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VIZITA DE EUCRU A IOVARAȘUEUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚELE TELEOItMAN SI 011r *
Joi la amiază un elicopter 

a\ indu-l la bord pe tovarășul 
N a olae Ceaușescu își lua zbo
rul de pe aeroportul Bănoasa, 
indreplindu-se spre județele 
Teleorman și Olt. Se pleca in
tr-o noua vizită de lucru, a- 
vind ca principal obiectiv cu
noașterea stadiului in care se 
află campania de recoltare a 
paioaselor.

împreună cu Secretarul Ge
neral al Partidului se aflau to
varășii Gheorghe Pană, Virgil 
T:otin, losif Banc, precum și 
A’.iqei' Miculescu, ministrul a- 
griculturii și silviculturii. _

Primul popas se face la Ro- 
șio’-j de Vede. Pe platoul de a- 
t rizaro — un c'unp de la margi
ned orașului, aliat în imediata 
vecinătate a Cooperativei agri- 
c -le de producție Roșiori — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
e-te inlimpinal de o mare mul
țime de oameni — cetătem ai 
orașului, muncitori de pe șanti
erele învecinate, țărani coope
ratori aflati pe ogoare.

Se afla acolo primul secre
tai al Comitetului județean 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular al județului, tov. Ma
rin Drăgan. care, aducind un 
cuvint de bun sosit pe terito
riul județului Teleorman, înfă
țișează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, si celorlalți condu
cători de partid și de stat, pre
ocupările actuale ale organelor 
județene de partid și de stat, și 
tace o succintă expunere asu
pra problemelor legate de cam
pania de recoltare.

Președintele Cooperativei a- 
qricoie Roșiori, Aurel Dumitres
cu, invită pe oaspeți să vizite
ze sectorul zootehnic al coope
rativei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere lămuriri asupra costului 
lucrării de amenajare a saiva
nelor in construcție cu destina
ți • mixtă și asupra eficienței 
economice a investițiilor, reco
mandând grijă și chibzuială ma
ximă pentru fiecare acțiune în
treprinsă. pentru justificarea e- 
cooomică a fiecărui leu chel
tuit. In ceea ce privește cîmpul, 
secretarul. general al partidului 
e-te informat că culturile s-au 
dezvoltat bine și se vor obține 

* recolte bogate. în estimări cifri
ce aceasta înseamnă : la griu o 
producție realizabilă de 3 000 
kg la ha in loc de 2 200 plani
ficat. la porumb 3 200 kg la ha 
realizabile, față de 2 400 kg 
sarcină de plan. Cooperativa s-a 
angajat să dea peste plan la 
fondul de stat 400 tone griu. 
200 tone de porumb, 100 tone 
cartofi, 20 tone carne. Venitul 
{ -alizal de cooperatori pentru 
o normă zilnică de lucru se va 
totaliza la 40 lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
it felicita pe cooperatori pen
tru rezultatele bune obținute, 
pentru priceperea și hărnicia 
lor și le urează spor la muncă 
și rezultate și mai bune.

In încheierea vizitei la Ro
șiori de Vede, secretarul gene
ral al partidului, adresindu-se 
cetățenilor care au venit să-l 
salute, să-și exprime dragostea 
și bucuria de a-1 avea in mij
locul lor. in ovațiile puternice 
ale mulțimii a spus:

„Doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
județului Teleorman un salut 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului patriei 
noastre.

Vizita in județul dumnea
voastră are ca scop să vedem 
cum au început lucrările pen
tru stringerea recoltei de pă- 
ioase. In drum, am vizitat con
strucțiile zootehnice din coope
rativa dumneavoastră: mi-au 
făcut o impresie bună, mai cu 
seamă ingrășătoria de tăurași 
care de acum a și început să 
livreze animale: celelalte con
strucții urmează de abia să li
vreze in viitor porci îngrășați. 
Considerăm că este un lucru 
bun ceea ce ati făcut: trebuie 
să folo<;:m cît mai economic

construcțiile, să asigurăm, in 
toate perioadele, atit iarna, cit 
și vara, folosirea lor intensivă, 
deoarece pe această cale se re
duc investițiile, se creează con
diții pentru creșterea produc
ției animaliere deci și pentru 
sporirea veniturilor cooperati
vei și ale cooperatorilor: in 
același timp sporesc și posibi
litățile de a livra mai multe 
produse la fondul de stat. De 
aceea, doresc să vă felicit pe 
dumneavoastră, pe cei care au 
inițiat această acțiune, pe co
muniști, comitetul județean de 
partid, conducerea cooperativei 
și să vă urez la toți să obți
neți succese și mai mari.

Am citit cu bucurie chema
rea adresată de cooperatorii și 
lucrătorii din agricultura jude
țului dumneavoastră, tuturor 
cooperatorilor, țărănimii noas
tre. prin care vă luați angaja
mentul de a livra peste plan o 
serie de produse, de a contri
bui in felul acesta la diminua
rea și lichidarea urmărilor ca
lamităților naturale, a greută
ților provocate de ele. Este o 
chemare care cuprinde anga
jamente mobilizatoare și după 
cum cunosc eu țărănimea din 
Teleorman sînt convins că ele 
vor fi realizate in întregime.

Această acțiune patriotică 
demonstrează inalta conștiință 
cetățenească, solidaritatea între
gului nostru popor care in a- 
ceste împrejurări grele a răs
puns cu hotărîre chemării par
tidului. Datorită acestei solida
rități am reușit să facem față 
greutăților, să trecem la recu
perarea pierderilor. Sîntem con
vinși că poporul nostru, unit 
sub conducerea partidului, va 
face ca încă in acest an să fie 
recuperate toate pierderile. \a 
asigura îndeplinirea planului 
atit in industrie, cit Și in agri
cultură. realizind astfel planul 
cincinal actual si creind totoda
tă o bază bună pentru urmă
torul plan de cinci ani.

Am văzut că recoltele se pre
zintă bine. Desigur, pentru po
rumb și pentru culturile de 
toamnă mai trebuit muncit în
că. dar sint convins că toți co
operatorii. toți lucrătorii din a- 
gricultură nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a obține re
colte bune. Va trebui să luăm 
toate măsurile spre a însămîn- 
ta imediat după stringerea or
zului Și griului și a putea ob
ține pe suprafețele reînsămința- 
te producții bune de porumb 
și de alte produse, îndeosebi 
de legume, folosind în felul a- 
cesta mai intensiv suprafețele 
și obținind creșterea producției 
pe total. Iată de ce trebuie să 
fim conștienți că in acest an 
ne așteaptă o muncă încordată.

Eu vă felict încă o dată pen
tru munca pe care ați depus-o 
pină acum, pentru entuziasmul 
și abnegația cu care ați răs
puns chemării partidului și vă 
urez noi succese in activita
tea dumneavoastră. Vă doresc 
tuturor multă sănătate și multă 
fericire".

Cuvintul secretarului general 
al partidului a fost subliniat cu 
urale. cu puternice aplauze. 
Toți cei prezenți își manifestă 
atașamentul față de Partidul 
Comunist Român, hotărîrea de 
a înfăptui neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru. închinată propășirii Ro
mâniei. bunăstării poporului 
român.

Planind din nou peste lanuri, 
elicopterul se îndreaptă spre 
Putinei.

La Putinei, la marginea sa
tului, pe o șosea ce despică 
două culturi, de o parte un 
cîmp de floarea-soarelui, de 
cealaltă un cîmp de porumb, 
are loc, într-o ambianță de 
generoasă căldură sufletească 
și puternic entuziasm, al doilea 
moment al itinerariului. Țărani 
cooperatori, intelectuali ai co
munei, școlari cu cravate roșii 
fac secretarului general al par
tidului o primire entuziastă, cu

suflet deschis, cu flori, cu u- 
rale.

Intre secretarul general al 
partidului. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele cooperativei a- 
gricole de producție „23 Au
gust" din Putinei, ing. Ștefania 
lonescu, are loc un dialog, e- 
conomic în substanța lui, dar 
mai mult decît uman. Pentru 
că, in ultimă instanță, fiind 
vorba de muncă, de realizări, 
de preocupări prezente și de 
viitor, s-a vorbit de oameni care 
gindcsc și acționează, de oa
meni care nu se limitează la 
treapta atinsă, ci năzuiesc — 
sentiment nobil, uman — la 
mai sus, tot mai sus.

Se estimează producții dc 
pină la 5 000 kg porumb boabe 
la ha și de 2 000, sau și peste 
2 000 kg la floarea-soarelui. Co
operatorii își declară deschis 
„intenția- de a-i întrece în rea
lizări pe cei de la întreprinde
rea agricolă de stat. Deși co
operativa se profilează pe creș
terea bovinelor, nu-i este străi
nă preocuparea față de un alt 
sector animalier — creșterea 
și îngrășarea porcilor.

Revenind în discuție proble
ma folosirii intensive a pămin- 
tului, secretarul general al par
tidului recomandă să nu rămi- 
nă nefolosită. în a doua cul
tură. nici o palmă de teren 
degajat după recoltarea păioa- 
selor, să se extindă culturile 
de cartofi de toamnă, de legu
me de toamnă, de porumb fu
rajer. aceasta fiind singura 
modalitate de valorificare in
tensivă a pămîntului. dc obți
nere. de pe aceeași suprafață 
dc teren, cit mai multor va
lori. măsurabile in alimente, în 
furaje, în materii prime pen
tru industrie.

La plecarea de pe teritoriul 
comunei Putinei, adresindu-se 
cooperatorilor, care ovaționau 
pentru secretarul general al 
partidului, pentru Partidul Co
munist Român, pentru patria 
noastră socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Am vizitat culturile din coope
rativa din comuna Putinei. 
Ne-a povestit tovarășa președin
tă despre rezultatele obținute 
de cooperativă, despre străda
niile cooperatorilor de a asi
gura o recoltă bogată. Doresc 
să-mi exprim satisfacția pentru 
felul in care sint întreținute 
culturile, pentru faptul că atit 
porumbul cit și floarea-soarelui 
sînt bine întreținute și promit 
de pe acum o recoltă bună. De 
asemenea, am văzut culturile 
de griu și de orz: ne-au făcut 
o impresie bună. Țin să vă fe
licit pentru felul in care ați 
executat lucrările și să vă urez 
să obțineți recolte cit mai bo
gate.

Doresc, totodată, să-mi ex
prim satisfacția pentru rezul
tatele pe care le-ați obținut în 
sectorul zootehnic, sector pen
tru care, de asemenea, aveți în 
continuare bune perspective de 
a-l dezvolta. îmi exprim spe
ranța că cooperativa, conduce
rea ei, comuniștii din cadrul 
cooperativei. Comitetul județean 
de partid vor da toată atenția 
realizării sarcinilor ce le re
vin din programul elaborat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din pri
măvara acestui an. După cum 
cunoașteți, acest program ur
mărește să asigure creșterea în- 
tr-un ritm rapid a producției 
animaliere, ceea ce va duce 
atit la creșterea veniturilor co
operatorilor. ale țărănimii, cît 
și Ia asigurarea întregii popu

lații cu carne și produse ani
maliere. Eu consider că efortu
rile pe care le facem acum 
— chiar in condițiile grele pe 
care le-am avut in lunile mai 
și iunie datorită inundațiilor — 
ne vor ajuta să învingem ra
pid aceste greutăți, să asigu
răm realizarea in întregime a 
programelor elaborate de ple
nara din primăvară. îmi ex
prim speranța că dumneavoas
tră, cooperatorii din Putinei, 
cit și ceilalți cooperatori din 
județul Teleorman, vă veți a- 
duce din plin contribuția la 
realizarea și depășirea acestor 
programe.

încă o dată vă felicit pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea dumneavoastră. Felicit, de 
asemenea. Consiliul dc condu
cere și pe președinta coopera
tivei și vă urez tuturor multe 
succese in activitatea dumnea
voastră. multă sănătate și fe
ricire".

A răspuns, mulțumind în nu
mele cooperatorilor, al comu
nei. pentru onoarea ce li s-a 
făcut de a avea în mijlocul lor 
pe secretarul general al partidu
lui, pentru îndemnurile, sfatu
rile ce le-au fost adresate, pre
ședintele cooperativei, inimoa
sa ingineră Ștefania lonescu.

Survolăm ogoarele județului 
Olt, care au o pondere impor
tantă in agricultura tarii. Eli
copterul, la bordul căruia se 
aflau tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducători de 
partid și de stat, aterizează la 
marginea comunei Stoicănești. 
Afinei de vizita secretarului ge
neral al partidului pe aceste 
meleaguri, sute de săteni au 
venit in întimpinare, cu tradi-; 
tionala pîine și sare, cu bu-< 
chete de florj. Ei scandează cu 
bucurie, cu nețărmurită dragos
te : „Ceaușescu — P.C.R.,
Ceaușescu — P.C.R. “.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de tovarășul 
Constantin Sandu, prim-secretar 
al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

Președintele cooperativei a- 
gricole din Stoicănești, tovară
șul Dumitru Tudose, invită pe 
oaspeți să viziteze lanurile de 
griu din apropiere.

Secretarul general al partidu
lui, apreciind recoltele mănoase 
și contribuția specialiștilor din 
Stațiunea de la Caracal la crea
rea de noi soiuri, recomandă 
cooperativelor să acorde o deo
sebită atenție stringerii la timp 
și în cele mai bune condiții a 
producției din acest an, pen- ; 
tru a evita orice pierderi.

Se vizitează în continuare 
sectorul zootehnic al coopera
tivei care cuprinde 1 500 tauri
ne, tot atîtea porcine și 1 200 
de oi. Răspunzînd întrebărilor, 
gazdele arată că atenția coope
ratorilor este îndreptată spre 
extinderea acestui sector, care 
anual adaugă în venitul coope
rativei importante sume bănești.

Analizindu-și posibilitățile dc 
care dispun, cooperatorii și-au 
suplimentat angajamentele lua
te initial în sectorul zootehnic, 
holărînd să livreze în plus 60 
de tone de carne și 2 000 hl 
lapte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe cooperatori pentru 
succesele obținute atit în sec- ’ 
torul cerealier cît și în cel zoo-

N. popescu-bogdAnești 
Paul DIACONESCU 
Mircea S. IONESCU
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Cadru social din Petrila Foto : N. GHENA

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI OE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER, 
IN R. F. A GERMANIEI

DUSSELDORF 25. — Trimișii 
speciali Agerpres, Mircea Moar- 
căș și Constantin Varvara, 
transmit : Joi dimineața, in a 
patra zi a vizitei sale in Re
publica Federală a Germaniei, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României. Ion Gheor
ghe Maurer, a părăsit orașul 
Hamburg, indrcptindu-sc spre 
Diisscldorl, ora.șul-reședinlă al 
guvernului landului Renania de 
Nord-Westfalia.

Renania de Nord-Westfalia 
este cel mai mare land, aici 
fiind concentrată o mare parte 
din industria grea a țării, le
gată de puternicul bazin eco
nomic al Ruhrului. El ocupă, 
de asemenea, un loc important

in viața politică a R. F. a Ger
manici.

