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aajunct la Cru
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cu truda brafe- 
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Ștefan Csutak, de la Liceul 
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tate cu lupta poporului core- 
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POMPILIU UNGUR, 
secretar al Comitetului orășenesc de partid Petrila

po poarele 
prin ceea 

planul relațiilor 
model de colabo-

în pregătire

cortegiul oficial se 
spre oraș.

«
★

punct al itinerarului

CONȘTIINCIOZITATE,
DISCIPLINĂ cum este cunoscut,

Jouă zile, Șahinșahul
și soția sa au fost 
ai litoralului Mării

Creșterea continuă a rolului conducător al partidului, 
îndeplinirea, pînă la capăt, a nobilei misiuni pe care și-a 
asumat-o în fața poporului pot fi asigurate numai printr-o 
participare activă, nemijlocită a tuturor comuniștilor la 
procesul de edificare socialistă. înaltul titlu de membru de 
partid este justificat doar atunci cînd fiecare comunist se 
consideră și se comportă, în orice împrejurare, ca un ac
tivist obștesc, un militant pentru triumful politicii partidului. 
Conștienți că fac parte din rîndul partidului de avangardă, 
comuniștii trebuie să dovedească un înalt spirit de răspun
dere față de îndatoririle sociale. Așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Creșterea rolului conducător al 
partidului depinde în ultimă instanță de activitatea fiecă
rei organizații de partid, de munca fiecărui membru de 
partid. Autoritatea și influența partidului în mase se spri
jină pînă la urmă pe autoritatea și influența pe care le 
exercită fiecare comunist în colectivul unde lucrează, in 
producție și în viața obștească. Inscriindu-se în partid, fie
care își asumă de bună voie rolul de a milita cu toate for
țele sale pentru interesele generale ale societății socialiste, 
pentru prosperitatea și fericirea poporului... Comuniștii 
trebuie să fie exemple de devotament, de conștiinciozitate 
în muncă, de disciplină față de sarcinile de partid, față de 
îndatoririle profesionale, față <le normele și legile vieții 
sociale".

Se desprinde clar faptul că pentru un comunist nu este 
suficient să se declare de acord cu hotărîrile partidului, ci 
are datoria să lupte pentru înfăptuirea acestor hotărîri, să 
fie un exemplu însuflețitor pentru toți cei din jur, să se 
comporte în așa fel ca în orice moment al vieții să aibă 
conștiința datoriei împlinite. Un mijloc important de antre
nare a comuniștilor la lupta pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului Î>1 constituie sarcina de partid. înde
plinirea sarcinilor primite reprezintă, pentru un membru 
de partid, nu numai o obligație statutară, ci și o necesitate 
organică, conștientă.

Pe baza indicațiilor primite de la organele superioare 
dc- partid. Comitetul orășenesc de partid Petrila și-a îmbu
nătățit, în ultima perioadă, punea privind repartizarea r,/'. 
sarcini și controlul îndeplinirii lor. Un însemnat număr de 
membri de partid fac parte din comitetele de partid, birou
rile organizațiilor de bază, comisiile pe probleme. Alții 
sînt aleși în conducerea organizațiilor de masă și obștești, 
sînt propagandiști în sistemul învățământului de partid, 
deputați în consiliile populare.

In afară de acei membri de partid care au sarcini per
manente, tot mai multe organizații de partid obișnuiesc ca 
în planurile de muncă să repartizeze sarcini concrete unui 
număr cît mai mare de comuniști. In cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază sînt prezentate scurte in
formări în legătură cu modul cum au fost înfăptuite sarci
nile încredințate.

Practica a demonstrat că pentru majoritatea membri
lor de partid primirea unei sarcini echivalează cu fin an
gajament de onoare, ei depunînd tot interesul pentru a în
deplini ceea ce li s-a încredințat.

In orașul Petrila există sute de comuniști care pun 
suflet în tot ceea ce fac pentru a da viață hotărîrilor parti
dului, pentru a se achita de sarcinile primite. Tovarășii 
Gheorghe Cojocarii, Gheorghe Cenar, loan Bodenlosz, Va
sile Anițescu, Eugen Strikberger de la E. M. Petrila, Ni
colae Popovici, Costică Burian, Ludovic Repași, Gliiță Po
pescu de la E. M._ Lonea, Aurel Iancu, Nicolae Homes, 
Heinrich Lorincz de la preparația cărbunelui, Aurica Firoiu, 
Francisc Brătilă, Gheorghe Moiș, Gheorghe Drăghici, din 
organizațiile de partid din oraș sînt doar cîțiva din comu
niștii care muncesc cu pasiune, care dovedesc o înaltă răs
pundere față de îndeplinirea sarcinilor de partid.

Cu toate rezultatele bune obținute în domeniul reparti
zării de sarcini și controlului îndeplinirii lor, nu se poate 
trece cu vederea faptul că mai există cazuri de încălcare a 
obligației privind ducerea la îndeplinire a «sarcinilor, de pa
sivitate față de activitatea organizației de partid din care 
fac parte unii membri de partid. Nu s-a reușit încă să se 
înțeleagă peste tot că pentru un comunist nu este suficient 
să-și îndeplinească sarcina de producție. Titlul de comunist 
impune ca, pe lîngă activitatea ireproșabilă în producție, 
fiecare membru de partid să fie un luptător activ pe tărî
mul vieții politice, obștești, să fie un model de conduită 
morală în familie și societate. Se scapă uneori din vedere 
aceste cerințe, luîndu-se drept criteriu de apreciere nu
mai activitatea în producție. Datorită acestui fapt, la unii 
membri de partid se întîlnesc cazuri de indisciplină, de 
abateri de la morala eticii comuniste, ele fiind adesea to
lerate sub pretextul că cei în cauză sînt buni în producție.

Desigur activitatea în producție constituie un criteriu 
principal în aprecierea unui membru de partid, însă a

Recent, au intrat în de
pozitul I.C.R.M. Petroșani o 
seamă de articole importante 
din porțelan import (Bulga
ria), ca servicii de masă, ca
fea, ceai etc., care se vor 
pune în vînzare în urmă
toarele zile prin unitățile cu 
amănuntul ale O.C.L. indus
trial.

Recepția 
bazinelor R.H
în săptămîna trecută s-au 

recepționat cele două bazine 
R.H. din beton armat execu
tate de către constructorii 
T.C.M.M. în apropierea puțului 
nr. 11 Vulcan, care au o ca
pacitate de 1 000 mc fiecare. 
Bazinele R.H, vor sluji la în- 
magazinarea apei necesară 
rambleiajului hidraulic.
V________________________

Sărbătorirea
ÎNVĂȚĂTORULUI

După 
timp de 
Iranului 
oaspeți 
Negre.

Marți, 
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, Șahinșahul 
Mohammad Reza 
Aryamehr a vizitat 
iova. Au sosit, de 
la Craiova vicepreședintele Con
siliului de Stat, Emil Bodnaraș, 

oficialitățile române 
lîngă șeful statului 
Constantin Stătescu, 
Consiliului de Stat,

lor craioveni era 
urbea lor a celor 
stat. Discuțiile se 
variabil asupra

In 
de 
in-
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Ca în fiecare an la 30 iu
nie, cadrele didactice din 
Valea Jiului, alături de slu
jitorii școlii din 
ră, au sărbătorit 
țătorului".

La festivitatea 
loc cu acest prilej la Casa 
de cultură din Petroșani au 
participat sute de educatoa
re, învățători, profesori, maiș
tri instructori, cadre didac
tice din învățămîntul supe
rior. Au fost prezenți, de a- 
semenea, tovarășii Ioachim 
Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., președinte al 
Consiliului popular județean, 
Clement Negruț, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
de partid, președinte al Con
siliului popul ar 
prof. dr. ing. 
rectorul Inst 
Petroșani, pi
ta, vicepre.șe li : 
liului județeș 
Organizației . 
Vasile Blend, 
al Inspectară ’ 1 
dețean.

In cuvîntul 
Victor Bădău, inspector șco
lar al municipiului Petroșani, 
a trecut în revistă activita
tea susținută a cadrelor di-

dactice din Valea Jiului pe, 
parcursul anului școlar pre
cedent, reliefînd realizările 
pozitive obținute de către cei 
mai mulți slujitori ai școlii. 
„Toate realizările ultimului an 
școlar, pe care le recapitu
lăm acum succint — a spus 
vorbitorul — reprezintă o e- 
tapă dintr-un amplu proces 
care-și propune să facă din 
învățământul di>n Valea Jiu
lui un instrument pe deplin 
funcțional, apt să contribuie 
cu întreaga capacitate la de- 
săvîrșirea construcției socia
lismului în patria noastră".

