn prezentată 
in Adunarea Națională in ziua 
precedentă. întrebat asupra po
liticii militare a Franței, el a 
răspuns că prez, nța lui Michcl 
Debre in fruntea Ministerului 
Apărării reprezintă o garanție 
că „nimic nu se va schimba 
in domeniul apărării. Politica 
militară nucleară a Franței 
este ireversibilă și in același 
timp maleabilă", in legătură 
cu embargoul francez asupra 
armelor destinate Israelului, 
Jacques Chaban-Delmas s-a re
ferit la unele declarații făcute 
de Georges Pompidou in cur3iil 
campaniei electorale in favoa
rea unui embargo impus li
vrărilor de armament către ță
rile angajate in conflictul din 
Orientul Apropiat. El a adău
gat că in curînd va avea loc, 
în cadrul -Cabinetului, un „con
siliu pentru afacerile externe", 
care va examina printre alte 
probleme pe cea a embargou
lui asupra armelor destinate 
Israelului. Rcfcrindu-se la an
samblul politicii pc care inten
ționează să o urmeze în cali- 

-io jjrim-ministru, Jacques 
Chaban-pelhîlîS" a,, sublini a ca 
este „hotărit să respecte anga
jamentele luate în deularația- 
program".

e scurt 9

La Khartum a fost semnat 
un PROTOCOL SUPLIMENTAR 
LA ACORDUL COMERCIAL 
ȘI DE PLĂTI DINTRE SUDAN 
ȘI POLONIA și a fost perfec
tată lista schimburilor de măr
furi dintre cele două țări pe 
perioada 1969—1970, transmite 
agenția P.A.P.

SBE

Funcționarii companiei de 
stat de electricitate din Uru
guay. care au declarat joi o 
grevă de 24 de ore, au hotă
rit vineri să înceteze lucrul pc 
o perioadă nedefinită. IN 
SEMN DE PROTEST 
TRIVA ...MILI’-" 
LOK. impoljjarării Naționa- 
•^.,na<Iresat un avertisment 

rtdracționarilor „militarizați", 
cerindu-le respectarea dis/ipli- 
nei militare și subliniind că 
vor fi aplicate sancțiuni împo
triva celor care nu vor relua 
lucrul.

Nl MĂRUL ȘOMERILOR 
PERMANENȚI DIN MAREA 
BRITANIE a atins 544 000, re- 
prezentînd peste 2 la sută din 
populația activă, s-a anunțat o- 
ficial la Londra. Specialiștii a 
preciază că numărul celor fără 
de lucru va atinge in iarna vi
itoare 600 000.

W
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In Uniunea Sovietică, in regiunea Uralului, A ÎNCEPUT 
CONSTRUIREA UNEI CENTRALE ATOMICE pentru uz in
dustrial, cu reactor pe bază de neutroni rapizi. La darea 
ei în funcțiune cu întreaga capacitate, centrala va avea; o 
putere de 600 000 kilowați.

In prezent, în Uniunea Sovietică sc află în lfa/iflnțÂr‘'ile 
de construcție stația experimentală cu - 'o. |* slatia Cu

pe Llul ejlic •• 

Mării Caspice. Această din urmă stație va avea o pu 
mică <le un milion kilowați.

Tribunalul militar din Salo
nic a pronunțat vineri.i'OK- 
țele în PRQC.UCALE „Fron- 
GRUP acuzați de a fi

.«fitfplotat împotriva actualului 
regim, 
jurist a 
chisoare 
au fost 
soare
ani. iar alți trei au fost achi
tați.