La sosirea pe aeroportul din 
Dusseldorf, unde erau arborate 
drapelele celor două state, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri a fost întâmpinat .și salutat 
cordial de primul ministru al 
landului, Heinz Kuhn, persona
litate marcantă a vieții publice 
vest-germane.

fon Gheorghe Maurer a fă
cut apoi o vizită protocolară 
la Cancelaria landului, unde a 
avut o întrevedere cu primul 
ministru al landului.

In continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri a avut 
o intilnire la „Karl-Arnold- 
Haus" cu reprezentanți ai vie
ții economice din landul Re
nania de Nord-Westfalia. Tn

Competența, principialitatea, 
echitatea socialistă

garanții ale ridicării continue
a eficientei

activității economice

cursul discuției, care s-a carac
terizat printr-un spirit de lu
cru și comprehensiune recipro
că, au fost abordate probleme 
ale dezvoltării relațiilor econo
mice bilaterale. în interes mu
tual. fără bariere artificiale, in- 
sistîndu-se în mod deosebit a- 
supra unor modalități concrete 
de stimulare și intensificare a 
cooperării în diferite domenii 
ale dezvoltării industriale.

La amiază, primul ministru al 
landului Renania de Nord — 
Westfalia a oferit un dejun; 
Heinz Kuhn și președintele 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei au rostit toasturi.

La ora 14, președintele Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, a pără
sit orașul Diisseldorf. pierind cu 
Un avion special spre Miinchen,
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Astăzi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Astăzi, 26 iunie, în jurul orei 15, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite sosirea în Capitală 
a Majestății lor Imperiale, șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah.

(Agerpres)

Pe măsura dezvoltării impetuoase a eco
nomiei naționale, a înaintării țării noastre 

l pe calea desăvirșirii vastului program elabo
rat de Congresul al X-lea al partidului, spo
resc calitativ și sarcinile ce revin cadrelor 
de conducere din întreprinderi și instituții, 
al căror rol crește in concordanță cu sarci
nile pe care partidul le pune în fața po
porului. Perfecționarea conducerii și planifi
cării economiei, dezvoltarea cercetării știin
țifice aplicative, organizarea superioară a 
producției și a muncii, ridicarea eficienței 
economice în toate domeniile de activitate 
impun fiecărui cadru de conducere un aport 
sporit, o preocupare asiduă pentru cunoaște
rea temeinică și aplicarea zi de zi a politicii 
partidului, pentru îmbogățirea și adincirea 
cunoștințelor profesionale, creșterea compe
tenței lor in organizarea și conducerea pro
cesului de producție, în găsirea celor mai 
eficiente și judicioase soluții pentru a rezol
va cu maximă răspundere multiplele pro
bleme ce le ridică viața. Aceste considerente 
deosebit de importante și actuale au stat 
mereu în centrul preocupărilor comitetului 
municipal de partid, făcind, recent, obiec
tul dezbaterilor plenarei comitetului muni
cipal.

Pornind de la cunoașterea aprofundată a 
condițiilor concrete din țara noastră — s-a 
arătat în referatul prezentat de tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al P.C.R. — parti
dul desfășoară o politică științifică de creș
tere și perfecționare a cadrelor din econo
mie și din celelalte sectoare social-cultu- 
rale în raport cu cerințele umanismului 
socialist, cu obiectivele fiecărei etape a con
strucției socialiste. Municipiul nostru dispu
ne de un valoros detașament de cadre bine 
pregătite care rezolvă in condiții tot mai 
bune sarcinile complexe cc-i stau .în față, 
înfăptuiește în mod hotărît linia politică a 
partidului nostru.

In momentul dc față peste 2 400 din ca
drele de conducere din economia munici
piului posedă o pregătire medie sau supe
rioară, de specialitate. In ceea ce privește 
perfecționarea conducătorilor înțreprinderi- 
,lor industriale s-a avut în vedere crearea 
condițiilor optime pentru perfecționarea ne
cesară. Numai în ultimii ani au fost școlari
zați la C.E.P.E.C.A. un număr de 21 ingi
neri, iar un număr de 12 au participat la 
diferite schimburi de experiență peste hotare.

Comitetul municipal, comitetele orășenești 
,și celelalte organe dc partid din marile uni
tăți economice au folosit diverse forme de 
perfecționare a cadrelor. S-a urmărit cu con
secvență ca ele să fio cuprinse în învăță- 
hiintul de partid, in universitățile serale de 
marxism-leninism, în alte forme dc invăță-

• l

mint politic și profesional. Astfel, 370 din 
numărul conducătorilor proceselor economi
ce sînt absolvenți ai universității serale de 
marxism-leninism, 160 urinează aceste cursuri, 
iar peste 1 700 au fost încadrați în alte for
me ale învățământului de partid. De ase
menea, organele și organizațiile de partid, 
au selecționat un număr de 245 ingineri, 
tehnicieni și maiștri cărora li s-a încredin
țat sarcina de propagandiști, alți 90 sînt 
folosiți ca lectori ai Comitetului municipal 
de partid, iar 650 au fost cooptați in comi
siile pe probleme de pe lingă comitetele de 
partid.

Organele și organizațiile de partid, in pro
cesul de întărire calitativă a rindurilor co
muniștilor au acordat toată atenția primirii 
în partid a cadrelor cu o temeinică pregă
tire profesională și politică. Numai în cursul 
anului 1969 și în cele 5 luni ale anului în 
curs, organizațiile noastre de partid au pri
mit un număr de 97 comuniști din rindul 
celor mai bune cadre care conduc procese 
economice și care s-au evidențiat în activi
tatea profesională și politică, oameni cu 
prestigiu și autoritate.

Ca rezultat al preocupărilor pentru creș
terea responsabilității cadrelor din economia 
municipiului în rezolvarea cu competență 
sporită a sarcinilor încredințate, vorbitorul 
a informat plenara că eficiența activității 
economice s-a materializat în rezultatele ob
ținute pe primele 5 luni ale anului în curs. 
Astfel, planul producției globale pc muni
cipiu în perioada raportată a fost realizat 
în proporție de 101,9 la sută. Planul pro
ducției marfă vîndută și încasată s-a realizat 
in proporție de 102,5%. Cheltuielile la 1 000 lei 
producție au fost reduse cu 12,23 lei și s-au 
obținut beneficii peste plan în valoare dc 
10 G87 000 lei. Productivitatea muncii a cres
cut cu 2,3 la sută valoric reprezentînd un 
spor de 734 lei pe salariat.

Cu toate rezultatele pozitive obținute, a 
arătat in continuare tovarășul Clement Ne- 
gruț, în activitatea depusă pentru creșterea 
responsabilității față de sarcini a cadrelor 
po linie de partid și economică au bxistat 
și mai persistă încă unele neajunsuri ce au 
făcut ca rezultatele muncii să nu fie la ni
velul posibilităților de care dispunem. Unele 
comitete de partid și organizații de bază 
nu au desprins și pus în dezbaterea comu
niștilor cele mai importante probleme ale 
muncii de partid și economice, nu în sufi
cientă măsură au folosit. în acest sens, ca- 
dscle de specialiști. Asemenea exemple sînt 
comitetele de partid și unele birouri ale or
ganizațiilor dc bază de la termocentrala Pa-

Lucrările 
Lomisaei 
juridice 
a Marii 
Adunări 

Naționale
La Palatul Marii Adunări Na

ționale au avut loc ședințe de 
lucru ale Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, sub 
președinția tovarășului prof, 
univ. Traian Ionașcu.

In fața comisiei, tovarășul 
Constantin Stătescu, secret arul 
Consiliului de Stat, a pr< zentat 
o expunere asupra unor pro
iecte de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat între 
sesiuni.

De asemenea, comisia a as
cultat Darea de seamă asuora 
activității Tribunalului Suprem 
pe anul 1969, prezentată de to
varășul Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem.

Membrii comisiei au ascultat) 
expunerea la Proiectul de lege 
cu privire la organizarea și 
funcționarea cooperației de con
sum, prezentată de tovarășul 
Dumitru Bejan. președintele 
Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum.

Examinarea acestor lucrări de 
către Comisia juridică va con
tinua in cadrul unor ședințe 
ulterioare.

(Agerpres)

(Continuare In pag. a 3-a)

CENACLU LITERAR
Aslăzi, la ora 18,00 clubul 

sindicatelor din Lupeni găz
duiește ședința de lucru a 
cenaclului literar „Meșterul 
Mănole".

Sint invitați să participe 
membrii cenaclului și toți 
cei interesați de mișcarea li
terară din municipiu.

K.I.M.P.: Promovarea noului, atribut al responsabilității
Uzina de utilaj minier Pe

troșani și colectivul ei des- 
■tomic și-au cîștigat dc multă 
vreme o binemeritată repu
tație; amploarea, diversitatea 
gamei și calitatea produselor 
ei fiind deseori consemnate 
și larg cunoscute In Valea 
Jiului și în întreaga țară. 
Ceea ce îi conferă un plus 
de valențe, mai ales acum, în 
contextul eforturilor generale 
pentru îndeplinirea exempla
ră și depășirea tuturor indi
cilor economici in acest ul
tim an al cincinalului, este 
stăruința cu care sint inves
tigate și puse în valoare noi

rezerve materiale și umane, 
îndemnul partidului își gă
sește și aici, ca pretutindeni 
in țară, puterea faptului îm
plinit, izvorit din responsabi
litatea plenară și cutezanța 
novatoare. Activitatea cadre
lor de conducere la toate ni
velele, a colectivului de mun
citori, ingineri, tehnicieni, o- 
feră imaginea competenței, 
disciplinei, a lupte; împotri
va rutinei în gindire și ac
țiune și, de ce n-am spune-o, 
a mîndriei legitime pentru 
tot ce a realizat și realizea
ză această forță potențială

și morală generatoare de noi 
valori.

Poate nimic nu sintetizează 
mai pregnant efluviile vo
inței și tenacității, a frumu
seții morale Și strădaniei de 
perpetuă autodepășire. decit 
mișcarea descătușată, deveni
tă tradițională a inovatorilor. 
Alături de disciplina de plan 
și contractuală, această acti
vitate simbolizează prin sine 
însăși noile coordonate mo
rale ale omului societății 
noastre socialiste. Căci, din
colo de expresia valorică a 
zilelor și nopților de căutări

febrile, de certitudini ferme 
sau incertitudini vremelnice, 
noutățile veridice și viabile 
din procesul tehnologic și 
organizarea muncii, dau un 
plus de demnitate umană, 
incomensurabilă încredere în 
propriile capacități creatoare. 
Și. in ultimă instanță, con
figurează inaltcle cote ale 
responsabilității sociale.

Mai mult dccît definitor 
pentru această atmosferă to
nică este faptul că, în pri
mele rinduri alo inovatorilor 
cu realizări de certă valoare, 
se situează tovarășii Gheor
ghe Olariu, directorul uzinei

și Alexandru Tolvay. ingi
nerul șef.

Numai in acest an au fost 
înregistrate 15 inovații pro
puse de ingineri, maiștri, 
tehnicieni, care vizează sec
toare importante din cadrul 
uzinei și dau soluții origi
nale,? inedite, unor probleme 
tehnologice complicate. In fi
nal, ele conduc la eegnomii 
de ordinul sutelor de mii. 
la îmbunătățirea substanțială 
a calității produselor.

Rețin atenția căutările fe
brile ■ finalizate ale ing. loan 
Herman, care anul trecut a 
obținut certificat dc inventa

tor pentru ventilul de respi
rație pentru stâlpii hidraulici 
din abataje. Caietele volumi
noase, însumind notițe, cal
cule. schițe, mereu adăugite 
și corectate, dovedesc spiritul 
inventiv, mereu preocupat de 
problemele producției al in
ginerului Herman, fiu de 
strungar din Valea Jiului, 
care, ajuns la vîrsta maturi
tății depline, ți se înfățișea
ză in vorbe și fapte ca duș
man declarat al inerției și 
automulțumirii.

Ion DINU

(Continuare In pag. a 3-a)

I

I 
I

- (

In „contul omeniei44
Răspunzînd apelului lansat 

de Biroul executiv al Consi
liului național a F.U.S. comi
tetul femeilor din comuna 
Aninoasa a Inițiat numeroa
se acțiuni menite să contri
buie la ajutorarea sinistra- 
ților. Au fost colectate obi
ecte de uz casnic, încălțămin
te și îmbrăcăminte în valoa
re de 120 000 lei. In ziua de 
21 iunie a fost organizată o 
serbare a florilor, iar fondu
rile încasate, în valoare de 
3 200 lei au fost depuse în 
„contul omeniei". Această 
sumă se adaugă la cei l 300

lei depuși in contul 2 000 I 
chiar in prima zi de la lansa- I 
rea apelului. ■

Printre participantele active | 
la acțiunile de ajutorare a ■ 
sinistraților se numără Ma- I 
ria Barna, Eva Tudor, Maria 1 
Ceapă. Elena Foghel, Rozalia I 
Pricop, Viorica Fodor, Maria ■ 
Gheorghe, Carola $imo, Lu- 
cia Demeter, Terezia Stoker. . 
Maria Curta, Floarea Negol- | 
tă, Sevaslița Anton și multe ■ 
altele în frunte cu Florica | 
Cosma președinta comitetu- I 
lui de femei din ?omună. I



2 Steagul roșu

latii-nc inrAși pe „circuitul" abaterilor de In normele 
<lc siguranță miniere. \m fi dorit sincer să nu intilnim pe 
nimeni, nici o faptă înscrisă pe traiectoria nefastă și gene
ratoare de pericole in subteran a acestui circuit. Dar, spre 
regretul nostru, faptele reprobabile in domeniul aplicării 
N.T.S. ne au apărut in cale... ca ciupercile după ploaie, cu 
toate consecințele lor.lncrîngătură de greșeli

La stratul 13, blocul 11, de la 
mina Vulcan, incorectitudinea 
in execuția unor operații mi
niere la fronturile de lucru, 
in aplicarea tehnologici de ex
tracție a cărbunelui și a nor
melor de siguranță, neglijen
țele formau o adevărată în
crengătură de greșeli. Organele 
de control ale Serviciului do 
aoraj și protecție a muncii din 
Centrala cărbunelui au consta
tat aici că :
• in partea superioară a 

panoului 1 E se acumulase me
tan într-o concentrație pericu
loasă 2 la sută, in pinză la 
tavan;
• ’a suitorul de atac pe 

'irigă falia de la panoul 2 E 
lipsea pulvcrizatorUl de apă la 
front, coloana de aoraj ora 
montată incorect și nu sc bă
tuseră găuri de probă. In a- 
ceste condiții, loial necorespun- 
zătoare, artificierul V. Chiriei 
incărcase găurile pentru împuș
care la front:
• după străpungerea suito

rului s-a început curățirea pe 
lingă falie, cu toate că arma
rea abatajului era complet ne
satisfăcătoare A fost nevoie ca 
organele de control sa impună 
oprirea lucrului și trecerea la

asigurarea locului de muncă. 
De ce a fost nevoie ca aceste 
măsuri să fie impuse din a- 
fară ? Personalul tehnic, res
ponsabil de organizarea și co
ordonarea muncii la front, ce 
păzea ? Tocmai pentru a-i trezi 
la realitate li s-a administrat