Ca o expresie a înaltei a- 
precieri pe care partidul și 
statul nostru o acordă sluji
torilor școlii, cu prilejul „Zi
lei învățătorului

ÎNSEMNĂRI

Anticipam cu bucurie copi
lărească revelația întîlnirii cu 
natura sălbatică, de-o frumu
sețe aparte, cu aerul ozonat 
și susurul cristalin al apelor 
de munte, pe care ti le oferă 
întotdeauna și pretutindeni 
drumurile forestiere. Dar, din 
clipa pornirii spre 
Roșia, pe valea
am surprins umbre, abia per
ceptibile, ale îngrijorării și 
responsabilității, dar fără re
semnare, pe chipurile tovară
șilor Constantin Anufoiu, in- 

. giner șef, Virgiliu Drăgan, 
șeful serviciului de organiza
re a producției și muncii, Ni
colae Matei, șef de sector, 
Kopriva Ludovic maistru la 
Unitatea de exploatare 
lemnului Petroșani.

De curînd, la Teatrul de 
stat „Valea Jiului", colecti
vul actoricesc, sub conduce
rea regizorului Marcel Șoma, 
a început repetițiile cu piese
le „Doamna Spiriduș" de Cal-

deron de la Barca și „Plea
că berzele" de Ion Minulescu. 
Cu aceste piese, teatrul își 
va deschide cea de-a XXlII-a 
stagiune care va începe 
toamnă.

au primit

șani, Emil Sfura, de la Școala 
generală nr. 3 Lupeni și Gh. 
Antoce, directorul Liceului de 
cultură generală Vulcan au 
fost evidențiați, iar prbf. 
loan Dancu, director al Școlii 
generale nr. 1 Petroșani a 
primit gradul I didactic. De 
asemenea, mai multe cadre 
didactice au fost trecute la 
o gradație superioară. Tot cu 
acest prilej au primit gra- 
tificații anuale, pentru acti
vitatea merituoasă pe care 
au depus-o, un număr de 
700 de cadre didactice.

Cei înscriși la cuvânt au 
mulțumit pentru distincțiile 
și premiile acordate, au sub
liniat atașamentul fierbinte 
al slujitorilor școlii față de 
oolitica înțeleaptă

atașate 
iranian 

secretar 
Pavel 

Silard. ambasadorul României
la Teheran, general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
precum și Ardeshir Zahedi, mi
nistrul afacerilor externe al 
Iranului, Soltan Sanandaji, am
basadorul Iranului la București, 
și alte persoane iraniene care-1 
însoțesc pe Șahinșah.

Drapele ale celor 
împodobeau străzile 
cetăți a banilor, iar 
Șahinșahului și al 
erau expuse în vitrinele maga
zinelor. Și, bineînțeles, 
tul la ordinea zilei

sosirea 
doi șefi 
centrau 
semnificației 

întîlnirii dintre ■ șeful statului 
român și șeful statului iranian, 
asupra bunelor relații stator
nicite între Iran și România. 
România și Iranul au 
un limbaj comun în foarte im
portante probleme ale contem
poraneității : respectarea suve
ranității și independenței, res
pectul reciproc, colaborare re
ciproc avantajoasă. Animate de 
dorința de a sluji cauza înțele
gerii în viața internațională. 
România și Iranul acționează 
pentru cooperarea și priete- 

lu- 
ce

zintă onorul. Un grup de copii 
oferă Maiestății Sale, Șahinka- 
hului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și președin
telui Nicolae Ceaușescu buchete 
de flori.

în uralele și aplauzele craio- 
venilor veniti în întîmpinare la 
aeroport, 
îndreaptă

lu vai’aș ui 
remarcatIoachim Moga a

succesele obținute pe tărîmul

Ieri după-amiază, un grup 
foi mat din 130 de studenti 
ai Institutului de mine Petro
șani a părăsit localitatea în- 
dreptîndu-se spre întreprinde
rile agricole de stat din Sîn- 
tămăria Orlea, Bîrcea Mare

și Orăștie.
Timp de 20 de zile studen. 

ții petroșăneni vor presta 
ore de muncă patriotică pe 
ogoarele județului nostru in 
cadrul campaniei agricole de 
vară.

nia între 
mii și oferă 
întreprind în 
bilaterale, un 
rare între state tu orînduiri so
ciale diferite.

Constantin Băbălău, președin
tele Consiliului popular al ju
dețului Dolj, primarul munici
piului Craiova, Ion Zăvăleanu, 
precum și alte notabilități loca
le prezente la aeroport au a- 
dresat Șahinșahului și președin
telui Consiliului de Stat urări 
de bun venit pe meleagurile 
oltenești. O gardă militară pre-

Primul 
este Uzina Electroputere. Sim
bol al dezvoltării industriale a 
Olteniei de astăzi, complexul 
de fabrici de la intrarea în Cra« 
iova se înfățișează ca un dina
mic și viguros centru al indus
triei construcțiilor de

Făuritorii bijuteriilor tehnica 
de mare complexitate, 
sînt produsele 
realizate aici, au primit cu 
dragoste, cu multă prietenie, pa 
șeful statului nostru, Nicolae 
Ceaușescu, pe înaltul oas
pete, Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi. Din dis-

A

Împărătesei Iranului, Farah,
în Capitală

al Femei-Consiliului Național 
lor, de Malektadj Alam, doam
nă de onoare a împărătesei, și 
de alte persoane oficiale româ
ne și iraniene.

La sosire, au venit în întîm- 
pinare un grup de medici în

MiMivvvcciuu, UdlC ciuapus- 
te.ște astăzi colecția de artă feu
dală brîncovenească, vizitatoa
rele î.și exprimă admirația pen
tru piesele expuse, provenind 
din vechi tezaure : obiecte de 
argint, tapițerii, broderii, sculp
turi în lemn, îngălbenite tipă-

centrată.pe numai 7 ha. împă
răteasa Farah admiră armonia 
culorilor, fantezia creatorului 
popular prezentă pretutindeni ’ 
în acest muzeu â cărui faimă 
a ajuns pînă departe de ho
tarele țării.

(Agerpres)

Am văzut, tot ce mi-am do. 
rit să văd și am mai văzut 
ce nu mi-am dorit și nu 
mi-aș. dori niciodată. Clfiva 
kilometri cu mașina și mulți, 
multi kilometri străbătufi pe 
jos, ne-au Înfățișai nu numai 
frumusețile inedite ale aces
tei naturi, ci mai ales tribu
tul pe care tot natura l-a 
smuls în anul acesta, mai 
mult ca oricind, trudei oame
nilor.

tmi plac ploile calde, mol
come, și înmiresmate de se
va plantelor, purificatoare 
de atmosferă, pe care le ciu
tă în versuri memorabile Ana 
Blandiana. Cum te-ar putea 
incinta însă, și lăsa nesimți. 
tor puhoaiele, pe cit de vi
clene pe atlt de distructive 
care vin, parcă din altă lume, 
să prăvale in calea lor și să 
distrugă tot ce-a 
frumos și îneîntător 
ce-au făurit 
lor și mintii,

loan BOTA

(Continuare In pag. a 3-a)

Instrument juridic de excepțională însemnătate 
pentru întărirea răspunderii lucrătorilor 

din agricultură în folosirea mai judicioasă 
și productivă a pămîntului

Ansamblul măsurilor adopta
te în țara noastră pentru dez
voltarea și consolidarea conti
nuă a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, formarea cadre
lor și cointeresarea lor mate
rială, îmbinate armonios cu or
ganizarea marilor întreprinderi 
agricole socialiste au contribuit 
în mod firesc la sporirea în 
ritm rapid a producției vege
tale și animale. Creșterea pro
ducției globale agricole, mai a- 
les în actualul cincinal, evi
dențiază superioritatea agricul
turii socialiste, contribuind la 
integrarea acestei 
namismul întregii 
ționale.

Industrializarea 
creșterea populației

socialistă, 
urbane,

îmbunătățirea nivelului de trai 
al populației și sporirea apor
tului pe care agricultura tre
buie să-l aducă la produsul so
cial, la venitul național și la 
export, impun ca, în următorii 
ani, ritmul de dezvoltare a a- 
griculturii să fie intensificat. 
Această tendință în evoluția a- 
griculturii este concretizată în 
prevederile proiectului planului 
cincinal pe perioada 1971—1975, 
programele naționale privind 
gospodărirea rațională a ape
lor, ^extinderea irigațiilor și a 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare și dezvoltarea în perspec
tivă a zootehniei și creșterea 
producției animaliere, adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
17—19 martie 1970.

In scopul ridicării agricul
turii noastre socialiste pe noi 
trepte ale înfloririi și eficien
ței ei, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Consiliul 
U.N.C.A.P. au elaborat Proiec
tul de lege privind organizarea 
producției și a muncii în agri
cultură.