Alexandras Iossifidis, 
fost condamnat Ia în- 
pe viață. 13 acuzați 
condamnați la închi- 

pe termene intre 1—18

...-cisternă transpor- 
PRODUS CHIMIC TO

XIC s-a răsturnat in a- 
PROPIERE DE LOCALITATEA 
DIJON, iar încărcătura s-a văr
sat in rîul Ignon, folosit pen
tru aprovizionarea regiunii cu 
apă potabilă. S-a stabilit că 
este vorba de dimetilforamida, 
un toxic puternic folosit în in
dustria fibrelor sintetice. Ex- 
perții nu s-au putut încă a- 
p io pi a de locul accidentului din 
cauza gazelor degajate, dar po
luarea apelor rîului este con
siderată ca certă.

Autoritățile din Istanbul AU 
INCIIIS SEDIUL „ASOC IAȚIEI 
PENTKV . KEFOR»I£,nBări-. 

pCRATICE membri. Tot-
,or** asociației 

odaia. sub urniărire, pen
au motivul că, potrivit infor

mațiilor poliției, ar fi membri 
ai Partidului Comunist, care 
este interzis în Turcia.

o ■ n
■ H

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL ISRAELULUI, Abba Eban, 
care întreprinde in prezent o 
vizită oficială la Kampala, a a- 
vut o întrevedere cu președin
tele Ugandei, Milton Oboie. In 
centrul convorbirilor, relatea
ză in legătură cu aceasta a- 
genția Reuter, s-au situat o se
rie de probleme referitoare la 
situația din Orientul Mijlociu, 
precum și la poziția adoptată 
de țările africane față de a- 
ceasta.

Agenția de presă
aniinlS ouef INCLUSIV 
okAȘUL CU ACELAȘI NU
ME SE AILA IN PREZENT 
SUB CONTROLUL FORȚELOR 
IATIIET LAO. Agenția citată 
menționează că o parte a tru
pelor inamice au dezertat, iar 
restul trupelor s-a împrăștiat 
în panică. In această regiune 
se află una din cele mai im
portante baze inamice strate
gice, unde inamicul dispune de 
aerodromuri, artilerie și nume
roase depozite de armament și 
munîții.v

■ ■D
Tribunalul „ordinii publice' 

din Madrid a condamnat la în
chisoare pc termene intre 3 
luni și 6 luni și amenzi grele 
UN GRUP DE 9 PERSOANE. 
ACUZATE DE PROPAGANDA 
ILEGALA, asociere ilegală și 
alte delicte similare.

Cintărcața Jacqueline Dulac 
A SCAPAT CA PRIN MINUNE 
DE LA MOARTE. Ea poza pen
tru un fotograf alături de un 
leu, cînd deodată fiara s-a re
pezit asupra ei. Cu fața sîngc- 
rindă, cu dinții smulși și un pi
cior sfîșiat, tinăra artistă a 
fost internată de urgență în 
spital.

Traficul aerian al celui mai 
marc aeroport parizian, Orly, a 
fost perturbat in cursul zilei 
de vineri. CA URMARE A U- 
NEI GREVE A CONTROLORI
LOR ȘI AGENȚILOR NAVI
GAȚIEI AERIENE. Ilotărită 
pentru perioada 27 iunie — 1 
iulie, această „grevă de zel“ a 
fost declarată în sprijinul re
vendicărilor do majorare a sa
lariilor.

In cursul după-amiezii, nu
meroase avioane au decolat cu 
mari întirzieri.

V//Z7//Z/ZZ///ZZ////Z///Z//////////Z//////////Z//Z/Z2SZCZ/ZZZ.  zzz////zzzzzzzz///zz//z/////zzzzz//zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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ne ei

După îndelungate tratative 
care s-au succedat in mai mul
te faze, reprezentanții celor 
șase state membre ale Pieței 
comune și cei ai statelor afro- 
malgașe asociate la C.E.E. au 
căzut de ACORD LA LUXEM
BURG să reînnoiască convenția 
de asociere. Cei șase au accep
tat să stabilească plafonul aju
torului acordat țărilor asocia
te la 748 milioane dolari, la 
care se vor putea adăuga încă 
80 milioane dolari sub formă 
de împrumuturi speciale.