Totul a începui de la sfida
rea pericolului, de la jngnora- 
rca monografici de armare și 
a regulilor elementare do sigu
ranță in suitorul nr. 1 din cul
cușul stratului 3 blocul 111 un
de echipa lui C. Petroșăneanu 
fusese dată să execute lucrări 
de întreținere. Primiseră sar
cina de In conducerea zonei 
să schimbe cadrele rupte din 
suitor. Lucrare, in fond, sim
plă, dar care impunea totuși 
pricepere, disciplină în timpul 
execuției. Contrar regulilor de 
lucru, echipa și-a permis să

rea unor astfel de atitudini in 
muncă și față de normele de 
siguranță miniere. Este inadmi
sibil ca deficiențele de genul 
celei d< mai sus relatate să 
fie trecute cu vederea (sau 
poate tolerate chiar I) de cei in
vestiți în cadrul zonelor și ra
ioanelor cu responsabilitatea 
urmăririi și reprimării lor IO cit de mică neglijență poate avea urmări grave

Probabil că la acest adevăr.

la frontul abatajului acești 
sțilpj dcfecțî, a suferit un a< i- 
denl la mină. Ce are de spus 
in legătură cu accnM.i condu
cerea atelierului electromecanic, 
tehnicienii părții electromeca
nice a zonei 1 ? Căci vinovăția 
și a unora și a altora iese cu 
claritate: la atelier verificarea 
stilpilor nu s-a făcut deși e- 
xistă stand de probă, iar be
neficiarii stilpilor — tehnicie
nii electromecanici de la zonă 
— au fost „gură cască" la rc- 
ccpționarea utilajului. Deschi
deți bine ochii și unii și alții,

NE PROCEDAȚI CA EI!
cile o sancțiune alit șefului 
de raion cil și maiștrilor mi
neri, maiștrilor mineri princi
pali și maistrului mecanic de 
la stratul 13 blocul II. Să le 
fie de învățătură pe viitor !Pericolul deasupra capului, dar neluat în seamă

Se pare că minerul Constan
tin Petroșăneanu și ortacii lui 
vor cu tot dinadinsul să se re
marce in cadrul zonei a 11-a a 
minei Dîlja prin acte de bra
vură ieșite din comun. Dar acte 
necugetate, prin care afectează 
grav securitatea locului de 
muncă și își pun în pericol 
propria viață.

înainteze cu schimbarea cadre
lor rupte din suitor pc cite 
5—6 rinduri făpă să asigure cu 
scoabe cadrele rămase suspen
date deasupra locului unde se 
lucra. In orice clipă, la o cil 
de mică presiune sau mișcare 
a rocilor, de deasupra cadre
lor, acestea puteau să cadă pes
te oamenii din echipa de în
treținere, aflați în suitor.

Și ceea ce e maj rău e că 
nici maistrul miner care a tre
cut pe acolo nu a sesizat a- 
ceastă încălcare grosolană a 
normelor de siguranță. Organe
le de resort din conducerea 
minei Dîlja, cadrele inginerești 
și medii tehnice de la zona a 
11-a au datoria să fie mai pe 
fază în depistarea și combate

verificat și arhiverificat, nu au 
cugetat cituși de puțin factorii 
responsabili la mina Lupeni cu 
verificarea stării do funcționa
re a stilpilor hidraulici ce* se 
introduc in subteran. Nu am 
vrea să se creadă că absoluti
zăm această părere pentru toa
te loturile de stilpi introduși 
în abatajele minei. Nu. Ne re
ferim la cazul celor cca. 20 
buc. stilpi metalici hidraulici 
tip SAH-3 ajunși cu defecțiuni 
in abatajul frontal din stratul 
5 felia III panoul 2, din cadrul 
raionului I al zonei I.

Urmările acestei crase negli
jențe nu le-au avut de suferit 
însă cei vinovațî, ci minerul 
Gh. Roca, care, în schimbul I 
al zilei de 8 iunie, manipulînd

pe viitor, cind introduceți stil- 
pii hidraulici in subteran !Concesii făcute dușmanului nr. 1 al minerilor ?

Se pare că da. Un șir de 
fapte regretabile constatate in 
ultimul timp la mai multe ex
ploatări miniere din bazin, cu 
prilejul controalelor făcute de 
inginerii serviciului de aeraj 
și protecția muncii din Cen
trala cărbunelui, atestă că unii 
minorii și maiștri își’ permit 
să neglijeze pericolul iminent 
ce-1 prezintă gazul metan a- 
cumulat la frontul de lucru, in 
oricare lucrare minieră din sub
teran. Iată două cazuri i

• La zona I-a a minei Pc- 
trlla, aripa vestica a abataju
lui cameră nr. 6 est din stra
tul 3 blocul zero, a fost găsit 
acumulat metan peste limitele 
admise. Cauza ? Ncnioiltarea la 
timp a celei do a doua coloane 
fie aoraj necesară pentru dilua
rea concentrației. Organele de 
control, bineînțeles, au dispus 
oprirea locului de muncă .și 
luarea măsurilor ce se impu
neau pentru evacuarea metanu
lui de la front. Desigur, pro
ducția s-a întrerupt, s-au pier
dut multe tone de cărbune. Și 
în plus de aceasta pericolul 
grav ce a planat asupra oame
nilor din abataj. De ce nu au 
fost preintimpinate toate aceste 
nereguli de către cej puși (și 
plătiți pentru aceasta cu sa
larii bune) să organizeze pro
ducția. să vegheze la respec
tarea normelor de siguranță — 
mn’șlrii mineri ?
• Al doilea caz de concesii 

făcute pericolului nr. 1 al mi
nerilor — metanul — a fost 
constatat la abatajul frontal 
panoul I din stratul 15. de la 
mina Lupeni. Galeria de cap 
era pur șj simplu opturată din 
cauza materialelor adunate în 
profilul și așa redus al lucră
rii miniere. Din această cauză 
aerajul era ștrangulat, iar în 
partea superioară a abatajului se 
acumulase CH4 in concentrație 
de 1 la sulă. Atenție, mineri 
și cadre tehnico-inginerești, me
tanul nu iartă I

I. BĂLAN

S

I
bolnavilor de silicoză

. MUNCITORII
| • înainte de a lucra la instalațiile electrice
i din subteran verificați prezența gazului metan . și lipsa tensiunii electrice !- ® La transportoare verir 'ți starea apără- 
J torilor la organele în mișcare și a conductorului | de împămîntare !
1 ® Cuplători, la plecarea coliviei de la ori-
î zont. închideți ușile secțiunii puțului !| • La cuplarea și decuplarea vagonetelor, nu
j introduceți capul sau corpul între vagonete ! 
| A F I Ș 1 E R 
! N. T. S.
i
j • Nu vă urcați în timpul mersului pe tam- ; poanele locomotivelor de mină sau pe vagonete! ! • Nu circulați cu piese sau scule (sfredele,
l răngi lungi etc.) metalice pe umăr, pe traseele | cu linii electrificate !
I • Mineri, întrețineți în bună stare scările | de acces și podurile din secțiunile de circulație 
î ale suitorilor !- • Transportați materialele pe suitori bine | legate de funia troliilor !
I • Nu uitați, grătarul de la rostogol vă ferește | de căderea în rostogol !
j • Fiți atenți, metanul acumulat în lucrările 
I miniere nu iartă !| • Praful de cărbune lăsat în suspensie la
i front, la punctele de încărcare etc. poate pro- . duce explozii cu urmări deosebit de grave I• • Exploziile de praf de cărbune pot fi pre-! venite prin formarea ceții artificiale la locul 
I de muncă !
I • Silicoza se poate preveni numai prin apli- | carea perforajului umed !
>
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Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

Chezășia siguranfej muncii/g •’

CONDUITĂ
IREPROȘABILĂ

DIN PARTEA TUTUROR MUNCITORILOR 
Șl CADRELOR TEHNICE ÎN ÎNDEPLINIREA 

ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU

D i s t o
In planul Maxim, intre orizonturile 480-440, de la 

mina Lupeni s-a constatat că porțiunea armată în T.H. 
a planului nu este amenajată pentru circulație. Condu
cerea raionului I din zona a ll-a a minei, întrebată de 
această neglijență, a tăcut mile. Nu insă și organele de 
control.

— Dacă mai circulăm pe aici o săptămînă în condi
țiile acestea, dobindim toate calitățile pentru a putea fi 
angajați la circ...

Cauze, cauze...
Pentru a ilustra importanța 

deosebită pe care o are cu
noașterea și aplicarea întocmai 
a prevederilor N.TJs. la exe
cutarea lucrărilor de înainta
re se vor descrie și se vor 
analiza în cele ce urmează cî
teva accidente tipic de mun
că. intimplate in timp in Va
lea Jiului.O operație care trebuie executată cu conștiinciozitate

La mina Paroșeni se săpa 
o gaierie transversală cu pro
filul total de 7,40 mp susți
nută cu armături metalice TH. 
Detașarea rocii se făcea cu a- 
jutorul explozivilor. După 
pușearea și aerisirea locului 
de muncă, formația compusă

dintr-un miner șef de schimb, 
un ajutor miner și un vago
netar s-a reîntors la front 
pentru a-și relua acti
vitatea. Ncținind seamă de 
regulile elementare de si
guranță, minerul șef de 
schimb a intrat la un mo
ment dat in zona nesusținută 
și necopturită pentru a lucra 
mai comod. In acest timp, din 
peretele lateral s-a desprins 
o bucată mare de rocă, care, 
căzind asupra sa, l-a surprins 
și accidentat.

Cauza accidentului o consti
tuie așadar încălcarea N.T.S. 
de către șeful de schimb, ca
re a intrat in zona nesusți- 
nutâ înainte de a se termina 
copturirea.

Respectarea monografiei de susținere — o datorie a fiecărui miner
La mina Lupeni, o galerie 

dublă cu profilul săpat de 11,7 
mp trecea printr-o zonă pu
ternic teetonizată. Conform 
monografiei, lucrarea trebuia 
susținută cu cadre din lemn 
de stejar așezate in cîmpuri 
de 0,70 m consolidate cu pene 
și stringători, iar distanța ne
susținută dintre front și ulti
mul cadru nu trebuia să de
pășească 1 m. In timp ce în
treaga formație se afla la lo
cul de muncă, sub acțiunea 
presiunii din tavan, sistemul 
de susținere s-a deranjat și 
s-a produs o surpare, toți cei 
4 muncitori fiind accidentați.

Analizarea accidentului de

către organele de anchetare a 
scos la iveală următoarele în
călcări ale prevederilor N.T.S. i

— înainte de începerea lu
crului minerul șef de schimb 
nu a controlat cu atenție lo
cul de muncă și susținerea, 
neobservind lipsa unor strin
gători;

— s-a lucrat superficial, de
oarece nu toate cadrele erau 
consolidate in pene și strin
gători, iar distanța dintre ele 
era de 0,90—1 m;

— pilugile stilpilor nu a- 
veau adincimea precizată în 
monografie;

— distanța dintre front și 
ultimul cadru era cu mult 
mai mare decît cea admisă;Neatenția și lipsa de' răspundere...

La mina Vulcan se săpa o 
suitoare cu înclinare de peste 
60° prevăzută cu comparti
ment de circulație și rostogol. 
Sosind la locul de muncă,

n a n ț e
La un contiol efectuat recent în subteran la mina 

Dîlja, la abatajul cameră nr. 1 din stratul 5 blocul IV, 
organele Serviciului de aeraj și protecție a muncii al 
Centralei cărbunelui au constatat că ventilația la locul 
de muncă respectiv era insuficientă, deoarece cotul din 
coloana de aeraj de sub suitor era spart și prin acest 
loc se producea o scurtcircuitare în aeraj.

— încearcă ortace să mai reziști că uite, am prins 
aerul ieșit d-aci și ți l-am adus cu butoiul îndărăt...

Desene de I. LICIU

schimbul a constatat că tre
buie să execute operația de 
susținere. In consecință, mi
nerul șef de schimb a tre
cut să manevreze troliul, a- 
jutorul miner dezlegind lem
nul ajuns la destinație, iar 
vagonetarul legind lemnul la 
gura suitorii. La ultimul trans
port vagonetarul a urmărit 
cu privirea lemnul care era 
tras pe suitoare și căruia nu 
ii făcuse legătura dublă cu 
cablul; lemnul s-a desprins și 
a căzut accidentindu-1 pe va
gonetar.

★
Din exemplele date se poale 

trage cu ușurință concluzia că 
prevederile N.T.S. trebuie să 
fie cunoscute și respectate cu 
strictețe de către intreg per
sonalul din subteran (munci
tori, tehnicieni, maiștri, ingi
neri). aceasta fiind o condi
ție de primă importanță și 
pentru desfășurarea normală a 
muncii, fără pericole.

Ing. A. POPESCU

bazinul 
carbonifer Valea Jiului s-au 
depistat numeroase cazuri de 
îmbolnăviri de silicoza da
torate inhalării prafului, in 
special la minerii din steril. 
Prin controalele periodice e- 
fecluotc, sectorul medical 
și-a adus o importanta con
tribuție la cunoașterea reală 
a numărului de îmbolnăviri. 

Numărul cazurilor noi de 
îmbolnăviri, in prezent este 
in scădere. Aceasta scădere 
se va face și mai mull sim
țită în anii care urmează, 
datorită ansamblului de înă- 
.\uri luate in vederea redu
cerii concentrației de praf 
din atmosfera locurilor de 
muncă din subteran cil șl 
creșterii gradului de conștiin
ță al muncitorilor in aplica
rea corectă a acestor măsuri, 

in minele din Valea Jiu
lui silicoza se instalează du
pă o expunere de 15 ani in 
medie a minerilor de la îna
intările in steril la praful si- 
licogen. Nu toți minerii con
tractează boala, procentul 
celor susceptibili ridicindu-se 
pină la 16%. Reducerea 
concentrațiilor de praf va 
aduce după sine o prelungire 
a timpului de instalare a bo
lii și, o dală cu 
narea mijloacelor 
tere, la dispariția

După stabilirea 
cului, boala 
fără să influențeze în r 
obiectiv starea generală 
capacitatea de muncă.

Durata medie de viată 
acestor bolnavi este de 
ani. față de 65 ani pe care a 
alins-o restul populației. In 
cazurile în care boala se com- 

lubcrculoză pulmo- 
la cei care fumea- 
e posibil), limita de 
se reduce în mod-
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tie a singelui, aduce 
sine o mai bună branire 
țesuturilor după care apare 
o stare de bine, o dorință de 
a trăi, modifieîndu-se in mod 
pozitiv și starea sufletească, 
bolnavii devenind mai des
chiși în familie și în colec
tivele de lucru și ciștiqind 
o încredere în sine.

Amintim aici faptul că sta
rea sufletească a multora 
din bolnavii de silicoză mi 
este satisfăcătoare. De obi
cei silit deprimați, închiși, 
preocupați zilnic de boala 
lor, fac o problemă din on
ce „înțepătură", ii nelinișteș
te orice oboseală, caută me
reu noi semne de boală rea
lizând prin acest „cerc vi
cios" un grad de invaliditat' 
fără substrat real.