Studiind noul Proiect de le
ge am remarcat că el vine cu 
o serie de măsuri menite să 
ridice la un nivel mai bun 
utilizarea terenurilor agricole, 
să determine o creștere mai 
rațională și pe baze științifice 
a efectivelor de animale. Prin 
această lege revin sarcini spo
rite și consiliilor populare din 
municipiul Petroșani în pro
blema urmăririi și înregistrării

tuturor terenurilor pe categorii 
de folosință și deținători, pro
blemă care pînă în prezent nu 
și-a găsit deplină rezolvare. In 
registrele agricole de la con
siliile populare apar și în pre
zent diferențe de terenuri pe 
deținători față de evidențele 
cadastrale.

Unitățile industriale care 
scot temporar din circuit 
terenuri agricole, vor tre
bui ca în mod judicios să 
amplaseze lucrările pentru o- 
biective industriale, limitîndu- 
se la suprafețele strict necesa
re și în mod deosebit uzînd ds 
cele cu producții mai scăzute. 
La terminarea lucrărilor este 
obligatoriu a se preda aceste 
terenuri agriculturii cu între
gul potențial de producție (pen
tru pășuni și finețe, terenurile 
să fie nivelate, îngrășate și re- 
însămînțate) în care scop, încă 
din faza de proiectare a lucră
rilor, se vor prevedea sumele 
necesare.

Pășunile și fînețele naturale 
reprezintă 98 la.sută din su
prafața agricolă a municipiului 
nostru. Aplicând măsurile de 
îmbunătățire prevăzute în Pro
iect (întreținere, supraînsămîn- 
țare, fertilizare prin îngrășă
minte naturale și chimice, or
ganizarea pășunatuluî rațional, 
obligarea deținătorilor să par-
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O remarcabilă împlinire a 
strădaniilor colectivului Uzi
nei de utilaj minier Petro
șani, de asimilare a fabrica
ției de noi utilaje, se con
turează în aceste zile în sec-

țiile Fabricii de stîlpi hi
draulici de la Vulcan.

După cum ne informează 
ing. Sofronie Sîrbu, șeful fa
bricii, producția primului lot 
de stîlpi hidraulici, în număr 
de 500 de bucăți, de concep-

ean, la Casa de cultură 
studenfilor din Capitală 
avut loc, mărfi după-amiază, 
un miting organizat de Uniu
nea Tinerelului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești. La miting au participat 
elevi, studenti și muncitori 
bucureșteni. Au luat parte, de 
asemenea, membri ai Amba-

de 
solidaritate 

cu lupta 
eroică

sadei R. P. D. Coreene 
București.

Cu acest prilej, a luat 
vintul Nicolae Girceag,
crelar al Comitetului munici
pal București al U.T.C., care 
a înfățișat lupta eroică 
poporului coreean pentru 
dependentă națională și 
cială, pentru dezvoltarea
conomiei, științei și culturii, 
pentru construirea socialis
mului.

Participanta au adoptat o 
telegramă către organizațiile 
de tineret și studențești din 
R. P. D. Coreeană in care se 
exprimă solidaritatea deplină 
cu lupta poporului și tinere
tului coreean.

ție și construcție integral ro
mânească, a început în cursul 
săptămînii trecute. E o rea
lizare care confirmă o dată 
mai mult înaltele calități de 
muncă ale colectivului 
U.U.M.P.

I 
I 
I
I
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RITMICITATEA PRODUCȚIEI
o problemă actuală

la E. M. Dîlja
In industria minieră — unde 

ciclicitatea procesului tehnolo
gie este de scurtă durată — una 
din condițiile necesare pentru 
realizarea planului de produc
ție o constituie ritmicitatea, 
respectiv, eșalonarea în timp, 
in mod echilibrat, a producției.

Aeeastă eșalonare echilibrată 
presupune. înainte • de orice, o 
organizare a producției și a 
șniuncii bazate pe cunoașterea 
bi detaliu a condițiilor exis
tente la fiecare loc de muncă, a 
potențialului de lucru, precum 
și a perspectivei imediate. La 
•pec-ificul carbonifer, accentul 
trebuie pus pe succesiunea ra
țională — în spațiu și timp — 
i operațiunilor în abataje, pe 
bază de planggrame riguros 
respectate, precum și pe coor
donarea proceselor de bază cu 
cele auxiliare pe Întreaga mi- 
"nă. Numai prin întrunirea cu- 
.noulată a acestor criterii se 
poate afirma că există condiții 
pentru desfășurarea în mod 
Continuu a procesului de pro
ducție.

Cu m se
•cest sens

J<n anul
de producție n,u a fost realizat 
deeh în proporție de 91,6 la 
•ută, cu variații lunare, deca
dale și zilnice în limite largi. 
Amiintim doar că din cele 8

prezintă situația In 
la E. M. Dîlja ? 

oare a trecut, planul

împărțit în patru părți a cîte 
2 ore (vezi graficul).

La o ritmicitate ideală, la 
fiecare 2 ore se extrage 25 la 
sută din producția schimbului 
(prezentat în grafic ca nivel 
optim la 1/4 din schimb).

Care este realitatea ?
In primele două ore ale fie

cărui schimb se produce între 
6,7 și 10,6 la sută din producția 
întregului schimb, pentru ca în 
ultimele două ore să se pro
ducă între 37,8 și 43,5 la sută 
din producția schimbului (vezi 

■ graficul).
Din analiza cauzelor care ge

nerează aceste variații, în pri
mul rînd se desprinde conclu
zia că fazele ciclului se supra
pun la majoritatea abatajelor. 
In acest fel. în a doua jumă
tate a schimbului, intensitatea 
muncii crește pentru a compen
sa nerealizarea din prima ju
mătate (cca. 20 ia sută). Aceste 
variații conduc la strangulări 
în procesul de producție, su
prasolicită utilajele din fluxul 
tehnologic, favorizează acciden
tele în muncă, și în ultimă in
stanță, fac imposibilă organiza
rea producției.

Dacă analizăm geneza aces
tor deficiențe, constatăm că e- 
xistă cauze multiple care se 
condiționează reciproc și oare 
pot fi înlăturate numai prin

2 ore. Prin trecerea la regi
mul de lucru de 6 ore, curba 
producției orare va avea o a- 
lură mult apropiată de nivelul 
optim (de data aceasta •= 33,3 
la sută în loc de 25 la sută). 
Această încărcare a celor 6 ora 
rămase cu 8 la sută din pro
ducția schimbului nu ridică 
probleme de ordin tehnic.

Considerăm că prin aplicarea 
acestei măsuri organizatorice 
ritmicitatea producției în cadrul 
schimbului va fi posibil de îm
bunătățit. Nu avem iluzia unei 
ritmicități ideale — unde la 
fiecare două ore șă se producă 
matematic 33,3 la sută din pro
ducția schimbului — dar avem 
convingerea că, față de acest 
nivel optim, curba producției 
va fi mult aplatizată. Or, dacă 
ținem intr-adevăr să Îmbunătă
țim ritmicitatea producției (lu
nare, decadale sau zilnice) tre
buie să privim eu curaj orice 
măsură posibilă și ohlar să ris
căm unele măsuri.

Este o propunere oare invită 
la discuție principalii factori ai 
organizării muncii de la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului.

Economist O. HOGMAN 
Șef serviciu plan — analize 

economice — E. M. Dîlja

* >

Tehnico
nouă

Din experienja
mineritului Văii Jiului

SOLUȚIA
A FOST GĂSITĂ

In codrul E.M, Paroșeni, sec
torul de investifii avea la ordi
nea zilei, ca 
de important, 
crări privind 
zontului 535".
prezintă pentru exploatare

cotele 575

Doi dintre cei mai destoinici 
artificieri de la mina Dîlja, 
«wprinși 
v» clipe
In șut:

pe peliculă eu cîte- 
înainte de intrarea 
Ștefan Prelipceanu 
Remus Popa.

Foto i Ion LICIU
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2 208 mc în galerii

«
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luni în care planul de produc
ție a fost îndeplinit, numai în 
9 luni realizarea a fost ritmi
că. In următoarele cinci luni, 
planul a fost realizat numai în 
ultima decadă, respectiv, în ul- 
țrfma zi a lunii. In cele cinci 
tuni încheiate din acest an, 
planul de producție a fost rea
lizat în fiecare lună, dar fără 
• exista ritmicitate între deca-' 
de după cum rezultă din urmă
toarele date statistice t

măsuri energice, aplicate cu 
curaj.

Ca măsuri preliminare și ne
cesare asigurării ritmicității 
producției, le considerăm pe 
următoarele !

9 îmbunătățirea aprovizio
nării brigăzilor cu material lem
nos și asigurarea cu scule con
form inventarului tip;

Tehnologii moderne 
soluționate prin studiu

ocol, săpați într-o

lună
mina „Abașevskaia", nr. 
Combinatului Iujkuzbas- 

sugol, brigada condusă de 
l.E. Sizih a executat în 30 
de zile lucrătoare 2 208 mc 
galerii de c-01, săpate și sus
ținute, în argilite și gresii. 
Brigada a fost alcătuită din 
68 muncitori și a folosit in
stalația de perforare de înal
tă productivitate, de tip B.U- 
1, și două mașini de Încărcat 
roca — tip P.P.M.-4 m — reali- 
zind o productivitate a mine
rilor de la înaintare de 1,55 
mc lucrare (proiil liber).