La Kape Kennedy, nava cos
mica „Apollo-U“ așteaptă pe 
rampa de lansare, de unde-și 
va lua startul la 16 iulie.

IN FOTO : Cei trei cosmo
naut, de la stingă Ia dreap
ta : col. Edwin Aldrin, pilo
tul modulului lunar, Neil A. 
Armstrong, comandantul zbo
rului șl It. col. Michael Col
lins, comandantul pilot al 
modulului lunar.

REDACT 1A Si ADMINISTRAȚIA j Petroșani, £tr. Republicii nr. Dl». Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).
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Atacuri împotriva unor important*

I

VIETNAMUL DE SUD

poziții strategice
americano-saigoneze

Ziarul american „Inlernalio- 
nai Herald Tribune" publică 
sub semnătura lui Terence 
Smith, un articol In care re
latează despre rezultatele ne
gative ale inlilnlrli de la Mid
way dintre președintele S.U.A.. 
Richard Nixon, șl șeful regi
mului salgonez, Nguyen Van 
Thieu, arălind. în același timp, 
panica șl derula de care sini 
cuprinse cercurile conducătoa
re din capitala Vietnamului 
de sud.

o alarmă vizibilă, mai ales 
pentru că acest aci era aș
teptai.

Acest lucru este lotuși c 
sideral ca o concesie Jăc 
opiniei publice americane 
există credința larg răspindi- 
lă că Nixon a începui ceva 
care iui mai poale fi oprii, 
că presiunea internă îl va sili 
să anunțe (ol mai multe și 
mai mari retrageri, la fiecare 
cileva luni. Această perspec
tivă provoacă o îngrijorare

DIN PRESA STRĂINĂ

„In urma conferinței la ni
vel înalt de la Midway și du
pă anunjarea creării noului 
guvern revoluționar provizo
riu, un pesimism general a 
pus slăpinire pe Saigon. Exis
ta in cercurile politice de aici 
convingerea larg răspindilă că 
nimic bun nu se poale între
zări in viilor. Convorbirile de 
la Midway sini considerate 
ca fiind negative pentru pre
ședintele Nguyen Van Thieu 
penlru că el nu a reușit să 
obfină nici o promisiune cla
ră de ajutor penlru regimul 
său din partea președintelui 
Nixon, iar noul guvern este 
privii ca o reulă amenințare 
a menținerii sale pe mai de
parte îh funcție.

In ciuda armoniei de supra
față, conferința la nivel înalt 
de Ia Midway a făcui puțin 
penlru a înlătura neliniștea 
foarte răspindilă printre lide
rii sud-vietnamezi in legătură 
cu intențiile pmericanilor. A- 
nunlarea retragerii a 25 000 de 
soldați americani nu a cauzat

i considerabilii aici, pentru ca , 
autoritățile sud-vielname/e sint 
foarte conștiente (Ic insufi
cienta propriilor lor forte ar
mate.

Un membru al .Senatului ' 
saigonez a declarat că „ude- | 
vărala încordare între Saigon 
și Washington se va desfă
șura în toamnă sau la înce
putul iernii, dacă purjea cea
laltă va persista în favoarea 
unei coaliții. O altă problemă 
la care încă inC s-a răspuns ] 
este atitudinea schimbătoare 
a militarilor sud-vielnamezi.

Toate aceste îndoieli au 
conlucrai la crearea unul cli
mat plin de nervozitate in a- 
ceaslă capitală. Particularii , 
imobilizează aurul, valoarea 1 
piaslrului scade continuu, iar 
proprietarii încearcă să-și 
vindă casele mai degrabă de
cit să le închiriere. O femeie | 
sud-vietnameză, care p^cJa 
aici un restauram, și-a des
cărcat sufletul acum cileva 
zile : „cea mai bună investi- |
fie acum, a spus ca. este 
viză de ieșire

SATGON 28 (Agerpres). - 

namului de sud forțele patrio
tice sud-vietnameze au lansat 
în noaptea de vineri e»’rc. 3,rn' 