3) Pe drept se spune că 
persoanele care fac mai 
lă mișcare trăiesc mai 
decil cele care duc o 
sedentară. De obicei 
pensionare bolnavii de 
coză își reduc foarte 
activitatea profesională 
exlraprofesională. Acest 
cru este urmat de două 
ajunsuri : ciștigă în greutai» 
pe de o parte, iar pe de 
altă parte, prin inactivitate, Ș 
mușchiul inimii se subțiază 
și for|a lui scade, într-un Ș 
moment cind ar fi nevoie de Ș 
o forță inai mare pentru a 
pompa singele printr-un plă- $ ....I ș 

I

II

mîn sclerozat (îngroșat). Da
că prin mișcare s-ar menține 
starea de antrenament, ini
ma ar putea asigura în con
tinuare hrănirea corpului cu 
singe evitînd instalarea de- 
compensării. Recomandăm 
mișcare sub formă de plim
bare zilnică pe deal; împre
jurimile localităților noastre 
oferă acest prilej. Este to
tal greșită -"onduita acelora 
care își petrec l:mpul liber 
în fumul localurilor de con
sum îneeîndu-și „amarul" 
într-un pahar de țuică.

Respirațiile profunde, 
o pantă de deal, aerul rece, 
frumusețile naturii, activează

$ 
ș

$ plică cu 
$ nară (și Ș ză mult, 

mai susȘ simțitor.
Limita Ș putea li 

navii de Ș o mai mare importantă res- Ș pectării unor norme de igi- Ș enă. dacă ar fi mai indeaproa- Ș pe supravegheat’! și îndru- Ș mâți de corpul medical, pen- 
tru că pulberile minelor 

§ noastre, chiar in steril, sînt Ș mai puțin fibrogene, agresi- 
vitalea lor fiind atenuată Ș prin intercalatiile de cărbune Ș și alte substanțe inhibitoa- 5 re-

Printr-un mod de viață 
cumpătat, bolnavul poate in
fluența evoluția procesului 
silicotic. Se vor respecta a- 
numite reguli cu caracter 
obligatoriu pentru fiecare. 
Sc recomandă fiecăruia din
tre bolnavi să acorde o oră 
pe zi din timpul său liber 

' , ’7 s sănătății. 
Acest „rest de sănătate", tre
buie folosit cu mai multă 
economie. Fără a se exage
ra unele „gesturi", trebuie 
respectate următoarele:

1) Tratarea oricărei infec
ții banale (anghină, bronșită, 
„răceală", amigdalită) cu toa
tă seriozitatea. Infecțiile a- 
ceslea, pe care de obicei Ie 
ducem pe picioare, sînt foar
te periculoase pentru plămî- 
nii prăfuiți de silicoză pen
tru că de fiecare dală proce
sul de scleroză se agravea
ză ; pereții sacilor pulmonari 
la nivelul cărora se face 
schimbul de gaze intre aer 
și singe se îngroașă și apa
re setea de aer și greutatea 
la efort. Statistici suedeze, 
germane arată că prin tra
tarea corectă a acestora s-a 
obținut o prelungire a dura
tei medii de viață la 66 ani. 
Recomandăm : a sc lua timp 
de 3—6 zile sulfamide, cloro- 
cid sau tetraciclină.

2) Se remarcă o sensibilita
te deosebită față de frig a 
acestor bolnavi, sensibilita
te care se manifestă ori de 
cîte ori se produc schimbări 
bruște de temperatură, cind•s se trece de la cald în cu- Ș renii de aer rece. Răcirea a- 
ceasta bruscă a orqanismu- 

$ lui echivalează de obicei cu Ș un „guturai", deci tot cu o 
infecție, cei drept mai limi- Ș lată. Pentru acest motiv este Ș indicat a se cîștiqa o stare 
de rezistență împotriva fri- Ș qului. Acest lucru se obține 

§ prin frecarea zilnică și pro- Ș gresivă a corpului cu un bu- 
rete și cu apă stătută. Se în- 
cepe frcctia progresiv pînă Ș la cot, apoi pînă In umeri, Ș frecînd bine pină roșește pie- 

$ lea. In cele din urmă trebu- Ș ie să cuprindem corpul în tn- 
tregime. Punerea în circula- i §

medie de 63 ani ar 
depășită, dacă bol- 
silicoză ar acorda
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circulația, asigură si un somn s 
odihnitor, pe care unii sili-
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de rezistentă a organismului. 
Alimentația m acest sens tre-. Ș 
tuie să fie boqală in protei- 
ne (carne, brînză. lapte) si Ș 
fructe, redusă caloricf canti- Si 
taliv) și săracă in grăsimi; $ 
și pîine cînd efortul profe- Șl 
sional este redus In mod $im- 
ti tor.

Recomandăm cu multă căi- Ș- 
dură aceste indicații și In- « 
sistăm pentru respectarea’ Șl 
lor, în folosul fiecăruia. Ini- 3 
țial va fi mai greu, adaptarea Ș! 
noilor obiceiuri presupune o 
ieșire din comoditatea zil
nică de pînă acum. Acest 
lucru presupune un efort de 
voință timp de o lună de zi
le, pînă cînd aceste gesturi a 
se vor fixa si vor deveni o-
...................................................

boală- ? 5 $ § i' 
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Jtia $ 
neajunsul bI ..... j 

perimental pe animale pen- Ș 
.... _ face maj multe 

asupra efectelor Ș
§ 

să subliniem insă SI §

colici nu-1 au.
, 4) Este, dp asemenea indi
cat să ne obișnuim să res
pirăm profund, edueîndu-ne 
prin gimnastică medicală res
piratorie. In acest sens se 
vor face de mai multe ori 
pe zi insiprații profunde cu 
reținerea aerului cît mai 
posibil în piept, urmate de 
expirații forțate.

5) Prin modul de alimenta
re trebuie să creăm o 4tare

bisnuință, de aici încolo to
tul va merge de la sine șt 
fără nici o greutate.

Silicoza nu este o 
incurabilă, nevindecabilă.
Progresele mari realizate în 
domeniul medicinii au adus 
și în acest domeniu o rază 
de lumină și de speranță. 
Preparatul german P 204 (po
li vinil-piridoxin-N-oxid) J ’ 
pă o fază experimentală 
animale, in prezent este fo
losit în cîteva clinici c” 
Germania, Austria și Elveția. 
Avînd momentan ’
că rămîne mult timp în or
ganismul uman după admini- 
trare. nu este generalizat. In 
scurt timp însă acest neajuns 
va fi înlăturat și fiecare din 
cei suferinzi vor beneficia 
el.

La S.C.S.M. Petroșani

du
pe

de

a- 
cest preparat este folosit ex-

tru a se 
precizări 
sale.

Ținem 
faptul că și administrarea a- 
cestui medicament nu-i va 
scuti pe bolnavii de silicoză 
de a duce o viață cumpătată.

Dr. Gheorghe D1RLEA
S.C.S.M. Petroșani

D E R A I E R I...
Accidentul, destul de grav, 

pe care il vom descrie pe 
scurt, s-a petrecut in incinta 
preparatiei Petrila, in apro
pierea unei încrucișări a căii 
ferate normale cu linia îngus
tă Lonea, către miezul nopții, 
în ziua de 24 mai a.c.

O echipă de muncitori de 
la mina Lonea, supraveghea
tă și îndrumată de ing. loan 
Mirlogeanu, șeful sectorului 
transport lucra aici la ridica
rea unor autodescărcătoare 
care deraiaseră. în același 
timp, nu departe de locul cu 
pricina, mecanicul de loco
motivă c.f.n., Ernest Sarpacz- 
kv, își lăsă mașina in voia 
fntimplării și merse liniștit 
să-și ia masa in cabină. Aca
rul Petre Dumitrescu, fără să 
se sinchisească de faptul că 
undeva in incintă, muncesc 
oameni în pericol de a fi ao-

cidenlați, dă semnal fochis
tului de locomotivă loan Daju 
să elibereze linia. Fochistul 
— fără a avea acest drept — 
pune in mișcare locomotiva 
și, la punctul de ridicare a 
deraierii (luminozitate exista, 
dar un vagon de pe linia ală
turată lăsa umbră...) prinde un 
picior al muncitorului Ilie Do- 
bre și lovește pe muncitorul 
Gheorghe Ciungu...

Din succinta relatare reiese 
că s-a... deraiat de la anumite 
reguli, lată abaterile săvîrși- 
te:
• s-a dat dispoziție fo

chistului să deplaseze locomo
tiva pe linia normală fără să 
se avertizeze muncitorii care 
lucrau la ridicarea deraierii 
vagoanelor c.f.l.; '
• mecanicul de locomoti

vă c.f.n. a părăsit locomotiva 
în timpul staționării ;

• fochistul de locomotivă 
c.t.n. a manevrat locomotiva 
la ordinul acarului, Iară a 
deține această atribuție;

nu s-au înl mit instruc
țiuni specifice pentru modul 
de acoperire a liniilor ferate 
destinate cazurilor neprevă
zute, deci contrar prevederi
lor din regulamentul de ex
ploatare tehnică a c.f.i. ela
borat de Ministerul Minelor.

Era greu pentru ing. loan 
Mirlogeanu — care, bănuim, 
își cunoaște răspunderile și 
îndatoririle — să dispună in
stalarea pe linie a unui sem
nal luminos de oprire? Vina 
acarului Petru Dumitrescu es
te de natură penală. Pentru 
ceilalți sînt propuse amendăii. 
Dar opinia colectivului din ca
re fac parte inculpații ce are 
de spus ?

T. M.

șli
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Competența, principialitatea, 
echitatea socialistă
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roșrni, T.C.M.M., E. M. Lupeni. E. M. ITi- 
cani, comerț și l.G L.

Și in activitatea de conducere a muncii 
dc primire în partid s-au manifestat unele 
neajunsuri. Sint organizații care nu au pri
mit în acest an în partid nici un cadru de 
conducere, deși mai sint formații de lucru, 
sectoare de activitate în 
află nemembri dc partid. Din controalele și 
studiile efectuate se constată că sini incă re
zerve și posibilități de a se intări rindurile 
partidului. In această situație se găsesc or
ganizațiile de bază de la exploatările mi
niere, U.E.L.. T.C.M.M., construcții, I.I.L., 
C.F.R., I.L.HuS. și altele. I nele organe și 
'rganizații de partid nu in toate cazurile 
iau măsuri operative și eficcnte cu privire 
la răspunderea membrilor dc partid ce lu
crează in conducerea organizațiilor de masă. 
Biroului comitetului de partid al Exploa
tării miniere Petrila i-au trebuit 6 luni pen
tru a analiza unele stări de lucruri din ac
tivitatea organizației U.T.C. de la această 
mină, undo nu se țin cu regularitate ședin
țele comitetului coordonator și ale organi
zațiilor U.T.C.. iar participarea tinerilor la 
viața de organizație, la munca patriotică și 
chiar in producție era slab simțită. Aseme
nea situații se intilncsc și la alte comitete 
le partid.

Nu este corespunzătoare activitatea pe ca
re o desfășoară comitetele de direcție și per
sonalul tchnico-ingineresc de la exploatările 
Uricani, Vulcan și Lonca ce sint sub pla
nul anual cu cantități însemnate de cărbune. 
Sprijinul și îndrumarea acordate do C.C.P. 
acestor unități s-a dovedit ineficace, nea
decvate. Numai așa se explică faptul că 
mina Uricani, în luna iunie nu a realizat 
sarcinile de plan în nici o zi, in luna mai 
intr-o singură zi, in aprilie și martie doar 
in cite două zile pe lună, iar in ultimul timp 
?onducerea acestei exploatări prclimină ne- 
realizarea și in continuare a sarcinilor zil
nice de plan. Comitetele de direcție ale a- 
'estor exploatări nu cunosc, in toate cazu
rile. posibilitățile reale de care dispun și nici 
potențialul colectivelor pe care le conduc. 

Neajunsurile manifestate în activitatea co
mitetelor de direcție și a conducerilor ad
ministrative. se răsfring la nivelul zonelor, 
sectoarelor, raioanelor și brigăzilor de pro
ducție unde nu se iau cele mai eficiente mă
suri pentru realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan. Tn ultima perioadă lipsurilor ară
tate li s-au adăugat nercalizarca producti
vității muncii fizice în abataje. Cu excep
ția minelor Paroșeni. Lupeni și Petrila. in 
toate celelalte exploatări miniere, pe cele 
cinci luni încheiate din acest an, produc
tivitatea muncii fizice in abataje 
realizată.

Complexitatea sarcinilor impuse 
fecționarca continuă a cadrelor de conducere 
din economie, a spus in încheiere vorbito
rul, impune conjugarea preocupărilor comite
telor de direcție, ale organelor sindicale, 
sub îndrumarea atentă a organelor și orga
nizațiilor de partid. Acest efort colectiv tre
buie îndreptat spre intensificarea muncii 
educative in rindul tuturor cadrelor, cu sco
pul realizării unei mai susținute mobilizări 
a acestora la rezolvarea cu competență spo
rită a multiplelor și complexelor probleme 
ce le ridică realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate de colectivele uni
tăților economice din municipiul nostru.

Pe marginea raportului prezentat au luat 
cuvintul tovarășii Nicolae Vîlcca. inginer șef 
la preparația cărbunelui Coroești, care s-a 
referit îndeosebi la preocupările conduce
rii unității de a stimula inițiativa cadrelor, 
loan David, miner șef de brigadă la E. M.

fruntea cărora se

dc per-

Aninoasa. care a insistat asupra spiritului de 
echitate și colaborare intre conducători și 
oamenii mun< ii, Rodica Tatulici, director al 
F.F.A. „Viscoza** Lupeni care a ilustrat preo
cupările cadrelor dc conducere pentru îmbo
gățirea cunoștințelor economice și dc specia
litate ale tehnicienilor, maiștrilor și munci
torilor. Tovarășul Gheorghe Giuclca, direc
torul E. M. Petrila a arătat că pentru asi
gurarea în perspectivă a minei cu cadre teh
nice corespunzătoare în prezent 6int școla
rizați prin cursuri cu scoatere din produc
ție peste 30 mineri care vor trebui să răs
pundă cerințelor producției din viitor. De 
asemenea, vorbitorul a reliefat necesitatea 
găsirii unei soluții pentru promovarea in 
funcții corespunzătoare a cadrelor adminis
tratin'. Referindu-se la stabilizarea efecti
velor direct productive, inginerul Gheorghe 
Giuclca a scos in evidență necesitatea coin
teresării mai largi a muncitorilor care au 
deprins lucrul la front, dar care nu sint re
munerați corespunzător.