Ciment pentru betona-

rea fără cofraj a lucră-

rilor miniere
Cercetătorii sovietici au 

stabilit rețeta și tehnologia 
de preparare a unui nou tip 
de ciment, denumit 
care are proprietatea de a se 
întări foarte repede, fără 
contracție, este economic și 
permite betonarea lucrărilor 
miniere fără folosirea cofra- 
jelor. Noul ciment atinge, în 
decurs de 3 ore de la turna
re, o rezistentă la compresiu
ne de 72—107 kgf/cmp, în 
iunefie de compoziția sa.

Un nou tip de tăișuri

roci

decada I 
decada a Il-a 
decada a III-a

= 28,7%
= 34,4%
= 36,9%

• asigurarea unei densități 
optime privind plasarea pe 
metru liniar de front (număr ți 
grad de calificare);

W condiție esențială în reali
zarea decadală a planului de 
producție o reprezintă ritmici
tate* zilnică pe schimburi, și 
chiar ritmicitatea orară. I.a ac
tuala capacitate a minei — ca
re se suprapune cu nivelul de 
producție — orice pierdere ne
însemnată în cadrul unui 
cehimb sau a unei zile implică 
eforturi deosebite în vederea 
redresării.

Din situația statistică a pro
ducției orare extrase pe puțuri, 
rezultă că vîrful de producție 
»e deplasează cu regularitate 
spre sfîrșitul schimbului. Ast
fel, de la începutul anului, di
namica producției extrase pe 
schimburi are următoarele va
lori relative :

perso naiului 
deservire fn ve- 
utilizării perso- 
front l« a e este

Schimbul I 
Schimbul TI 
Schimbul III

dinamică a-Prin urmare, o 
proximativ echilibrată, cu va
lori mai ridicate în schimbul II.

Vom constata, în continua
re, că în cadrul schimbului, vo
lumul producției extrase varia
ză în limite foarte largi. Pentru 
exemplificare, schimbul a fost

• asigurarea 
auxiliar și de 
derea evitării 
naiului de la 
lucrări.

Numai după 
tor condiții minimale se poate 
afirma că 
gramei în 
ducție este

Revenind 
ției pe schimburi și ore, 
desprinde în mod obiectiv o 
interesantă concluzie care jus
tifică inițierea unui studiu mai 
amplu la nivelul întregului ba
zin al Văii Jiului. Este vorba, 
în speță, de posibilitatea tre
cerii la regimul de lucru de 6 
ore, în 4 schimburi, din care 
unul să fie destinat, exclusiv, 
lucrărilor de întreținere, repa
rații ți aprovizionare; aceasta, 
fără diminuarea volumului de 
producție și a salariului tarifar 
de încadrare.

Intrucît în primele două ore 
ale schimbului de 8 ore se pro
duce în medie 8 la sută din 
producția întregului schimb, se 
pune în mod firesc problema 
oportunității lucrului în aceste

asigurarea aces-

introducerea plano- 
procesul de pro- 

oportună.
la graficul produc-

se

La începutul săptămînii curente, colectăvul I.C.P.M.H., 
din cadrul C.C.P. a predat studiul tehnico-economic al dez
voltării exploatării miniere Bărbăteni în etapa 1971—1975. 
Studiul cuprinde soluții de deschidere în continuare a noii 
unități și tehnologii moderne în ceea ce privește metodele 
de exploatare și de transportare a cărbunelui diin abataje 
pînă la recepția din incinta preparației Lupeni. Printre me- 
todele de exploatare propuse, este de menționat — oa ele
ment de noutate — procedeul de abatare cu banc submi
nat, prevăzut acolo unde condițiile de grosime și înclinare 
ale statelor permit acest fapt. De asemenea, este demn de a 
fi scoasă în evidență soluția de vehiculare a materialului 
util prin intermediul benzilor de cauciuc de la punctele de 
concentrare a producției pe arterele principale subterane 
ale minei pînă la locul de predare a acestuia.

I*

tn R.S.S. Ucrainiană 
fost experimentate în practi
că noi tăișuri pentru perfo
rarea în roci tari și foarte 
tari, dintre care s-au eviden
țiat în mod deosebit tipurile 
S.K.R.-2 și R.B. 42-2. Aces
te tăișuri, armate cu aliaje 
dure, s-au dovedit de 4—5 
ori mai durabile în roci tari 
decît cele folosite anterior, 
au. asigurat viteze de perfora
re sporite (cu 9—13%) și au 
permis reduceri importante 
ale prețului de cost al per
forării. Toate aceste rezulta
te se datoresc, în principal, 
îmbunătățirii geometriei păr
ții tăietoare și îmbinării per
fecționate dintre tăiș și tija 
de perforare.

obiectiv deosebit 
complexul de lu- 
„deschiderea ori- 
Aceste lucrări re- 

o 
poartă spre adîncuri, noi dru
muri spre bogățiile, de o viată 
milenară, aflate in măruntaiele 
pămintului. S-au făcut proiecte, 
au fost alese cele mai economi
ce variante, care apoi au că- 

. pătat literă de lege, după apro
barea preliminariilor. Colectivul 
sectorului a trecut la înfăptui
rea si traducerea lor în fapte. 
Acest complex de lucrări, Intre 
orizontul 630—575 și 535 metri, 
cuprinde plane înclinate, gale
rii, suitori.

Lucrările au fost atacate prin 
săparea planului înclinat nr. 17, 
situat oarecum în centrul aces
tui complex, început de la ori
zontul 575 m pină la orizontul 535 
m. De la baza planului înclinat, 
care a fost săpat deja, au în
ceput galeriile principale 
transport : magistrala N.V. 
S.E. pe care ie execută în 
zent brigăzile conduse de 
xandru laszlo și Ilie Gută 
anume :

tn aripa S.E. brigada lui 
Ciută sapă această lucrare 
proiil dublu T.H. 6 pină 
dreptul planului înclinat nr. 
de unde apoi se face legătura 
au aceasta, săpînd deci planul 
înclinat Intre 535—575 m pină 
la străpungerea cu stratul 15. 
Brigăzii lui Laszlo i-a rămas 
să execute pe direcția N.V. 255 
ml galerie In proiil dublu sus
ținut cu T.H. 6, după care. 190 
ml plan înclinat pe stratul 15 
și legătura de aera) cu orizon
tul superior, realizată printr-un

lucrurile, 
lucrări era

și 630

acest 
atacat 

cu

vedere. Dar săparea a- 
suitor se face în prelun- 
altuia deja săpat
aeraj) de

de 
si 

pre- 
Ale- 

și

Iile 
in 
în

15,

suitor între 
m.

Așa stînd 
complex de 
din două puncte, respectiv
două brigăzi, urmînd ca gama 
de lucrări necesare să fie rea
lizată prin succedarea celeilalte 
și, deci, trebuia așteptat cu răb
dare acest moment.

Analizând cu multă competen
tă sub toate aspectele, metodo
logia inițială stabilită pentru 
execufie, ne-am dat seama că 
ne va luat timp mult — pe de 
o parte — și, pe de altă parte 
că se vor ivi unele greutăți, în 
special cind vom ajunge ca din 
stratul 15 (o dată deschis) să 
săpăm de jos în sus, pe încli
nare, un suitor pentru aeraj 
intre 575 și 630 m, avînd o lun
gime de 75 ml. Greutățile de 
care vorbeam sînt legate tocmai 
de faptul că stratul 15 emană 
mult metan, deci, săparea din 
el a suitorului (in condițiile ți
nui aerai în fund de sac) ar de
veni aproape imposibilă, chiar 
cu exploziv de siguranță și, 
prin urmare pe lingă alte ne- 
aiunsuri inerente unei astfel de 
situații ar fi rezultat. în final, 
o prelungire în limn a acestor 
lucrări.
Iată de ce era necesar de gă

sit o soluție care să permită o 
scurtare ca durată a execuției 
și săparea în condiții adecvate 
folosirii explozivilor ordinari, 
care la rîndul lor, îngăduie ob
ținerea unei viteze sporite. Deci, 
s-a pus problema săpării suito
rului de aeraj de sus în jos, 
respectiv de la orizontul 630 la 
575 m, 
stratului

Nimic mai simplu ar părea la

pînă la interceptarea 
15.

(toi 
la 630 la 700 
continuă pînă 
vorba de sla- 
aeraj din blo-

prima 
cestui 
girea 
pentru 
m, care apoi se
la suprafață. (E 
ția principală de 
cui 11).

Au urmat ore _____ _______
Așternute pe liîrtie, gindurila 
s-au concretizat într-un pro
iect. Proiectul a prins viată și 
azi, deja, brigada lui Grigore 
Giki scurtează de sus în jot 
drumul început din partea opu
să de către brigada lui Alexan
dru Laszlo.