----- atacuri împo-
u..d unor importante poziții 

o-ce americano-saigoneze.strategice _____________
Astfel, in provincia Tay Ninh, 
o tabără americană situată în 
apropiere de centrul adminis
trativ al acestei provincii, a 
fost ținta unui atac al patrio- 
ților, care au lansat zeci de 
obuze de mortiere in perime
trul acestei tabere, provpcînd 
pierderi. în luptă au intervenit 
apoi artileria și aviația ame
ricană. De asemenea, in aceeași 
regiune. Ia 10 km de Tay Ninli, 
forțele patriotice au atacat o 
unitate de infanterie americană. 
Luptele au durat peste cinci 
orc. Alte lupte au fost înre
gistrate in provincia Long An. 
la sud-vest de capitala Saigon.

Totodată, se anunță că vineri 
a avut loc cel mai puternic 
bombardament asupra taberei 
forțelor speciale americano- 
saigoneze de la Ban Het de 
cînd detașamentele F.N.E. au . 
declanșat ofensiva asupi'a a- 
cestui important punct strate
gic. Patrioții relatează a-

gențiile de presă — au Eș? 
5a timpul acestui atac tor'^ 
la grenade pina13!?6^ 
85 mm. Torentul de foc al p- 
trioților a lovit în plin (tabă
ra americano-saigoneză, proro
cind grele pierderi în camcni 
și tehnică de luptă și S'oțind 
din funcțiune o mare pate a 
instalațiilor militare. ț 

în același timp, avioane a- 
mericmi ■ «Ir > 
continuat bomba rd 
supra unor presupuse concen
trări ale forțelor patriotice din 
zona Ben Het. înccrcînd să 
despresureze această tabără de 
presiunile patrioților.

O
SAIGON 28 (Agcrpres). 

După cum anunță agenția de 
presă ..Eliberarea", forțele pa
triotice sud-vietnameze au scos 
din luptă 1 260 de soldați ina
mici, dintre care 800 de ame
ricani. in cursul luptelor des
fășurate în zilele de 17 și 18 
iunie in provincia .Tay Ninh. 
De asemenea — adaugă agen
ția citată — forțele patriotice 
au distrus 12 piese de artile
rie și mortiere grele, 7 vehi
cule militare și au scufundat 
8 nave de război.

pe calea reformelor
In cercurile politice latino- 

americane este comentată pe 
larg hotărârea președintelui 
chilian, Eduardo Frei, de a na
ționaliza zonele cuprifere de la 
Chuquicamata — cele mai im
portante zăcăminte la suprafa
ță din lume — precum și cele 
de la El Salvador, Potrerillos 
și Exotica. Se pune astfel capăt 
dominației de peste jumătate 
de secol a societății nord-ame- 
ricano ..Anaconda" asupra 
principalei bogății chiliene — 
cuprul. Adoptarea acestei ho- 
tărîri reprezintă 
practică a uncia 
palele, prevederi 
mului guvernamental.

Cel mai mare producător de 
cupru din lume in secolul tre
cut — Chile — își dispută in 
prezent, cu Rhodesia și Zam
bia, locul trei după S.U.A. și 
U.R.S.S. Circa 40 la sută din 
rezervele de cupru ale lumii 
capitaliste se află pe teritoriul 
chilian. Zăcămintele de cupru 
se întind pc două fișii paralele, 
situate in partea de nord a 
țării, de la granița cu Peru, 
pînă la riul Bio-Bio. Cuprul 
este cel mai important articol 
chilian de export (82 la sută 
din totalul exportului), consti
tuind totodată și o importantă 
sursă de devize pentru balanța 
de plăți a țării. Această sursă 
de venituri a fost insă foarte 
mult șubrezită de activitatea 
companiilor nord-americane 
„Anaconda" și „Kcnnecott",