Alți vorbitori, între care Iulian Costescu, 
inginerul șef al minei Lupeni, Petru Barbu, 
prim-sec re tar al comitetului orășenesc Vul
can al P.C.R., Ion Samoilă, directorul Poli
clinicii din Petroșani, s-au referit, in cuvîn
tul lor, la necesitatea promovării cu mai 
mult curaj a cadrelor tinere in funcții de 
răspundere, la preocuparea cadrelor medicale 
de a acorda o asistență competentă in spri
jinul unităților economice și al oamenilor 
muncii, la colaborarea cadrelor tehnice cu 
cele medicale etc.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul 1OACHIM MOGA, prim- 
secretar al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R. Subliniind importanța probleme
lor dezbătute în plenară, tovarășul Ioachim 
Moga a făcut recomandări deosebit de utile 
participanților. ..In Valea Jiului — a spus 
vorbitorul — iși desfășoară munca un număr 
mare de cadre cu multă experiență, care a- 
doptă o atitudine corespunzătoare față de 
muncă, depunînd eforturi deosebite pentru 
ridicarea continuă a eficienței activității eco
nomice. Cu toate acestea mai sînt cadre de 
conducere în activitatea cărora se manifestă 
numeroase lipsuri. Se constată că nu în toa
te unitățile economice cadrele sînt folosite 
rațional, unii ingineri fiind cooptați in munci 
administrative și nu de concepție pentru a 
răspunde astfel cerințelor economiei noas
tre. Este necesar să fie create condiții tutu
ror cadrelor pentru ca activitatea lor să fie 
canalizată asupra problemelor de producție 
și nicidecum de birou. De asemenea, din com
portarea, din munca de fiecare zi a cadrelor 
trebuie să fie eliminate cu dcsăvîrșire ma
nifestările de înfumurare, favoritismele, lipsa 
de fermitate față de abaterile unor salariați. 
La soluționarea problemelor de organizare 
a muncii și producției este așteptată mai 
multă inițiativă din partea cadrelor de con
ducere, a inginerilor, tehnicienilor, maiștri
lor, conducătorilor formațiilor de lucru.

In atenția Comitetului municipal de partid 
trebuie să se afle și în viitor, problema 
creșterii celor mai competente cadre, iar 
la promovarea acestora să se țină seama 
cu mult discernămînt de capacitatea și pers
pectivele fiecăruia. Valea Jiului dispune de 
un important fond de cadre competente cu 
o bogată experiență organizatorică și de con
ducere a procesului de producție, cu rezultate 
deosebite in munca sa. Să facem totul tova
răși — a spus vorbitorul — ca acest deta
șament să sporească necontenit, să-și îmbo
gățească cunoștințele politice și de speciali
tate astfel incit, mobilizînd colectivele de 
muncă, să fie realizate cu succes sarcinile din 
ce in ce mai mari pe care partidul, actuala 
etapă a construcției socialiste le cere între
gului popor.

S-;

I 
I 
I 
I 
8 
8 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
!
I 
i 
I 
I 
! 
!
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I J

Vizita c!e lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
în judefeEe Teleorman și Oii

(Urmnre (lin pag. 1)

succesetehnic, urindu-le noi 
în activitatea viitoare.

Următorul popas s-a 
Stațiunea Experimentală agrico
lă Caracal.

Conducătorii de partid și de 
stat sint salutați la sosire de 
directorul Stațiunii, ing. Con
stantin Bălan care ii conduc© 
pe oaspeți prin lanurile expe
rimentale de culturi irigate ce 
însumează in total circa 100 ha. 
Aici sînt in curs de experimen
tare circa 80 de soiuri de grîu, 
orz și alte plante de cultura. 
Oaspeții sînt informați că cer
cetătorii stațiunii au obținut re
zultate bune în activitatea ldr, 
stabilind pentru diferite 
cele mai bune 
orz, precum și 
tivi hibrizi de

Conducătorii 
stat se opresc 
experimentale, primind 
ții asupra caracteristicilor aces
tora. Un deosebit interes pre
zintă soiul de orz ..Caracal 6“, 
cum îl numesc specialiștii, 
cest soi, recoltîndu-se mai 
vreme, permite și o a doua cul
tură. Secretarul general al par
tidului apreciază activitatea oa
menilor de știință de aici, 
comandîndu-le să acorde 
continuare o atenție deosebită 
cercetărilor agricole și introdu
cerii rezultatelor bune în prac
tică, pentru a contribui în felul 
acesta la progresul agriculturii 
noastre socialiste.

In încheierea vizitei, adresîn- 
du-se cercetătorilor stațiunii, 
care pe tot parcursul vizitei au 
salutat cu multă căldură pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să vizitez — deși intr-un timp 
destul de scurt — cîmpurile 
dumneavoastră de experiență, 
precum și unele culturi pe su
prafețe mai mari. In special, 
mi-a făcut o bună impresie fap
tul că ați realizat soiuri de 
orz și de grîu timpurii cu pro
ducții mari: de altfel, aceste 
soiuri de grîu le-am văzut și 
la Stoicănești. Se vede că la 
stațiunea Caracal lucrează un 
colectiv capabil de cercetători 
și muncitori care înfăptuiește, 
cu bune rezultate, politica par
tidului de dezvoltare a agricul
turii noastre. Pentru rezultatele 
pe care le-ați obținut doresc să 
vă felicit din toată inima, pe 
dumneavoastră, pe directorul i 
ccstei stațiuni, pe conducătorii' 
grupelor de cercetare; vă urez 
tuturor noi succese în activi
tatea viitoare.

Cunoașteți programul elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului pentru dezvoltarea a- 
griculturii. Desigur, de Ia Con
gres și pînă acum s-au mai

făcut la

'.one, 
soiuri de gria și 
cei mai produc- 
porunib.
de partid și do 
in cîteva loturi 

cxplica-

A- 
de-

re
in

majorat linele prevederi înscri
se in acest program, dar noi 
considerăm că mai sint încă 
posibilități de a obține recolte 
superioare, chiar fftțu de aceste 
prevederi majorate. Cunoașteți 
programele speciale elaborata 
dc plenara C.C. din primăvara 
acestui an. pentru extinderea 
irigațiilor și pentru dezvoltarea 
zootehniei. Deși stațiunii dum
neavoastră nu-i este specifică 
zootehnia, cred totuși că ea pon
te aduce o contribuție deose
bită Ia crearea soiurilor de 
grîu și de alte plante rezisten
te. cu randament 
gații, cu producții 
care să permită 
timpurie — după 
spus — și să dea 
de a obține și cultura a doua. 
Dorim ca următorii cinci ani 
să însemne pentru agricultura 
noastră anii unor transformări 
radicale, din toate punctele de 
vedere. In realizarea acestor 
programe, cercetarea științifică 
— deci și stațiunea dumnea
voastră, cercetătorii 
sarcini deosebit de 
exprim 
rămîne 
cercetători, că 
contribuție prețioasă la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea si a n’ennroi Comite
tului nostru Centre’.

Vă urez încă o dată noi suc
cese in activitatea dumneavoas
tră. multă sănătate și fericire 
la toti !

CîmniiJp întinse și mănoase 
ale Oltului lasă loc acum unei

bun la iri- 
mnrî, soiuri 
o recoltare 
cit mi s-a 
posibilitatea

convingerea 
mai prejos 

veți

au
Inii

ci — 
mari.

că nu veți 
decît alți 
aduce o

zone de dealuri și văi, in care 
lanurile de cereale se înveci
nează armonios cu costișe cul
tivate cu viță dc vie, cu zăvoaie 
și pășuni, cu livezi și grădini 
bogate.

Elicopterul zboară pe deasu
pra unor plaiuri de o mare 
frumusețe, frumusețe neîntrecu
tă decit de hărnicia oamenilor, 
pentru că privirea distinge în 
satele înșirate pe văi ca măr
gelele. case noi și trainice, con
strucții zootehnice — saivane, 
ferme, crescătorii — durate 
trainic, cu mină de gospodar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat fac un ultim popas 
la -Scornicești, comună mare, 
întinsă, alcătuită din 14 sate 
și numărind peste 10 090 de 
locuitori.

Arc loc 
tă, plină 
și urările 
contenesc 
nieri și elevi, 
îmbrăcați in superbe costume 
populare, oferă înalților oaspeți 
buchete de flori. Apoi, Vasile 
Bărbulescu, președintele coope
rativei agricole de producție 
din Scornicești, il invită pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți conducători do partid 
și de stat să viziteze ferma 
zootehnică. Dat in folosință 
abia la începutul acestui an, 
complexul de creștere a porcilor 
oferă imaginea unei ferme mo
derne, în care creșterea și 
dezvoltarea animalelor se face 
după criterii științifice asigu-

o primire emoționan- 
de căldură, ovațiile 
de bun venit nu mai 
minute în șir. Pio- 

(incre și tineri

rind o mare productivitate și 
eficiență economică. In pre
zent, complexul cuprinde peste 
1 500 de animale, din care 300 
scroafe de prăsiJă,

In consens unanim cu mili
oanele de oameni ai muncii 
care, in urma grelelor încercări 
și pierderi înregistrate de eco
nomia națională de pe urma 
inundațiilor și-au suplimentat 
angajamentele din acest an, co
operatorii din Scornicești au 
hotărît să contribuie la refa
cerea economică a țării pr in
tr-un nou angajament ce repre
zintă un surplus de 1,5 milioa
ne lei |a valoarea producției 
globale pe 1970. Aceste anga
jamente merg mină in nun 5 cu 
ridicarea nivelului dc ’rai al. 
cooperatorilor care în 1970 vor 
obține 38 dc lei norma !.i ziua 
de muncă, cu 4 lei mai mult 
fată de anul trecut.

Tovarășul Nicol ic .r.r-eu 
discută îndelung cu președin
tele și cu alți membri ai co
operativei, se intareseazâ în
deaproape de stadiul lucrărilor 
de întreținere a culturilor, dâ 
indicații prețioase in legătură 
cu dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și a color’ ilte ramuri 
de producție agricolă.

Se vizitează apoi zona petro
liferă din marginea comunei.

O mulțime compactă, sute și 
sute de țărani cooperatori ic
niți cu mic ctf mare, întreaga 
suflare a satului, așteaptă pe 
secretarul general al partidu
lui și pe ceilalți conducători 
de partid și de stat în fața că-

r;

minuluj cultural, unde are loc 
un scurt miting. Intimpinat cu 
puternice ovații, cu urări fier
binți de prietenie și de înaltă 
prețuire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urcă în balconul clă
dirii împodobite cu frumoase 
covoare populare specifice locu
lui. Ca niște răsaduri de flori 
vii, tinere și tineri din ansam
blul folcloric însoțesc trecerea 
oaspeților. Din sute de piepturi 
izbucnește ca un singur glas i 
..Ceaușescu — Ceaușescu*, 
„P.C.R.". Are loc o impresio
nantă manifestare a atașamen
tului față de politica înțeleap
tă, clarvăzătoare a partidului, 
față de omul — fiu al acestor 
meleaguri — care întruchipea
ză in modul ce) mai înalt for
ța și consecvența acestei po
litici : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mitingul este deschis dc Va
sile Bărbulescu. președintele 
C.A.P. Scornicești !

Cred că sint in asentimentul 
dumneavoastră să mulțumim 
din suflet tovarășului secretar 
general pentru această vizită 
și să' ne angajăm că vom lu
cra în așa fel incit să durem 
mai departe succesele noastre, 
să întărim cooperativa no.i<iră 
do producție, să muncim astfel 
incit să aplicăm. în bune con- 
dițiuni hotăririle partidului 
nostru drag.

în aplauzele puternice ale 
mulțimii, în ovațiile celor pre- 
zenți ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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Notabile sint și realizările, 
pe linia acestei preocupări, 
ale colectivului de la secția 
turnătorie condus de ing. 
loan Bota. Dintre acestea, 
blindajele pentru centrala e- 
lectrică de la Paroșeni. in 
urma experimentării și intro
ducerii unui regim optim la 
tratamentul termic Și elimi- 
mării metodelor empirice de 
control și verificare, s-au do
vedit de peste trei ori mai 
rezistente decit cele realizate 
in uzină pină in urmă cu 
cîțiva ani. Cuvintele de apre
ciere și mulțumire exprima
te cu acest prilej de condu
cerea unității beneficiare, în
seamnă mai mult decit o sa
tisfacție morală. Aceeași înal
tă apreciere, o conține 
scrisoarea adresată 
ploa tarea minieră 
pentru calitatea mult îmbu
nătățită a saboților de frină. 
Investigațiile făcute in ve
derea înlocuirii oțelului înalt 
aliat, dar necorespunzător, 
prescris pe desen pentru con
fecționarea transportoarelor 
T.R. II. cu oțel OT 60. au 
condus la realizarea unor 
produse mult mai ieftine și 
incomparabil mai rezistente- 
!a solicitări.

Una din realizările memo
rabile ale uzinei o reprezintă 
turnarea, pentru prima dată 
aici, a fontei modificate re
fractare cu grafit modular, 
rezistentă la temperaturi înal
te. utilizată la grinzile de 
susținere a plafonului cuptoa-

Și 
de ex- 
Lonea,

relor din secția de brichetaj 
a uzinei de preparare din 
Coroești.

S-ar mai cuveni aminti
te, între multe alte iniția
tive și izbinzi, înlocuirea a- 
cetilenei (cînd aprovizionarea 
cu carbid a fost deficitară, 
din cauze cunoscute) cu bu
telii de aragaz ca și alte mij
loace de tăiere la debitarea 
fierului vechi, care au asi
gurat un preț de cost mai 
scăzut și ritmicitatea produc
ției.

In rindul familiei entu
ziaste a inovatorilor dc la 
U.U.M.P. iși au un loc bine 
definit, cu o personalitate 
marcantă, și maiștrii turnă
tori Ionel Romulus, Vasile 
Căpraru. Gheorghc Maghia- 
ru și tehnicianul Titus Pes- 
tenaru. autorii procesului de 
turnare a bilelor de 0 120 
mm pentru morile cu bile, 
care a înscris în contul în
treprinderii economii postcal- 
culate de peste 133 000 lei, 
maistrul Czibula losif. lăcă
tușii Geza Rapolta și Rusa- 
lin Boța, loan Matei, unul 
din veteranii uzinei, autor 
a 12 inovații, care a renun
țat deseori la tihna oferită 
de anii pensionării, angrenîn- 
du-se total în tumultul e- 
fervescent al vieții de uzină. 
Și incă atîția alții—

Realizările de pînă acum 
și cele de perspectivă, mereu 
multiplicate. sint expresia 
cea mai vie și convingătoare 
că la U.U.M.P. responsabili
tatea socială cunoaște cote 
din cele mai înalte.
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PROGRAMUL I ;
Muzica dimineții;
Muzică și actualități: 
diojurnal; 9,30 Miorița;
Muzică instrumentală: 10,30 Din 
țările socialiste; 11.05 Valsuri; 
11,16 Pagini simfonice de ma
re popularitate; 11,36 Muzică 
populară iraniană: 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Recital de 
operă; 12,15 Melodii de Floren
tin Delmar; 12,30 Intilnire cu

5,06—6,00
6,05—9,^0 
7,00 Ra- 

10,05

melodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Muzică ușoară; 13,30 Ra
dioclub turistic: 13,45 Publici- 
țate-radio; 14,00 Radioexpediție 
pionierească; 15,00 De la 3 la 
7 — emisiune de divertisment 
muzical; 16,00 Radiojurnal; 

'19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămina unui meloman; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 — 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21.00 In jurul globului; 21,20 
Cintă Mihaela Mihai; 21.30 Mo
ment poetic; 21,35 Solista serii 
— Ella Fitzgerald; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
In ritm de dans; 23,00 Expres- 
melodii; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

NOTA AȘTEPTARE PE SPINI
Cînd ai un aviz telefonic 

pentru o oră oarecare, aștepți 
ca pe spini să auzi despre ce-i 
vorba. Așa a stat și Grigore 
Brinzan in seara zilei de 16 
iunie la Oficilul poștal din Uri- 
cani. Primise omul de la fiicele 
sale aflate tocmai la Cehul Sil- 
vaniei un aviz telefonic pentru 
ora 20. Ca nu cumva să intîr- 
zie s-a dus cu o oră mai devre
me. Minutele se scurgeau chi
nuitor de încet. La ora progra
mată, telefonistele din Uricanl

au încercat să stabilească le
gătura dar cele din Petroșani, 
se vede treaba că, nu erau pe 
fir la ora respectivă. N-au gă
sit cu cale să fie nici pînă la 
ora 21 și 45 de minute. Cit l-or 
fi înțepat spinii așteptării pe 
Grigore Brinzan numai el știe. 
Pentru modul ,.prompt' in care 
l-au servit, merită să fie... înțe
pate și telefonistele din Petro
șani. Cele vinovate bineînțeles.