Un merit deosebit în realiza
rea acestei metode originale 
de adîncire a suitoarelor și eva
cuarea sterilului cu chiblă cu 
descărcare automată îl are „bă- 
t rinul și mereu tinărul" mai
stru miner principal Bernand 
Brand care de la. bun început 
Intelegînd ■ această necesitate, 
însușindu-și ideea, a condus di
rect lucrările de construcții ce 
se impuneau pentru realizarea 
In condiții de deplină securita
te a acestei originale metode.

Am trecut peste așa-zisele 
probe tehnologice cu succes, au 
fost întocmite pînă în cele mol 
mici amănunte norme de lucruri 

’instrucțiuni, astfel ca 
lui 
în 
te, 
Pe

de cugetare...

brigada
Grigore Cihi să poată lucra 
condiții de deplină securita- 
pentru punerea In 
cit mai curlnd a

crări deosebit de 
privind scoaterea 
lei a tezaurului 
negre".

ia 
de

lunctie 
acestor lu. 
fmoortante, 
lumina zi- 
„diamante

Ing. Nicolae
Șeful sectorului investiții 

al E.M. Paroșeni

BUCUR

SUITORUL COLECTOR
prinde contur

La E. M. Petrila, în cadrul 
zonei I, se află în toiul execu
ției suitorul colector din blocul 
I, între orizonturile XIV și 
XIII, în lungime de 56 metri, 
din beton turnat, armat ou șină 
de cale ferată îngustă recupe
rată din lucrările vechi.

Care e rostul acestui suitor 
colector, primul de o aseme
nea complexitate în viața mi
nei respective ? Pe 
concentra producția 
zontul XIII, a cinci 
meră din stratul 3, 
chise. De la punctele de în
cărcare din galeriile transver
sale ale fiecărui front, căr
bunele va fi transportat, pe 
benzi scurte, pînă la direcțio
nala din culcușul stratului 
principal, orizontul XIII, unde 
va fi instalată o bandă colec
toare de peste 150 metri, care

aici se va 
de pe ori- 
abataje ca- 
recent des-

va 
rul 
cărcat, apoi, în vagonete la o- 
rizontu] XIV și, de aici, loco
motivele îl vor transporta spre 
puțul centru.

Trebuie amintit faptul că pu
țul orb nr. 13, suprasolicitat 
pînă în prezent (deservea trei 
orizonturi productive și 
în deschidere — XIV B), 
descongestionat, dîndu-se 
bilitatea de a se acționa
conjunctură optimă în vederea 
execuției complexului de lu
crări pentru noul orizont din 
adîncime. In același timp, pro
ducția de Ia orizontul XIV A 
se va extrage în condiții 
cal îmbunătățite.

Autorii ideii tehnice 
proiectului în cauză :
Gheorghe Giuclea, directorul 
E. M. Petrila, ing. Dimitrie Si-

deversa cărbunele în suito- 
colector. Utilul va fi în-

unul 
va fi 
posi- 

într-o

radi-

și ai 
ing.

moța, inginerul șef ai minei și 
ing. Emetic Hanning, șeful ser
viciului topografic.

Proiectul prinde viață pri* 
strădaniile concentrate ale co
lectivului sectorului de deschi
deri și pregătiri. In momentul 
de față, se execută racordarea 
suitorului colector eu galeria 
direcțională, orizontul XIV; du
pă care va avea loc montare* 
finală a gurii de rostogol, pre
văzută a fi dotată cu instalație 
automată de descărcare-încăr- 
care în vase de transport.

Suitorul colector se efectuea
ză de către brigada specializa
tă în lucrări de acest gen a 
experimentatului miner Ilie 
Graure și se pare că va cores
punde tuturor exigențelor.

Ing. Traian MULLER

bMt TtJ.'pentru perforarea în

biacut t t

I
vrii.ti* >

—

___Trecut btnui colectoare

arii. ei. ;------ «'

Sertar 
ctlatfar

MIȘCAREA DE IMIH (II - ORIENTAU SPRE REZOEWBU PROBLEMELIIR STRINGENTE AIE PRODUCȚIEI
Este bine cunoscut rolul im

portant al mișcării de inovații 
în asigurarea premiselor creș
terii puternice a producției, în 
condițiile economisirii muncii 
sociale, prin introducerea celor 
mai valoroase cuceriri ale ști
inței și tehnicii, înzestrarea în
treprinderilor noi și moderniza
rea celor existente, prin adop
tarea unor tehnologii avansate. 
Pornind de la aceste dezidera
te, comitetul de direcție al pre
parației cărbunelui Lupeni a 
urmărit îndeaproape și sprijinit 
continuu mișcarea de inovații,

noi 
în»-

în scopul valorificării de 
resurse de producție și al 
bunătățirii caracteristicilor teb- 
nico-funcționale ale miașinilbr 
și utilajelor de preparare. Des- 
fășurîndu-se pe un teren fertil, 
mișcarea inovatorilor prepara
tori a fost încununată de rea
lizarea unor prețioase inovații 
aplicate în cursul acestui an. ,

In rîndul acestor inovații se 
înscrie în primul rînd „MAJO
RAREA CAPACITĂȚII DE 
PRELUCRARE A SECȚIEI 
FLOTAȚIE”. Creație a gîndirii 
tehnice a tov. Victor Ardeleanu,

ca obiect mă- 
instelației de 

în scopul creș- 
de tratare cu 
la sută, redu-

ing. Tudor Geamănu, loan 
Cranciova și Livius Avrames- 
cu, inovația are 
rirea capacității 
flotație primară, 
terii capacității 
aproximativ 50
cerii timpului de funcționare 
a flotației, respectiv realizarea 
unor economii antecalculate de 
energie electrică în valoare de 
37 000 lei/an.

O altă inovație prezentată 
(autori ing. V. Voiculescu, ing. 
V. Oorpadea, ing. E. Pătroi, L. 
Avramesou) sub denumirea

„REZEȚAREA CĂRBUNELUI 
INTERMEDIAR 0—10 MM“ se 
referă la modificarea fluxului 
cărbunelui intermediar 0—10 
mm prin tratarea acestuia în 
două trepte — zețaj și 
— cu scopul de a mări 
ția de 
cocs și 
rile de 
cocs în 
ficiența 
ții i obținerea 
antecalculate de 353 000 lei/an.

„REDUCEREA UMIDITĂȚII

rezețaj 
extrac- 
pentru 
pierde- 
pentru

cărbune spălat 
de a diminua 
cărbune spălat 
mixtele de la zețaj. E- 
aplicării acestei inova- 

unor economii

SPECIALULUI HIDROCICLO- 
NAT“ constituie de asemenea 
titlul unei importante inovații 
propuse de Ilie Kalanyoș, Mir
cea Dănuț și Ștefan Gyorgy. 
Scopul urmărit ? Reducerea u- 
midității cărbunelui spălat 
pentru cocs de la hidrocicloane. 
Conform propunerii inovatori
lor, cărbunele este desecat în 
serie pe ciururi oscilante tip 
Zimmer și împreună cu căr
bunele spălat pentru cocs 0—10 
mm în centrifugi cu ax orizon
tal, obținfndu-se astfel o re-

ducere a umidității cărbunelui 
spălat pentru cocs cu 0,5 punc
te și realizîndu-se economii an- 
tecaloulate de 51 000 lei/an.

Așadar, în mișcarea de ino
vații din cadrul preparației sa 
evidențiază, cu pregnanță o- 
rientarea spre rezolvarea pro
blemelor stringente ale produc
ției iar eficiența acestei orien
tări grăiește de la sine prin în
semnatele 
zează.

economii ce se re-ali-

■ag sas

Ing. Victor CORPADEA
Preparați® Lupeni
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Steagul roșu

Sărbătoare tradițională, din vremuri imemorabile, me
reu împrospătată cu inedit, nedeia adună mii de oameni, 
asa cum a adunat și adună „Tîrgul de fete" pe Găina sau 
„Simbra oilor" in Țara Oașului. Tradiția larg răspîndită 
in tară a fost reeditată și de studenții clujeni — nedeia stu
dențească — conferindu-i-se din nou amprenta tradiției.

Pe platoul din apropierea .aeroportului", oameni de o 
frumusețe și sănătate aparte, exuberanți și îndreptățit mîn- 
dri și-au petrecut ceasuri de desfătare și îneîntare sub un 
soare generos.

Portul țărănesc, pe cît de pitoresc pe atît de frumos, 
înveșmînta, deopotrivă, copii la vîrsta primilor pași și oa-

Instrument juridic
de excepțională însemnătate

(Urmare din pag. 1)
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N
meni cu tîmplele argintate de vreme, țărani, muncitori și 
intelectuali 
de oameni, 
demnau la 
nesc" știrba 
toate, albul
relor și catrințelor, galbenul Măsmalelor, strălucirea 
turilor și alesăturilor.