realizarea 
din princi- 
ale progra-

care acaparează 90 la sută din 
întreaga cantitate de cupru ex
trasă. Din extragerea și vinza- 
rea minereului de cupru chi
lian, cele două companii nord- 
americane — investind inițial 
trei milioane de dolari — au 
realizat în decurs de 50 de ani 
beneficii în valoare de 3,450 
miliarde dolari, 
tuhli

din care sta-
chilian i-qu revenit mai

Partidul Comunist, a sprijinit 
aceste proiecte ale guvernului, 
subliniind însă că „chileniza- 
rca“ cuprului nu este decit o 
etapă pe calea naționalizării 
complete a principalelor bogă
ții ale țării. Inițial, planurile 
guvernului de „chilenizare" vi
zau doar sporirea treptată a 
participării statului la exploa
tarea zăcămintelor de cupru,

COMENTARIUL ZILEI
de -300 de milioane ! 
fondul unei instabilități 

economice devenite aproape 
cronice, in tot mai multe cer
curi politice și economice chi
liene s-a subliniat necesita
tea limitării influenței capita
lului monopolist străin. Ideea 
recuperării bogățiilor cuprifere 
a cîșligat in ultimii ani lot 
mai mult teren. Guvernul creș- 
tin-demoeraț al președintelui 
Frei-și-a înscris naționalizarea 
cuprului, alături de reforma 
agrară, ca punct principal in 
programul electoral 'prezentat 
in 1966. Realizarea treptată a 
acestui program este conside
rată drept „o investiție mora
lă" a președintelui Frci in ve
derea scrutinului 
din 1970. Frontul de acțiune 
populară, din care -face parte

___ in ve-
prczidcnțial

cu alte, cuvinte o ..asociere" a 
statului cu monopolurile străi
ne in formula unor „întreprin
deri mixte". Dar presiunile o- 
piniei publice și disensiunile a- 
pârutc chiar in sinul guvernu
lui ca urmare a cererilor repe
tate d,e naționalizare a indus
triei cuprului au determinat 
guvernul să adopte măsuri muit 
mai radicale docil se preconi
za inițial. In acest context se 
însprie măsura anunțată pri
vind preluarea, începînd de Ia 
dala, de 1 ianuarie 1970. a con
trolului asupra instalațiilor de 
la minele de cupru alo socie
tății nord-americanc „Anacon
da", pentru care guvernul chi
lian va plăti compensații. Gu
vernul chilian își propune, de 
asemenea, efectuarea întregu
lui proces de rafinare în inle-

riorul țării. Această măsură 
este justificată de faptul că 
din cele 600 000 tone de mine
reu cit se -extrag anual, numai 
45 la sută este rafinat pe loc. 
Rafinăria de la Chuquicamata. 
o dată intrată sub controlul 
statului, permite ridicarea pon
derii capacităților do rafinare 
a cuprului in țară la 78 la su
tă. față de 28 la șutii cil. itoJix 
1964. Minereul cuprifer din u- 
nele mine conține un procent 
însemnat de aur, ceea ce face 
ca exploatarea lui să fie foarte 
avantajoasă, fapt pentru cara 
companiile americano il rafi
nează în S.U.A.. mare parte a 
producției fiind vîndutâ in Eu
ropa, iar ele insușindti-și in
tegral beneficiile realizate din 
aceste operațiuni.

Măsuru recent anunțată, ală
turi de „legea cuprului", dâ, 
de asemenea, posibilitatea gu
vernului chilian să stabilească 
un preț adecvat la exportul 
prețiosu’iii minereu.

Hotârirea. care se încadrea
ză in eforturile slutului chilian 
do dezvoltare a e onomiei pe 
baza bogățiilor sale interne, 
îngrădește dominația monopo- 
lurilor străine, contribuind la 
întărirea pozițiilor chiliene in 
industria m n:e:ă și. in ultimă 
instanță, reflectă preocuparea 
pentru consol idr.r(‘a indepen
denței economice și politice a 

’statului Chile.

Ileana DUMITRESCU
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