TELEVIZIUNE
VINERI 26 IUNIE

In jurul orei 15,00. Sosirea 
in Capitală a Maiestăți
lor lor Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — Șahinșa- 
hul Iranului — și îm
părăteasa Farah Pah
lavi, care la invitația 
președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușes- 

o vizită 
România.

18,00
18,20

18,45
19,15
19,20

19.30
30.00

17,00

17.05
17.10

cu. vor face 
oficială in 
Transmisiune directă. 
Deschiderea 
Microav an premieră. 
Buletin de știri. 
Teleșcoală. Consultații 
1a limba română. Con-

emisiunii.

22,10

23,00

sultații la matematică. 
Turism — vacanța 1970. 
Teleglob. Congo — 
Kinshasa.
La volan.
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Film artistic: „Frații 
Karamazov* — o pro
ducție a studiourilor 
sovietice (seria a Il-a). 
Mai aveți o întrebare ? 
Ce este nou in onco
logie ?
In direct de la Viena. 
Concert Beethoven. 
Telejurnalul de noapte.

Cuvintarea
DRAGI TOVARĂȘI,

Doresc în primul rînd să a- 
dresez tuturor locuitorilor jude
țului Olt — și deci și locuito
rilor comunei Scornicești — un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a _ 
vemuluL patriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice, urale).

Așa cum ani spus și în ju
dețul Teleorman, vizita dc as
tăzi e consacrată întilnirii cu 
oamenii muncii și cu țăranii 
cooperatori pentru a vedea cum 
au început și se desfășoară lu
crările de strîngere a recoltei. 

Pft , Ip. județul Olt, am vizitat co- 
TÎ . operativa Stoicănești, stațiunea 

1’n ‘ experimentală Caracal și coo
perativa din Scornicești. Am 
Îiutut constata cu satisfacție că 
ătanii cooperatori, oamenii 

muncii din agricultură — atit 
cei din județul Olt cit și cei 
din alte județe ale țării — au 
depus în acest an o muncă 
bună. Recoltele de grîu se pre
zintă bine. La Stoicănești și 
la Stațiunea experimentală din 
Caracal am constatat că recolta 
de orz trece de 3 000 kg la hec
tar, iar cea de grîu este și ea 
de circa 3 000 kg la hectar — 
ceea ce reprezintă un rezultat 
foarte bun. Desigur, aici in 
Scornicești n-a început încă re
coltatul griului și nici al or
zului. Se pare că recolta va fi 
ceva mai mică de 3 000 kg la 
hectar, dar totuși ea va fi pro
babil o recoltă bună. Trebuie 
să spunem că în această parte 
a țării — cu toate condițiunilc 
climatice nefavorabile din toam
nă și din primăvara acestui 
an— vom obține o recoltă bu
nă la grîu și în general la 
păioase. Vom avea probabil o 
recoltă bună Ia porumb și la 
culturile de toamnă. Dc ase
menea, cu toate greutățile pro
vocate de seceta din toamnă și 
de inundațiile din primăvara 
acestui an, datorită măsurilor 
luate de partid și guvern, mun
cii specialiștilor din agricullu- 
ră. și întregii țărănimi coope
ratiste, există toate condițiile 
să recuperăm pierderile sufe
rite de pe urma calamităților, 
să asigurăm recolte bune care 
să asigure aprovizionarea popu
lației, ' realizarea prevederilor 
planului pe anul 1970. Desigur, 
pentru aceasta trebuie să de
punem ceva mai multe efor
turi decit ar fi trebuit în mod 
normal; este nevoie de o mun
că mai intensă din partea spe
cialiștilor, a tuturor lucrători
lor. și cooperatorilor din agri
cultură. Aceasta presupune să 
ne îngrijim ca o suprafață

ju-

tovarășului Nicolae Ceaușescu
mai mare să fie insămințată în 
cultura a doua, cu porumb, cu 
plante de nutreț, cu legume. 
De pe acum sînt cooperative 
care au trecut la realizarea a- 
ccstor sarcini; in felul acesta, 
prin rezultatele obținute prin 
cultura a doua, vom putea 
compensa pierderile pe care 
le-am suferit datorită inunda
țiilor. Este, desigur, nevoie de 
un efort deosebit, dar, cu toții 
cunoașteți că întregul nostru 
popor, și in primul rînd clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea — și-au unit efortu
rile au venit în ajutorul re
giunilor calamitate, și au reu
șit să limiteze efectele inun
dațiilor. să recupereze în marc 
măsură pagubele suferite în in 
(luslrie. De aceea, noi facem 
apel Ia cooperatori, la țărăni
me. la toți lucrătorii și specia
liștii din agricultură să se ală
ture clasei muncitoare, să mun
cească cu hotărîre spre a pu
tea ca încă in anul acesta să 
recuperăm pierderile, să asigu
răm îndeplinirea planului și să 
punem astfel o bază trainică 
planului pentru următorii cinci 
ani. dezvoltării economiei na
ționale, înfloririi patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Sîn( oameni, în străinătate, 
care și-au pus întrebarea : Cit 
timp ii va trebui României ca 
să-și revină de pe urma a- 
cestor calamități naturale ? Do
resc să adresez mulțumiri, a- 
celor state și popoare — atit 
țărilor socialiste cit și ță
rilor nesocialiste — care ne-au 
acordat ajutorul lor spre a în
vinge greutățile. Dar se pare că 
mai sînt oameni care nu au 
înțeles ce este în stare să facă 
poporul român — popor care, 
o dată cu trecerea la construc
ția socialismului, a devenit stă- 
pin pe destinele sale și este 
hotărît să învingă orice 
greutăți, să asigure înflorirea 
României socialiste, libere și in
dependente. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „P.C.R. — 
P.C.R.').

Desigur am avut și avem în
că unele greutăți datorită aces
tor condiții climatice nefavora
bile, calamităților naturale. Dar 
noi vom învinge mult mai re
pede decît își închipuie mulți 
aceste greutăți, vom dovedi că 
națiunea socialistă română de 
20 milioane de oameni este în 
stare — ca de atîtea ori pînă 
acum — să facă adevărate mi
nuni. să biruie orice greutăți, 
să devină tot mai puternică, 
mai înfloritoare. (Aplauze pu
ternice, urale, se scandează

„Ceaușescu — Ceaușescu”).
Cunosc bine pe locuitorii ju

dețului Olt, iar pe cei din 
Scornicești îi cunosc și mai bi
ne. Sint convins că nici ei nu 
lor fi mai prejos decit ceilalți 
cetățeni ai patriei noastre, că 
lor munci cu abnegație și vor 
contribui cu toții Ia realizarea 
programului stabilit de partid 
și guvern. (Aplauze prelungite, 
se scandează „Ceaușescu — 
Ceaușescu**).

Avem în județul Olt o orga
nizație de partid bună. Dc alt
fel, și în anii ilegalității am 
avut aici o bună organizație 
de partid. O cunosc nu din au
zite, ci din faptul că în anii 
’35—'36 ani lucrat in această 
regiune pe linie de partid și 
de tineret. Cunosc că și atunci 
comuniștii au răspuns cu cinste 
năzuințelor ponorului, s-au aflat 
în primele rîndurî ale îndepli
nirii sarcinilor ce le-au fost 
stabilite atunci de Comitetul 
Central — de a conduce lupta 
maselor împotriva forțelor reac
ționare, pentru o politică demo
cratică. de pace, de făurire a 
bunăstării poporului. Organiza
ția de partid din județul Olt 
este astăzi o organizație puter
nică. cu un Comitet județean 
puternic, are ca prim-secretar 
și președinte de Consiliu popu
lar județean un vechi activist 
de partid, din ilegalitate — si 
face totul pentru a înfăptui Di
rectivele Comitetului Central al 
partidului. (Aplauze puternice, 
se scandează „P.C.R — P C.R.“).

In aceste, zile — sau mai 
bine zis în aceste săptâmini — 
s-a văzut mai mult ca oricînd 
cît e de strîns unit întregul 
popor în jurul partidului, cu 
cît entuziasm și cu cită ho
tărîre urmează el cuvîntul par
tidului, înfăptuiește politica Iui 
în care vede împlinirea pro
priilor sale năzuințe și pro
priul său viitor, viitorul socia
list și comunist al patriei noas
tre (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, ne ocupăm 
și ne vom ocupa în primul 
rînd de dezvoltarea construcției 
socialiste din țara noastră, de 
ridicarea bunăstării poporului: 
dar nu uităm nici un moment 
că pentru a obține succese cît 
mai mari pe această linie tre
buie să dezvoltăm o largă co
laborare cu toate țările socia
liste, cu toate popoarele lumii, 
in condițiile unei politici dc 
pace și cooperare internaționa
lă. De aceea, chiar în aceste 
condițiuni grele. Comitetul nos
tru Central, guvernul țării au 
continuat să ducă o politică 
externă activă, am continuat 
să avem întîlniri, să vizităm

------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Orașul trăiește, prosperă, construiește
Atunci, în noaptea de 12 

spre 13 iunie, cînd apele 
nebune ale Crișului Alb și 
Luncoiului s-au revărsat, ne- 
gindu-și albiile de milenii și 
au pornit învolburate pe 
străzile orașului Brad, oa
menii au rămas înmărmuriți 
în fața puhoaielor distrugă
toare. Nu, nu-și aminteau 
de ceva asemănător I Vă
zuseră pe micul ecran inun
dațiile catastrofale care cu- 
prinseseră in luna mai în
treaga țară, dar nu trăiseră 
asemenea momente. Și iată că 
atunci, in noaptea aceea de 
smoală, spintecată de săge
țile orbitoare ale fulgerelor, 
le-a fost dat să simtă 
mărul. A
rată, dar năprasnic. A doua 
zi, apele

coș-
fost de scurtă du-

murdare s-au re-

tras dar pietrele, mîlul, co
pacii smulși cu tot cu rădă
cină și tirîți kilometri întregi 
blocaseră străzi, umpluseră 
curți, pătrunseseră în 
case. Imaginile 
lante. Oamenii, 
riți. La indemnul 
mentului local de 
împotriva inundațiilor au răs
puns „prezent".
- Sigur, pagubele provo

cate de această revărsare fu
rioasă a apelor sînt însemna
te pentru localitatea noastră 
— ne-a declarat tovarășul 
loan Cosma, primarul orașu
lui. Valoarea lor se ridică 
la circa opt milioane lei. 
Am hotărît să le recuperăm 
insă într-un timp foarte scurt. 
Colectivele unităților econo
mice, instituțiilor, toți cetă
țenii depun eforturi înzecite 
pentru ștergerea urmelor

multe 
erau dezo- 
însă, hotă- 

comanda- 
apărare

calamității, pentru recupe
rarea pagubelor, pentru re
facerea vieții orașului-..

Am colindat străzile Bra
dului. Sînt din nou curate, 

fost 
de 

efă- 
In

S-a curățat mîlul, au 
înlăturate mormanele 
piatră și copacii, s-au 
cut rondurile de flori, 
întreprinderile economice a- 
fectate de inundație se mun
cește cu dîrzenie. Din 
ciurile caselor apa a 
absorbită de pompe și 
fulată în canale. Orașul 

reface, construiește, 
construiește I Noi 
de locuințe și-au pri- 
curînd locatarii. Con-

be- 
fost 
re- 

tră-
iește, 
Da, 
blocuri 
mit de 
structorii din Brad și-au re
alizat planul anual la apar
tamente și acum pregătesc, 
dincolo de apa Luncoiului, 
acolo unde se extinde ora
șul, front de lucru pentru

apartamentele anului viitor. 
Orașul se dezvoltă.
- Cînd am venit la Brad, 

- își amintește primarul - 
orașul număra vreo 7 000 de 
locuitori. Au trecut de atunci 
zece ani. Acum numărul lor 
se ridică la 18 000 și creș
te. E firesc să construim me
reu, mai

Bradul 
prosper, 
blocurile 
culori pastelate, cu magazi
ne la parter, pline de ver
deață și flori, numărind pes
te 2 000 de apartamente, 
este cu adevărat modern. 
Vechiul centru a fost și el 
renovat ; s-au ridicat con
strucții noi ; au luat ființă 
unități comerciale și de 
prestații. In Brad funcționea
ză o casă de cultură, un li
ceu teoretic, o bibliotecă

mult și mai frumos, 
este astăzi un oraș 
Cartierul nou, cu 
sale svelte și în

"N

bogată. Aici se află renu
mitul muzeu al aurului, ves
tit prin eșantioanele lui de 
roci aurifere din întreaga lu-
me.

Orașul trăiește și prospe
ră, construiește. Cetățenii 
lui, majoritatea mineri care 
scot din adîncurile Apuseni
lor prețiosul aur, se mîn- 
dresc cu realizările prezente 
și-și înzecesc eforturile pen
tru cele viitoare. Este o e- 
mulație creatoare generală, 
izvorîtă din dragostea pen
tru oraș, pentru țară.

..-Atunci, în noaptea de 12 
spre 13 iunie, apele nebune 
au invadat orașul. Atunci... 
Dar aceasta va rămîne doar 
ca o amintire urită. Viața 

urmează cursul normal.

Paul GHEORGHIU
N. MIRCEA

alte țări, să primim vizitele 
conducătorilor altor state, sau 
altor partide, — contribuind in 
felul acesta la întărirea cola
borării și cooperării cu țările 
socialiste, cu toate state?- lu
mii, prin aceasta noi m 
adus, totodată, contribuția la 
realizarea unei politici de se
curitate în Europa, a unui cli
mat de pace și de cooperare in 
lume. (Aplauze puternice, urale, 
se scandează ..P.C.R.—P.C.R.”). 
Ială de ce și în viitor, conti- 
nuind politica de edificare a 
socialismului în patria noastră, 
luplînd pentru a face ca viața 
poporului român să devină tot 
mai frumoasă, mai îmbelșuga
tă. vom acționa consecvent pen
tru dezvoltarea colaborării și co
operării cu toate țările socia
liste, cu toate popoarele lumii. 
Vom face totul pentru a con
tribui la promovarea unei poli
tici de pace și cooperare, ba
zate pe deplina egalitate în 
drepturi între națiuni, pe res
pectul suveranității și indepen
denței naționale, convinși că 
numai aceste principii pot asi
gura progresul omenirii, victo
ria socialismului si comunismu
lui în lume. (Antauze. urale 
se scandează ..Ceausescu — 
Ceaușescu*. „P.C.R. — P CR.*).