Intre o trudă rodnică și alta, păstrînd o tradiție
misă statornic din generație în generație, oamenii au cu
noscut și trăit bucuria clipelor de desfătare așteptată la 
fiecare nedeie.

din această frumoasă Vale a Jiului. In mărea 
un ’taragot, un acordeon, o vioară, o telincă, în- 
cîntec și dans. Se alăturau jocului 
oltenească cu învîrtita ardelenească și, 
imaculat al cămășilor și ițarilor, negrul

..momirlă- 
peste 
laibe- 
cusă-

1 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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(Urmare din pag. 1) niRISIilIil trimisă de l.C.F. Intre timp 
au rămas stocate și imobili
zate cca. 1 100 mc de bușteni 
de lag, peste 10 000 metri 
steri de lemn de foc, cantități 
ce sporesc continuu. Unii oa
meni au plecat, dar cei care 
au rămas, fără a-și slăbi e- 
iorlurile, se străduiesc să-și 
îndeplinească obligațiile 
exploatarea pădurii și 
rească de degradare 
lemnoasă stocată.

Apa a trecut, stînci 
păci s-au prăvălit la 
Au rămas Insă neclintiti oa
menii, încălziți la focul viu 
al patriotismului și responsa- 

■biHtății partinice, care se 
dovedesc capabili să trea
că cu demnitate și peste a- 
ceastă grea încercare.

Mi-a lost dat să văd, pe 
mai bine de zece kilometri, 
cum apele răzvrătite, ajungind, 
incredibil, la cote de peste 
trei metri fată de cele fi- 

- rești, au spălat fără milă—cum 
poți aștepta milă de la ele ? 
— au mușcat din maluri și 
au prăvălit zeci și sute 
metri din drumul 
din stîncă ce părea 
pentru 
acum, 

.stînci, 
iar să 
pentru 
Copaci 
puțin și piatră multă parcă 
dintotdeauna și pentru tot
deauna au fost smulși

fi fărîmițați în așchii bizare.
In noaptea de 10 spre 11 

iunie însoțită de un vacarm 
de cataclism, și în zilele ce 
i-au urmat, singurii care au 
Înfruntat cu dîrzenie și băr
băție furia naturii dezlănțui
te au fost aici muncitorii fo
restieri, atlt de pe nedrept 
rămași în marele anonimat.

La prima cabană forestieră 
am întîlnit pe forjorul Dumi
tru Căldăraru. Parcă veneau 
în noaptea aceea tancurile, 
îmi spunea. Ajutați. de cei
lalți muncitori și-a' pus la 
adăpost soția și cei doi co-

iucruriie pe care 
a stat de veghe
distrugă atelierul 
într-o baracă, 
și nechemați,

mSntului, în special se vor în
lătura abuzurile care s-au mai 
manifestat în scoaterea terenu
rilor din producția agricolă. A- 
ceastă lege constituie totodată 
o chemare și un îndemn adre
sat țărănimii noastre pentru 
creșterea unui Afectiv de ani
male mai mare și mai valoros.

Ca lucrător în cadrul Con
siliului popular municipal. Pe
troșani, voi contribui cu întrea
ga mea capacitate la urmării 
rea, aplicarea și respectarea 
prevederilor acestei legi care 
urmează să fie votată de Ma
rea Adunare Națională.

ticipe la lucrările de îmbunătă
țire cu munca proprie sau cu 
plată) se va ’ ajunge, î,n mod 
cert, la creșterea substanțială 
a producției de masă verde și 
fîn și implicit la creșterea efec
tivelor de animale.

Mi-a reținut în mod special 
atenția capitolul IL, litera D, 
din Proiect, privind producția 
animalieră. Eu văd în preve
derile respective o măsură efi
cientă pentru creșterea efecti
velor de animale și în locali
tățile noastre, prin obligația de 
a se declara și înregistra în 
evidențele agricole întreg nu
mărul de animale, pe specii și 
categorii, cît și schimbările sur
venite în cadrul efectivelor. 
Prin această măsură se va cu
noaște efectivul real de anima
le și măsurile ce trebuie luate 
pentru creșterea acestuia. Apli- 
cînd regulile și măsurile sa- 
nitar-veterinare prevăzute, pre- 
cizînd obligația crescătorilor de 
a se prezenta cu animalele la 
control sanitar-veteririar. pen
tru depistarea bolilor infecto
contagioase și parazitare, pen
tru vaccinare și tratamente, cît 
și respectarea măsurilor de ca
rantină (în cazul apariției de 
epizotii) se va contribui la men
ținerea sănătății animalelor cît 
și crearea unui efectiv de ani
male sănătos și valoros.

O sarcină de bază și impor
tantă în creșterea efectivelor de 
animale o constituie urmărirea 
de către organele în drept ca 
sacrificarea animalelor să nu 
se facă decît în cadrul norme
lor legale. Cu toate că legile 
de pînă acum au reglementat 
această problemă, totuși și as
tăzi mai sînt cazuri 
ficări clandestine la 
cadrul gospodăriilor 
individuale. Vorbind 
rul individual, se ridică și In 
cadrul acestuia problema selec
ției fiecărei specii de animale 
și în special la taurine unde va 
trebui să se urmărească cu mai 
multă insistență și răspundere 
ridicarea însușirilor productive 
ale animalelor.

Am convingerea că acest pro
iect de lege va produce u>n 
larg ecou în rîndul țărănimii 
noastre mobilizînd lucrătorii 
din agricultură la folosirea mai 
judicioasă și productivă a pă-

de 
plămădit 

trainic 
obligăveșnicie. Te

apele să te cațeri pe 
să străbați vadurile și 

te cațeri pe stînci, 
a-ți continua drumul, 
implintati in pămînt

pil,
Ie avea și 
să nu i se 
improvizat

Chemați
tr-o încleștare furibundă 
stihiile, oamenii aceștia 
salvat de distrugeri 
lemnoasă amenințată, 
tind-o deopotrivă ca 
trudei lor și ca bun 
al întregului popor.

Apele s-au retras
pria lor matcă, dar drumul a 
rămas încă impracticabil. Se 
lucrează continuu, lucrează 
oamenii sectorului și echipa

in 
să ie

rnam

in- 
cu 
au

masa 
soco- 

rod al 
de preț

în pro.

și co
x'a le.

Nicolae LOBONȚ

bună, 
toate

de sacri- 
viței în 
țărănești 

de secto-

G. B.
____ 7

trans-

MARGINALII

COMUNISTUL
(Urmare din pag. 1)
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Petroșani, vopsitoarele Eva

Ileana și Bucur Maria pregătesc o nouă garnitură de mobilă

AVANCRONICA FOTBALISTICA

DE REVANȘA

comod intelec- 
propune aten-

dispunind 
de posibi- 
(în ciuda

(și in- 
va con- 
sint cei 
e des-

cu nuanțe 
fiece moment, 

pîrghii, trainice, 
de trainice, ale 

clujean. Ale

ZI DE PUTERNIC
ELAN PATRIOTIC

anului 
_ Ultime

le emoții ale unei sesiuni agi
tate de examene au fost date 
wilării. Elevi și studenți se an
gajează să participe alături de 
întreaga țară la uriașul efort de 

-a șterge urmele lăsate de nebu
nia apelor învolburate. Trec, 
prin fața Grupului școlar minier 
Petroșani și alentia îmi este 
atrasă de un grup de tineri, e- 
chipați de drum. Voie 
•discuții aprinse, glume, 
•prevestitoare ale unei vacanțe 
ia munte ori la mare. Cu aceas
tă convingere mă adresez to
varășului Ionel Adam, îndrumă
tor U.T.C. al școlii : „Nici vor
bă de așa ceva — îmi spune 
dînsul. li aveți în fată pe cei 
100 de elevi de la școlile pro
fesionale din municipiu și de 
la liceul industrial, care vor 
-pleca pe șantierul județean de 
muncă patriotică de la Hațeg. 
Be la școala noastră vor face 
deplasarea 43 de elevi, deși nu
mărul solicitantilor a fost mult 
mai mare. In cele din urmă, 
pentru a mulțumi pe toată lu
mea am alcătuit serii de elevi 
care vot presta ore de muncă 
patriotică în cadrul municipiu- 
!uî nostru".

Am părăsit gălăgiosul grup 
ți m-am îndreptat spre un ase
menea șantier al elanului tine
resc aflat chiar în Petroșani : 
viitorul liceu de cultură gene
rală din orașul nostru. Un grup 
de aproximativ 30 de elevi și 
eleve. înarmați cu tîrnăcoape 
ți lopeti, nivelează drumul de 
acces spre noua școală. Tova
rășul prof. Eugen Paal ne in
formează despre activitatea pa
triotică a elevilor liceului din 
Petroșani, iar maistrul Victor 
Voicu, reprezentant al Grupului 
III construcții Valea Jiului 
șantierul nr. 1 Petroșani,

Ultimul clopoțel al 
școlar a sunat de mult.

mărturisește : „Am fost îneîn- 
tati la aflarea veștii că vom fi 
ajutați de viitorii „proprietari" 
ai școlii pe care o construim. 
In colaborare cu organizația 
U.T.C. și conducerea liceului 
oferim elevilor posibilitatea de 
a ne da un ajutor cît mai pre
țios. Sînt aici o serie de lucrări 
care pot fi prestate și de cei 
ce nu au o calificare speci
fică muncii constructorilor. Ast
fel, nivelarea de terenuri, stivui- 
rile de materiale, curățirea săli
lor le vor face tinerii prin mun
că patriotică. Așteptăm însă de 
la toți aceeași hărnicie pe care 
o manifestă în mod deosebit... 
fetele.

Tineretul nostru răspunde 
prezent muncii entuziaste refu
zând pentru moment plăcerile 
unei vacante binemeritate.

In secția de tîmplărie

„T R U
M-am întrebat de foarte 

multe ori și cred că mă voi 
mai întreba, de ce ascultă
torul mediu — tiranizat pînă 
în măduvă de preferințe ex
clusiviste — nu acceptă sin
gura cale posibilă spre deplina 
înțelegere a muzicii: revenirea 
stăruitoare la ceea ce inițial 
pare nebulos, învăluit în for
me de deslușit ? Și nu gă
sesc explicația. M-am mai în
trebat, adeseori, de ce publi
cul petroșănean ou găsește 
calea de acces nici spre mu
zica de operă sau operetă, 
spre spectacolele de operă și 
operetă care, oricum, e mai 
lesnicioasă ? Ce explicație aș 
putea să găsesc'? Una sin
gură : n-o caută. Dacă ar 
căuta-o, poate nu i s-ar as
cunde atît de... perfect. Da
că, măcar, a simțit vreodată 
plăcerea dezlegătorului unei 
probleme de matematici sau 
(fie!) pe cea a celui care a 
vîrît ultimele litere în pătră
țelele rebusului... pentru con
curs, cel mai simplu ins dih 
marele public ar trebui, o 
dată și o dată, să încerce și 
rezistența... sonorităților enig
matice. Altfel, nu se poate. 
Dar, dacă nu vrea ? Nu vrea 
și pace !

■Jr
Păcat ! Păcat că din cauza

B A D U R U L“
spectatorului 
tual, care-și 
ției doar divertismentul fa
cil, continuind să rămînă re
fractar la frumusețile suave 
și subtile ale muzicii, Opera 
Română din Cluj a fost ne
voită să-și întrerupă turneul,

renunțînd Ia două din cele 
trei spectacole programate la 
Petroșani !

Păcat că dintre atîția iu
bitori ai frumosului 
trebat fiind, cine nu se 
sidera astfel ?) puțini 
a căror receptivitate 
chisă tuturor formelor frumo
sului.

•k
„Trubadurul" în versiunea 

clujeană s-a dovedit exact. 
Artiștii lirici clujeni, nume 
prea puțin cunoscute nouă 
(de ani și ani de zile n-au 
mai evoluat la Petroșani), 
s-au străduit să ne ofere un 
spectacol de rezistență, tri- 
umfind majestuos. Ana Ma- 
niciulea, întruchipînd figură 
tristei și veșnic cufundatei 
în gînduri țigănci Azucena, 
din munții Biscaya, a fost 
superbă. Cuplul îndrăgostiri
lor — Ileana Iiandrea și Teo-

S/imiORIRlA
„mu

Mimuri
(Urmare din pag. 1)

învățămîntului 
Jiului, spunînd : 
dactice sînt acelea cărora 
partidul și masele de munci
tori din Valea Jiului le cer 
să instruiască și să educe cu 
cea nxai mare grijă și price
pere tinerele generații, să le 
cultive devotamentul nețăr
murit față de patrie și partid, 
să le trezească dragostea pen
tru muncă și comportare ci
vilizată, spre a deveni cetă
țeni utili ai scumpei noastre 
patrii. Sîntem fermi convinși 
că dv., slujitorii școlii din 
Valea Jiului, veți munci și în

din Valea 
„Cadrele di- 

acelea

viitor cu toată priceperea și 
pasiunea pentru făurirea con
științei comuniste a tinerilor, 
pregătindu-i temeinic pentru 
nevoile mereu crescînde ale 
vieții materiale și spirituale 
din patria noastră.

S-a dat apoi citire textu
lui unei telegrame pe care 
cadrele didactice din Valea 
Jiului au transmis-o Comite
tului Central al Partidului 
Comunist -Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Festivitatea a fost urmată 
de un frumos program artis
tic oferit de pionierii și șco
larii din • Petroșani pentru 
iubiții lor dascăli.

Campionatul diviziei A a 
început galopul duminică — 
miercuri — duminică, pentru 
ca jucătorii să ia totuși va
canță la vreme. Așadar, azi 
— etapa a 24-a. Dacă dumini
că a fost etapa echipelor oas- ■ 
pete, azi va fi, cu certitudine, 
etapa gazdelor. Să vedem 
gazdele...

Prima este C.F.R. Cluj 
va înfrunta echipa atît de
cutatului Dobrin de la Guada
lajara. Și știe el Dobrin ce 
știe... Argeșenii stau cuminți 
la jumătatea clasamentulu pe 
cînd clujenii vor să urce. Și 
vor mai urca, probabil azi cu 
două puncte.

Steaua joacă din nou acasă, 
cu Steagul roșu. Cred că bra-

deci

care 
dis-

șovenilor nu le va oferi, 
giuleștenilor, „cadou" 
punct, cind are atîta nevoie 
de puncte pentru a prelua șe
fia propusă.

Și A.S.A. Tg. Mureș evolu
ează tot pe teren propriu, 
namoviștii băcăuani pot 
ușor, sper, punctul cedat 
minică, tot ușor, Crișului.

învingătorii de duminică ai 
oltenilor, la Craiova, dinamo- 
viștii bucureșteni, primesc re
plica Farului. Nu văd decît o 
victorie dinamovistă.

Alți învingători de dumini
că, în deplasare, studenții ie
șeni — la Brașov, au o parti
dă ușoară, după părerea mea, 
in Dealul Copoului, cu Petro
lul. Adică 7.

ca 
un

Di
lua 
du.

dor /Anastasiu — 
de o gamă largă 
lități, s-a integrat 
disproporției de înălțime care 
pe unii i-a șocat) în viul și 
coloratul tablou al scenei, 
cîntînd și subliniind cu ști
ință complexele stării sufle
tești prin care treceau eroii, 
iar contele de Luna (Marius 
Truiculescu) și-a expus cu 
multă profunzime sentimen
tele.

★
Corul introductiv („Corul 

țiganilor") din actul al II-lea 
reprezintă un episod de-un 
pitoresc indescriptibil. Poate 
numai spre a asculta ritmul 
viguros exuberant, de prea
mărire a femeii („Cine-i a- 
ceea ce vieții dă farmec ?“) 
al acestei melodii de mare 
circulație și merita „Truba
durul" să fie văzut ! Și-apoi 
gesturile de simbol care scriu 
în aer intîmplări trăite — 
elementele de balet — în 
atmosfera difuză de culori, 
care se agață de păienjeni
șul veșmintelor, 
multiple în 
au fost alte 
cît se poate 
spectacolului 
primului speetacol el operei 
clujene...

V. TEODORESCU
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mărgini obligațiile lui doar la aceasta este profund greșit, 
are urmări negative.

In acele organizații de bază unde există o asemenea 
mentalitate se constată deseori încălcări ale disciplinei de 
partid, se întîlnesc membri de partid care timp îndelungat 
nu ...
teri de la normele de conviețuire socială.

Așa de exemplu, la E. M. Lenea membri de partid 
cum sînt Gheorghe Cosma, Nicolae Burdea, Gheorghe Or
ban își fac datoria în producție însă nu depun o activitate 
corespunzătoare în cadrul organizațiilor din care fac parte. 
Același lucru se poate spune despre Romeo Cureteanu de 
la prcparație, și despre alții, care săvîrșesc unele abateri 
privind comportarea în familie și societate. Asemenea exem
ple se întîlnesc și la mina Petrila. I.G.L. și alte organizații 
de bază.

Privind sarcina de partid, nu în mod unilateral, limitată 
la îndeplinirea obligațiilor profesionale, ci sub aspectul 
multilateral, politic, ideologic, obștesc, întărind spiritul de 
răspundere, sporind exigența față de munca fiecărui comu
nist se va reuși ca organizația noastră orășenească de 
partid să-și îndeplinească cu cinste sarcinile încredințate, 
să mobilizeze oamenii muncii la înfăptuirea politicii parti
dului.