Doresc, în încheiere, să adre
sez tuturor locuitorilor din a- 
cest județ, celor din comuna 
Scornicești, cele mai bune urări 
de noi succese, de sănătate și 
fericire. Doresc, de asemenea, 
organizației de partid. Comite
tului județean de partid. Con
siliului popular județean să 
obțină tot mai multe realizări 
în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidu
lui și a hotărîrilor plenarelor 
Comitetului Central prn :nd 
dezvoltarea patriei noastre so
cialiste. Vă doresc la toti mul
tă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze puternice, urale se 
s c a n d e a ză ..Ceaușescu — 
Ceaușescu").

In încheierea mitingului ia 
cuvintul tovarășul Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comi
tetului județean de part’d Olt 
care a spus :

Acest moment emoționant, a- 
ceastâ sărbătoare pentru comu
na Scornicești din județul Olr, 
va rămîne scrisă în istoria 
noastră. Celui mai credincios 
fiu al județului nostru și al 
țării întregi, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îi mulțumesc din 
suflet pentru această vizită ia 
numele dumneavoastră, al tutu
rora, în numele Comitetului ju
dețean de partid, al Consiliului 
popular județean, in numele în
tregii suflări a județului nos
tru, și îl asigur că vom fiice 
lotul pentru a traduce în viață 
Directivele Congresului al X- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân. Asigurăm conducerea 
partidului și pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal câ 
vom face mai mult decît cre
deam că sîntem în stare să fa
cem. că vom folosi toate re
zervele pentru a micșora pa
gubele pe care le-am avui în 
această primăvară de pe urma 
inundațiilor, pentru a fi și noi 
printre 
țării.

județele de

•ir

tovarășuluide lucru a
Ceaușescu în județele

Vizita
Nicolae . __ „__ ___
Teleorman și Olt, a constituit 
o nouă și puternică manifes
tare a coeziunii de nezdrunci
nat dintre partid și popor, o 
vibrantă expresie a dragostei 
față dc conducătorul partidu
lui și statului nostru, o măr
turie elocventă a hotărîrii cu 
care țărănimea cooperatistă, a- 
lături do ceilalți oameni aj 
muncii din patria noastră, de
pune eforturi înzecite 
refacerea economică a țări 
tru îndeplinirea cu 
sarcinilor economice din 
an. ultimul an al 
olan cincinal pentru continua 
înflorire a României socialiste.

•• ntru
■ii, pen- 

suceos a 
acest 

actualului



Steagul roșu
vuvcni so ivnm

PROG RAMUL VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Dl MINICA 28 IUNIE

8,30 Deschiderea emisiunii.
8.40 Gimnastică și muzică.
0.00 Clopoțeii vacanței. Spec- 

ceitacol marc pentru 
mici (II).

10.00 Viața satului.
11.00 Matineu simfonic. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Căminul.
13.15 Emisiune in limba 

ghiară.
11.45 închiderea emisiunii de 

dimineață,
15.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Fotbal : 
Steaua — Rapid (divi
zia națională A). Trans
misiune directă de la 
Stadionul „23 August". 
La horă-n sat. Cîntece 
de nuntă.

17.45 Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tonul face muzica. E-

misiunc de varietăți 
transmisă direct.

22.00 Reportaj TV. „Poeme 
din nisip*.

22.15 Acesta e noul tău fiu 
(film polonez).

22.45 Telejurnalul de noapte.

17.15

ma-

pentru cei mici.
.30 Telejurnalul de scară. 
.00 Muzică populară.
,15 Tclc-cincmateca. Eva. cu 

Henry Fonda și Barba
ra Stanwick.

.40 Ora editorului.
,10 Gala marilor interpret! 

români.
,35 Imagini din Canada.
,45 Telejurnalul de noapte.

JOI 2 IULIE

17,30 Deschiderea 
Emisiune in 
ghiară. Din 
tu ral-artistică a 
Cluj.

18.00 Actualitatea în

18.20 Mult e dulce 
moașă.

1S.40 Cadran internațional.
19.20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
di •—1

Trei prie- 
la bursa

emisiunii, 
limba ma- 
viața rul- 

orașului

econo -

și fru-

seară.

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri

18.00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Examen neprevăzut, re

portaj de pe Insula 
mare a Brăilei.

18,25 Panoramic științific.
19.00 Actualitatea in econo

mie.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică.
20.00 Roman foileton. 

Buddenbrook (V).
20.45 Steaua fără nume.
21.50 Muzică populară 

Muntenia.
22,10 Rampa.
22.45 Telejurnalul de noapte.

19.30 Telejurnalul 
20.00 Film serial.

teni. Otravă 
neagră.
Dana 64 (reportaj).
Poșta TV. Dialog cu te
lespectatorii susținut de
Ton Bucheru.
Din carnetul cu 
tiri 
aur**. 

22,00 Seară literară. 
22,45 Telejurnalul de noapte

(Urmare din pag. 1)

La sosirea sa in capitala Ba- 
variei, Miinchen, președin
tele Consiliului de Mi
niștri a fost salutat de pri
mul ministru ad-interiin al lan
dului Bavaria, Otto Schedl. șl 
de alte numeroase personalități 
ale vieții politice și științifice 
din acest land, printre care pre
ședintele Dietei Bavariei, Ha- 
naucr, vicepreședintele Senatu
lui bavarez și președintele Aca
demici de științe din Bavaria, 
prof. dr. Robert Sauer, prima
rul general al orașului MUn- 
clien, Hans-Jochen Vogel.

★

Președintele Consiliului de

Miniștri al României și primul 
ministru ad-interim al landului 
Bavaria au avut după-amiază o 
întrevedere protocolară.

Apoi, primul ministru Ion 
Gheorghe Maurer a fost invita
tul de onoare al primarului ge
neral al Miinchenului. Hans- 
Jochen Vogel.

In somptuoasa sală a Palatu
lui Primăriei Generale, în pre
zența senatorilor municipalită
ții, primarul general a rugat pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României să transmită 
poporului român, conducători
lor săi, înaltul omagiu al locui
torilor capitalei Bavariei. Ion 
Gheorghe Maurer a mulțumit 
călduros pentru primirea plină 
de cordialitate și a ural muni

cipalității mUnchcneze noi pro
grese în înflorirea marelui oraș 
vesl-german.

Programul zilei s-a încheiat 
cu un dineu oferit în saloanele 
Hotelului Vierjahreszeiten.

★

Ministrul român al comerțu
lui exterior, Cornel Burtică, a 
avut la Bonn convorbiri cu mi
nistrul federal al economici, 
Karl Schiller. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme de 
interes comun, in spiritul dez
voltării pe mai departe a rela
țiilor economice dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei.

Dezbaterile 
din Comitetul 

pentru dezarmare
GENEVA 25 — Coresponden

tul Agerpres, 1-loria Liman, tran
smite : Luînd cuvîntul in ședin
ța do joj a Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, 
șeful delegației canadiene, 
George Ignatieff, a trecut în re
vistă problemele asupra cărora, 
după părerea sa, n-ar trebui să 
se concentreze lucrările actua
lei sesiuni. Abordînd proble
ma interzicerii armelor chimice 
și bacteriologice, G. Ignatieff a 
subliniat că delegația canadia
nă este gata să studieze orice 
propunere care ar putea îngă
dui încheierea unuia sau a mai 
multor tratate care să interzică 
producerea, stocarea și folosirea 
acestor arme.

în intervenția sa, șeful dele
gației indiene, M. A. Husain, a 
apreciat că în redactarea pro
iectului de tratat privind denu- 
clearizarea teritoriilor submari
ne lipsesc propunerile făcute în 
cursul sesiunii anterioare de o 
serie de delegați.

I
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Vești din țările
socialiste

BERLIN 25 (Agerpres). — La șantierele navale „War- 
now“ din R. D. Germană a fost lansată la apă a 50-a navă 
construită pentru societatea de navigație maritimă din a- 
ceastă țară. Nava se numește „Neubrandenburg", șj are o 
capacitate de 10 500 tone, fiind ^nzestrată cu aparatură de 
navigație de cel mai modern tip.

★

BRAGA 25 (Agerpres) — Anul acesta. Combinatul tex
til „Gcdva* din R. S. Cehoslovacă va produce 71.5 milioane 
metri de țesături, cu 1,5 milioane metri mai mult decît in 
anul 1969. întreprinderea, din care fac parte 16 fabrici 
textile, este unul din principalii producători de țesături din 
mătase, viscoză si fibre poliamidi.ee din țară, 
confecții ale combinatului prod.uc 
îmbrăcăminte.

Fabricile de
400 de diferite tipuri de

MARȚI 30 IUNIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Profesorul nostru. Măr

turii despre profesorul 
emerit Nicolae Simache 
din Ploiești.

18,45 Beethoven — Perma
nențe peste veacuri.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru. Balta

gul de Mihail Sadovea- 
nu.

21.55 Ziua învățătorului. O- 
magiu celor 200 000. 
(Reportaj).

22.15 Muzicorama TV.
22,45 „Memorial de ziaristi

că" de Perpessicius, și 
..Lampa Iui Diogenes" 
de Ștefan Augustin 
Doinaș. Cronică literară 
de Valeriu Râpeanu.

23,00 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 1 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Universal-șotron...
18,30 Cabinetul economic TV.
19.20 1 001 de seri. Emisiune

VINERI 3 II LIE

Casa

din

de noapte.

SlMBĂTĂ 4 IULIE

emisiunii.

comici români pe

divers, 
serial. Rocambole

amin-
al......Cerbului de

21.05

1S.00 Deschiderea emisiunii.
18.20 Teleglob. Congo Brazza

ville.
18,45 La volan.
19,00 Reflector.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film artistic. Frații Ka

ramazov — o producție 
a studiourilor sovietice 
(III).

21.15 Actualități literare.
21.30 Mai aveți o întrebare ? 

Calculatoarele și civili
zația contemporană.

22.30 Ilustrate... muzicale.
22,50 Telejurnalul

17,00 Deschiderea
Sumarul serii. Emisiune 
în limba germană.

18.15 Bună sen-a. Mc! Bună 
seara, băieți !

19.00 Gala internațională de 
box dintre reprezentati- 
vele S.U.A. și României. 
Transmisiune de la pa
tinoarul ,.23 August'.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Box — continuarea 

transmisiunii de la pa
tinoarul „23 August".

21.30 Fapt '
21.45 F:M

(IX).
22.15 Mari 

micul ecran. Radu Be- 
ligan și Marcel Ange- 
lescu.

23,05 Of, inimioară. Cîntece 
de lume.

23 20 Imagini din S.U.A.
23,35 Telejurnalul de noapte.

Ajutoare pentru regiunile 
calamitate din România

Dr. Anton Schlogel, secretar 
general al Crucii Roșii din R.F. 
a Germaniei, oaspete al țării 
noastre, a făcut o vizită la 
Crucea Roșie Română și a in- 
minat, cu acest prilej, un cec in 
valoare de 300 000 mărci ca a- 
jutor din partea organizației 
sale, pentru regiunile sinistrate.

Din partea Semilunii Roșii 
Algeriene au fost expediate spre 
România 1 000 de pături.

Firma „Galileo" din Florența 
a comunicat, prin dl. Bruno di 
Leila, că va contribui la re
facerea utilajelor livrate-pentru 
sectorul textil din cadrul indus
triei noastre ușoare. In acest 
scop va trimite trei specialiști 
care vor acorda asistență teh
nică gratuită pe timp de două 
săptămini, patru camionete 
„Fiat-850' și ia suporta chel
tuielile de ambalaj și transport 
pină la frontiera italiană pentru 
toate livrările de piese care vor 
avea loc pînă la 13 mai 1971. 
In același timp salariații firmei 
vor depune, pentru fondul de 
ajutorare a regiunilor sinistrate 
din România, contravaloarea u- 
nei ore de muncă din salariul 
lor.

Alte firme italiene „Colorifi- 
cio Romer Spa and Decor- 
italia". „Romital", „Ravennate” 
și echipajul navei „Triton ma

ns', sosită în portul Constanța, 
precum și dr. Nino Rossaro din 
Milano, au făcut donații tota- 
lizind 525 000 lire italiene.

Din Iran, firma „The Owrang 
Co“ și cetățeanul Sherkat Sa- 
ham; au făcut donații care în
sumează 550 dolari.

Instituții și cetățeni din R.D. 
Germană au oferit pentru re
facerea regiunilor calamitate 
suma de 8 500 mărci.

Organizația „Ordinul Cavale
rilor de Malta" din Franța a 
acordat un nou ajutor constind 
din 1 450 kg medicamente și 
îmbrăcăminte.

Din R. F. a Germaniei, firma 
..Holz Henkel* din Gottingen 
a donat suma de 10 000 mărci; 
firma ..Rulând Josef" din Kae- 
sel 6 000 mărci, iar firmele 
-Edeka Import" din Hamburg, 
..Lauprecht Gottfried" din Bre
men și ..Edelstahl Witten' cite 
5 000 mărci fiecare. De aseme
nea, firma „Ștefan Spernath" 
din Miinchen a donat 2 000 
mărci, iar firmele „Kubon. u 
Sagner* — Munchen. „Schlut- 
ter u Maak“ și ..Heinz Lorenz" 
— Hamburg cite 1 000 mărci 
fiecare. Firmele hamburgheze 
..Hartmann u Popp" și „Dr. 
Wimers“ au oferit in total 
1 000 mărci.

(Agerpres)

BELGRAD 25 (Agerpres). — Șantierul naval „3 Mai" 
din R>ka a reușit să stabilească un nou record iugoslav 
in reducerea timpului de construire a unei nave transocea
nice. Aici a fost construită o navă pentru o firmă din Pa
nama, cu un deplasament de 15 000 tone, in numai 6 luni și 
9 zile. Nava este pusă in mișcare de un motor de 7 700 
CP, ceea ce permite dezvoltarea unei viteze de 16 mile ma
rine pe oră.

In prezent, pe oceanele lumii navighează, sub pavilioa
nele a 15 țări, nave construite în aceste șantiere care în
sumează un deplasament de 1 223 000 tone.

★

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
lomobiliști de oboseală excesivă .. . _ _...... ........................
Iatâ concluzia la care au ajuns, după îndelungate cercetări, 
inginerii polonezi Laghi .și Szulczewskl. Inventatorii au creat 
un aparat de ozonificarc n aerului in cabinele automobile
lor, care funcționează de la acumulatorul mașinii respec

Ozonul îi va feri pe au- 
și de somnul la volan I

Ostilitățile militare 
din

Cambodgia
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— în regiunile ostilităților mili
tare din Cambodgia, agențiile 
de presă semnalează, pe de o 
parte, atacuri succesive lansate 
de forțele de rezistență popu
lară împotriva trupelor admi
nistrației generalului Lon Noi 
și a unităților militare ameri- 
cano-saigoneze, iar pe de altă 
parte o intensificare in ultima 
vreme a atacurilor aeriene ale 
aviației americane asupra pozi
țiilor deținute de patrioti. 
Miercuri, transmite agenția 
U.P.I., unități ale forțelor popu
lare de rezistență au încercuit 
Kgmpong Speu, important nod 
feroviar din apropierea orașu
lui Pnom Penh. încercuirea a- 
cestei localități asigură forțe
lor populare de rezistență po
ziții ofensive în direcția a trei 
orașe situate în jurul capitalei 
cambodgiene și posibilitatea unui 
atac direct asupra acesteia. Un 
purtător de cuvînt de la Pnom 
Penh a declarat că mai multe 
unită li ale regimului Lon Noi 
au fost retrase la Pnom Penh 
după luptele violente care s-au 
desfășurat la Prek Tameak, si
tuat la numai 18 km de capita
la khmeră.

Forțele populare de rezisten
tă, transmite agenția France 
Presse, controlează în prezent 
cele două maluri ale fluviului 
Mekong, între Pnom Penh șl 
frontiera laoțiană. Informațiile 
transmise de agențiile de presă 
semnalează lupte în curs în 
jurul capitalei Cambodgici. Pe 
alocuri, orașul Pnom Penh, în
conjurat de o relea de sîrmă 
ghimpată și cuiburi de mitralie
re, se află sub raza de acțiune 
a artileriei forțelor patriotice.

Referitor la ostilitățile mili
tare din alte regiuni ale Cam- 
bodgiei, se anunță că forțele de 
rezistență populare au atacat cu 
rachete și mortiere pozițiile u- 
nitătilor militare ale adminis
trației Lon Noi și americano- 
saigoneze din localitatea Kom-

pong Thorn, iar în regiunea tac
tică „Cirligul de undită", unde 
sint concentrate unitățile divizi
ei americane aeropurtate și un 
regiment de blindate, forțele 
patriotice și-au intensificat a- 
tacurile.

Războiul aerian pe care ame
ricanii îl desfășoară în Pe
ninsula Indochina s-a intensifi
cat în ultimele zile, o dată cu 
intrarea în acțiune a avioane
lor „B-52" și a bombardierelor 
de asalt asupra liniilor de co
municație și pozițiilor forțelor 
de rezistență populare. Atacu
rile combinate și succesive ale 
aviației americane, sud-vietna- 
meze și a administrației dc la 
Pnom Penh — primele de acest 
gen dc la începerea operațiuni
lor militare din Cambodgia — 
sint concentrate îndeosebi în 
zona „Coridorul Mekong", aflat 
sub controlul forțelor patrioti
ce. Atacurile au fost anunțate 
la Pnom Penh de către un pur
tător de cuvînt, care a precizat 
că numai în ultimele 24 de ore 
totalul misiunilor bombardiere
lor, elicopterelor de luptă și a- 
vioanelor de recunoaștere a 
fost de 775. In această cifră nu 
sint incluse raidurile bombar
dierelor „B-52".

O

PNOM PENH 25 (Agerpres). 
— Potrivit unui comunicat difu
zat de Biroul de informații al 
Frontului National Unit din 
Cambodgia, anunță agenția 
V.N.A.. în cursul primelor două 
săptămini ale lunii iunie, tor
tele de rezistentă populară au 
scos din luptă aproximativ 
1 500 militari din rîndul trupe
lor generalului Lon Noi și efec
tivelor americano-saigoneze. Ac
țiunile ofensive lansate de pa
triots — menționează agenția 
citată — au provocat, totodată, 
pierderi importante de material 
militar trupelor inamice.

Mitingul de
PHENIAN 25 (Agerpres). — 

Cu prilejul „Zilei de luptă pen
tru retragerea trupelor agre
soare americane din Coreea de 
sud", la Phenian a fost organi
zat ' un marc miting. Au luat 
parte Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Cabi
netului de Miniștri, și alti con
ducători de partid și de stat. 
Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului National Unit, Kam
puchea, precum și membrii de
legațiilor R.P. Chineze, R.D. 
Vietnam, F.N.E, și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și

la Phenian
Frontului Patriotic din Laos.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Kim Ir, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic 
al C.C., secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Norodom Sia
nuk, precum și șefii celorlalte 
delegații aflate în capitala 
R.P.D. Coreene.

Delegația chineză, condusă 
de Huan Yun-scn, membru al 
biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stal Ma
jor al Armatei Populare Chine
ze de Eliberare, a fost primită 
de Kim lr Sen. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordia
lă, prietenească.

tive.
După cursa dc încercare, care a durat 12 orc fără în

trerupere, pilotul mașinii, in care era instalat ozonificatorul, 
a declarat că se simte perfect odihnit.

★

MOSCOVA 25. — Corespondentul Agerpres. Laurențiu 
Duță transmite : Se numește Ptițegrad și a apărut lingă 
străvechea localitate Zagorsk, din apropierea Moscovei. 
Unii ii spun „Uzina dc carne", denumire confirmată prin cel 
un milion de păsări tăiate, furnizate anual magazinelor ali
mentare. Deci, o adevărată uzină. In toate cele 30 „hale de 
producție", cu sute de mii de păsări, sini instalate utilaje 
pentru mecanizarea și automatizarea proceselor dc încăr
care și descărcare a hranei, precum și de raționare a ei.

Acest lucru a devenit posibil după trecerea la regimul 
de ..hrană uscată". Alte „noutăți" ale conveierului de carne : 
trecerea la patru cicluri de reînnoire a efectivului de pă
sări. care in lătură caracterul „sezonier" al producției.

Datorită lucrărilor de mecanizare, valoarea muncii fie
cărui lucrător a sporit de la 7 832 ruble, cit era planificat 
în anul 1969, la 12 474 ruble. Timpul de creștere a fiecărei 
păsări, pînă la greutatea de un kilogram, a scăzut de la 
80 la 63 de zile.

Peti{ia unor oameni

Orientul 
Apropiat

Detașamente ale armatei sirl- 
erit5, susținute de blindate și ar
tistic, au traversat miercuri 
liriiâ de încetare a focului, ata- 
cînd poziții, instalații și obiec
tivă ale armatei israeliene am
plasate pe teritoriul sirian ocu
pat de -aceasta — înălțimile Go
lan, a declarat la Damasc un pur
tător militar de cuvînt. El a a- 
dăugat că intervenția blindate
lor, artileriei și aviației israeliene 
nu a împiedicat formațiunile si
riene să-și îndeplinească misi
unea, după care s-au reîntors la 
bazele lor.

Atacul asupra pozițiilor israe- 
lienc a fost confirmat oficial la 
Tel Aviv de către un purtător 
de cuvînt. Totodată, el a men
ționat că blindatele israeliene 
au lansat un contraatac.

★

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai Fran
ței,' Marii Britanii, U.R.S.S. și 
S.U.A. s-au reunit din nou 
miercuri pentru a continua dis
cuțiile cu privire la o regle
mentare pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat, pe baza 
recomandărilor rezoluției Con
siliului de Securitate ;din no
iembrie 1967, Reuniunea a du
rat trei ore.

Viitoarea inlîlnire va avea 
loc la reședința ambasadorului 
sovietic, la data de 1 iulie a.c.

(Agerpres)

In cursiil acestui an va fi dat în exploa
tare barajul Chah Abbas Kabir pe rîul Za- 
yandeh-Roud la Isfahan, care va alimenta cu 
energie electrică complexul siderurgic de la 
Isfahan.

Lucrările la baraj au durat 4 ani și apele 
lacului de acumulare nu vor alimenta nu
mai hidrocentrala, ci vor servi și pentru iri
garea unei suprafețe de 95 000 de ha in jurul 
Isfahanului.

înălțimea barajului este de 100 m și lun
gimea de 450 m. Volumul total al Iacului

de acumulare este de 450 mii. metri cubi, i
iar producția dc energie va fi în medie de >
174—221 mii. KW pe oră. Curentul electric
va alimenta atît complexul siderurgic cil și l
restul industriilor din Isfahan, precum și ?
întregul iluminat al orașului. )

La aproximativ 4 km de acest baraj se ț
construiește un al doilea, de regularizare, cu |
un lac cu un volum de 2 mii. mc de apă. I

In foto : O vedere a barajului Chah Abbas r
Kabir in faza îi} care se găsește azi. ț

de știință americani O nouă grevă a profesorilor din Italia
WASHINGTON 25 (Agerpres). 

— Un număr de 282 oameni de 
știință americani, membri ai 
„Academiei naționale de știin
țe", au semnat o petiție adre
sată președintelui Nixon, prin 
care cer să se pună capăt răz
boiului dus de S.U.A. în Indo
china. „Noi, cei care semnăm 
acest document, se ar-ată în pe
tiție, cerem retragerea imediată

a trupelor americane din Cam
bodgia și retragerea totală a 
forțelor noastre armate din In
dochina intr-un interval de un 
an". Printre semnatari se află 
12 laureati ai premiului Nobel 
și doi foști consilieri științifici 
prezidențiali. Inițiatorii petiției 
sint profesorii universitari 
George Pimental și Charles Mor- 
rey, de la Universitatea din Ca
lifornia.

ROMA 25 (Agerpres). — In 
invătamîntul secundar din Ita
lia, tensiunea se menține după 
decizia guvernului de a orga
niza examenele cu ajutorul 
specialiștilor din afară, in ca
zul în care profesorii vor re
fuza să pună capăt grevei. In 
semn de protest fată dc aceas
tă hotărîre a guvernului, ca
drele didactice apartinînd sin

dicatelor autonome „înțesa" au 
organizat o nouă grevă de 48 
de ore. La Napoli, 50 de școli 
au fost ocupate miercuri de
profesori, iar la Brindisi și
Catania politia a intervenit
pentru a evacua o școală nor
mală și uri institut tehnic.

Comisia senatorială pentru 
învătămînt a recomandat mi
nistrului de resort, Ricardo Mi-

sasi, să definitiveze proiectul 
statutului juridic al profesori
lor pină la 10 iulie. Aplicarea 
practică a noului statut, anun
țată încă din luna iunie 1969, 
este una dintre revendicările 
cadrelor didactice.

Pe de altă parte, cele trei 
mari centrale sindicale italiene 
- C.G.I.L, C.I.S.L. și U.I.L. — 
au anunțat că la 7 iulie va a-

vea loc o nouă grevă generală 
în sprijinul acordării unor în
lesniri fiscale oamenilor mun
cii. Această problemă se atlă 
înscrisă și pe agenda tratati
velor între guvern și reprezen
tanții sindicali. O nouă ședin
ță a acestor tratative, c»- se 
desfășoară de mai multe >ăp« 
tămîni, este prevăzută pentru 
vineri.

• Agenția cehoslovacă de 
presă CTK anunță :

Președintele R. S. Ceho
slovace, L. Svoboda, l-a eli
berat pe A. Dubcck din func
ția de ambasador al R.S.C. 
în Turcia și l-a trecut intr-o 
altă muncă.

Potrivit aceleiași agenții, 
președintele R.S.C. a revocat 
pe Oldrich Cernik, la cere
rea acestuia, din funcția de 
ministru-președinte al Comi
tetului pentru dezvoltarea 
tehnică și construcții capi
tale.

• Joi au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a 12-a sesiuni a 
celei de a cincea legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia. Timp de trei zile, Adu
narea a dezbătut și aprobat o 
serie de proiecte de legi prin
tre care- și legea pentru juris
dicția administrativă.

• Președintele Nixon a pri
mit miercuri la Casa Albă pe 
Gerard Smith, șeful delegației 
americane la convorbirile so- 
vleto-americane dc la Vlena 
pentru limitarea armelor stra
tegice. Casa Albă nu a dezvă
luit conținutul discuțiilor din
tre președinte și Smith.

Gerard Smith s-a întilnit, de 
asemenea, cu membrii „Comisi
ei de verificare" a Consiliului 
național al securității, condusă 
de Henry Kissinger, consilier 
principal al președintelui pen
tru problemele externe.

• La Dar-Es-Salaam a în
ceput procesul intentat unui 
grup de persoane acuzate de 
tentativă de răsturnare a actu
alului guvern și de asasinare 
a președintelui Jiulius Nyerere. 
Printre acuzați figurează și fos
tul ministru de externe, Oskar 
Kambona, care se află în exil 
la Londra. In actul de acuzare 
se arată că în perioada martie 
1968 — octombrie 1969, incul- 
pații au complotat împotriva 
guvernului și au fost finanțați 
de către Oskar Kambona.

ț In Spania, continuă ac
țiunile revendicative ale oa
menilor muncii. Greva celor 
25 000 de muncitori construc
tori din Sevilla a fost de
clanșată cil 11 zile în urmă 
și, pentru moment, nu se în
trevede perspectiva soluționă
rii grabnice a acestui con
flict de muncă. Se află, de 
asemenea, în grevă circa 2 000 
de mineri din Asluria, pre
cum și muncitorii de la șan
tierele navale din El Ferrol.

• Negocierile dintre Statele 
Unite și Japonia în problema 
exporturilor nipone de produse 
textile pe piața americană s-au 
încheiat printr-un eșec — tran
smite agenția Associated Press.

Statele Unite au cerut Japo
niei, după cum se știe, să proce
deze la restrîngerea voluntară 
a exporturilor lor de produse 
textile pe piața americană, ce
rere care a provocat pînă In 
prezent o opoziție ferma In 
cercurile de afaceri nipone.

• Autoritățile spaniole au dislocat in Sa
hara Spaniolă alți 5 000 de soldați pentru 
a întări garnizoana militară din această co
lonie în urma incidentelor semnalate la 17 
iunie. In această zi, a avut loc o puternică 
manifestație anticolonialistă, în cadrul căreia

populația locală a cerut lichidarea dominației 
străine, organizarea unui referendum conform 
rezoluției Adunării Generale a O.N.U. Inter
venția trupelor spaniole, care au deschis foc 
asupra participanților, s-a soldat cu citeva 
zeci de morți și răniți.

• Noul prim-minislru al Ma
rii Britanii, Edward Heath, a 
procedat miercuri seara la com
pletarea guvernului conserva
tor, numind 38 de miniștri șl 
subsecretari de stat. Anterior, 
premierul britanic desemnase 
alti 39 de miniștri. Urmează ->ă 
mai fie alese patru personali
tăți, însărcinate cu menținerea 
legăturii intre guvern și grupul 
parlamentar al Partidului con
servator și un ofițer al Curții 
regale. Aceștia sint considerați 
membri ai guvernului, deși nu 
ocupă posturi ministeriale. Ast
fel, guvernul Heath va cuprin
de 82 de membri, dintre cara 
numai 18 fac parte din cabine
tul propriu-zis. Fostul guvern 
laburist, prezidat de Harold 
Wilson, cuprindea 100 membri
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