18,00
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MIERCURI 1 IULIE

18,30
19,20

In jurul orei 9,45 Transmi
sie de ia Aeroportul In
ternațional Otopeni a 
plecării Șahinșahului 
Iranului — Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, 
care la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii

A
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20.00
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22,35
22.45

23,00
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Socialiste România, a 
făcut o vizită oficială 
în țara noastră.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază.
Uni versat-șotron — 
misiune enciclopedică 
pentru cei mici. Litera 
„R".
Cabinetul economic TV. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Muzică populară.
Telccinemateca. Filmul 
artistic: „Eva" — co
medie cu Henry Fonda 
și Barbara Stanwick. 
Ora editorului.
Gala marilor interpreți 
români (Nicolae Florei). 
Desene animate.
„Imagini din Canada" 
— film documentar.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

FILME

L

Nici Crișul, Ia întrecere cu 
„Poli" Iași, nu va lăsa bănu
iesc, speranțe universitarilor 
clujeni, in întilnirea lor de la 
Oradea.

La rîndul lor, textiliștii ară
deni — revelație incontesta
bilă a acestui retur de cam
pionat — evoluează acasă, în 
compania elevilor lui Ștefan 
Coidum. Victorie facilă a gaz
delor.

Derbiul etapei se dispută la 
Petroșani, între Jiul și Rapid. 
In 26 octombrie trecut, stadio
nul Republicii din 
găzduia 
le două 
scenariu 
avea să 
nicarul

Capitală 
partida tur dintre ce- 
echipe — meci 
cinematografic, 

scrie a doua zi 
Jack Berariu.

de 
cum 
cro- 
Jiul

9
prestase un joc excelent in 
compania Rapidului, 
de două ori conducerea, 
scrisese trei goluri, dar pă
răsea 
tou", 
șului 
nică, 
stantin l-a imitat pe Lupescu, 
printr-un hat trick, din acel 
meci de scenariu... Pe aici se 
aude acum un dor de revanșă 
a Jiului. Și-mi vine să 
că nu-i nici o glumă. Vom 
dea azi un meci-derbi pe 
dionul Jiul ? Așteptăm I 
să nu mergem totuși, CU 
CUL, ca la derbiul de dumi
nică din Capitală.

luase
In

po-terenul Învins la 
prin hat trick-ul funda- 
centrai Lupescu. Dumi- 

la . Tg. Mureș, Ion Con-

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Nu fi
1 iulie); Republica: Kekec cel isteț (29
PETRILA : Omul, orgoliul, vendeta (1—3
Minerul: Bărbați în deplasare (29 iunie — 1 .iulie); VUL
CAN ! Blow-up (29 iunie — 1 iulie); BARBATENI : Lu
poaica (30 iunie — 1. iulie); LUPENI — Cultural ; Domni
șoara doctor (28 iunie — 2 iulie); Muncitoresc: încotro 
omule, seriile I și II (30 iunie — 1 iulie).

trist (29 iunie — 
iunie — 1 iulie); 
iulie); LONEA —

JOI 2 IULIE

Dumitru GHFONEA

ion

■
■

,f.:3 .

In turneul <le handbal de la Petroșani

Oltul St. Gheorghe a promovat în divizia B
Numele fotbalistului 

Constantin e deja, acum toar
te cunoscut iubitorilor spor
tului din Valea Jiului. Și nu 
numai din Valea Jiului. „O- 
mul de gol" al divizionarei 
noastre A, supranumit, mai 
mult datorită asemănării fizi
ce, „Boby Charlton al Jiului", 
Ion Constantin s-a acomodat 
destul de greoi cu jocul avîn- 
tal al formației minerilor. Po- 
sedînd, însă un fin control al 
balonului 
teren, în 
joc subtil 
nnit, mai 
zele de finalizare, Ion Con
stantin poate să devină ata
cantul forte 
nevoie.

La Tîrgu 
stantin, cu 
vi r st ei de... 
său, i-a oferit acestuia itepl 
cadou... 3 goluri. Ce va fi la... 
4 luni ? I

și desfășurînd in 
continuare, același 
cu care ne-a obiș- 
prompt fiind în fa-

de care Jiul are

Mureș, ion Con- 
ocazia împlinirii 
3 luni a fiului

■
« ■

Timp de trei zile — vineri, 
sîmbătă și duminică — s-a dis
putat pe terenul de la stadio
nul Jiul etapa de țonă a cam
pionatului de calificare pentru 
promovarea în divizia B la 
handbal feminin. După cum se 
știe, la acest turneu au partici
pat formațiile Oltul Sf. Gheor
ghe, Porțelanul Oluj, U.T.A. 
A patra echipă — Record Me
diaș — nu s-a prezentat la în
treceri. Astfel, în fiecare din 
cele trei zile s-a disputat un 
singur meci, partenerele forma
ției Record Mediaș cîștigînd 
prin neprezentarea acesteia cu 
scorni de 6—0. Vineri după-a- 
miază. Oltul a cîștigat întilnirea 
cu U.T.A, cu scorul de 10—9. 
In ziua a doua s-a disputat 
meciul dintre Oltul și Porțela
nul care s-a terminat cu victo
ria formației Oltul. Ultima întîl- 
nire a avut loc duminică dimi
neața și a opus echipele Porțe
lanul și U.T.A. Partida a fost 
la discreția textilistelor din A- 
rnd care 
cu) scor 
arădeană

cătoare tinere, excelente, pilo
nii de bază ai formației, care 
au dus-o la această victorie con
fortabilă.

în urma rezultatelor înregis
trate, clasamentul general 
prezintă astfel: 1. Oltul

se
St.

Gheorghe (care a promovat în 
divizia B) — 6 puncte; 8. 
U.T.A. — 4 puncte; 3. Porțela
nul Cluj — 2 puncte; 4. Record 
Mediaș — 0 puncte.

Staicu BĂLO1

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Odă limbii 
române; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Melodii dedicate 
tinereții; 11,05 Arii din o- 
perete; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Recital de operă; 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Cîntece de Elly Roman; 13,45 
Vechi melodii populare; 14,00 
Caleidoscop muzical; 14,40

Publicitate radio; 14,50 Mu
zică populară; 15,00 100 de 
legende românești; 15,30 Com
pozitorul săptămînii; 16.00 
Radiojurnal; 16,30 Agenda 
județeană; 17,05 Antena tine
retului; 17,30 Cintă Marioara 
Tănase, Ion Schipoancă și 
Aurică Piculeață; 18,10 Ori
zont științific; 18,30 O melo
die pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 — 365 de 
cintece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,00 Noi înregistrări cu 
George Calboreanu, artist al 
poporului; 21,20 O melodie... 
trei interpret); 21,30 Moment 
poetic; 21,35 Solistul scrii — 
Manolo Escobar; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Ro
manțe; 22,50 Tangouri cele
bre; 23,10 Intîlnire cu Mar
gareta Pislaru; 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

au 
de 
au

învins cu categori-
30—7. în formația 
evoluat două ju-

ȘAPTE MINUTE
mi- 
fix 
fa- 

supraaglo-
murdare,

...Șapte minute! Șapte 
nute — cronometrate la 
— am fost silit să stau în 
ța unei tejghele 
merate, cu pahare
lipicioase, sticle, muște, cîrpe, 
dopuri.

Și pentru ce? Pentru un 
pachet de țigări „Carpati" cu 
filtru... Șapte minute am stat 
cu mina întinsă, uneori impri- 
mîndu-i o mișcare de reveren
ță," alteori desenînd în aer

cîte-un arabesc. Nimic 1 De 
cei 2 lei și 80 de bani — e- 
xact — mărunți, tînăra asu
dată, obosită și lipsită parcă de 
orice antenă a instinctului de 
conservare, care-și frîngea de
getele într-o mișcare rapidă, 
mută, de robot n-a vrut să se 
atingă. N-a vrut. Ca într-o 
cușcă m-am învîrtit, timp de 
șapte minute, executînd piru
ete, bătătorind și lustruind un 
sfert de metru de dușumea,

aruneînd în dreapta și în stin
gă priviri curioase, să observ 
la ce bezele recurg ceilalți de 
sînt serviți prompt, pe tavă, 
iar eu pus pe jăratec, la... 
afumat, pentru că îndrăznesc 
să solicit țigări și... cu bani 
potriviți. Cînd mi-a trecut rîn
dul, am sărit și eu în sus, 
brusc și scurt: „Vă rog, un 
pachet „Caprați" cu filtru"...

— Așteaptă, a tunat, lămu
ritor, răspunsul. Și-am aștep
tat, 7 minute. Cu bani potri
viți. Să iau țigări. La bufetul 
„Cerna" din spatele halelor 
pieții din Petroșani. Și să ur
măresc, între timp umplerea

a vreo 15 pahare (cu coniac, 
rom, șliboviță, rachiu alb, li
chior și cine mai ține minte 
ce) «ici unul... piuă la semn

Dacă nu ml-ar fi simpatici 
barmanii care ațintesc asupra 
semnului priviri atlt de încor
date (de-ai zice că se află 
în cine știe ce laborator’ chi
mic) pentru ca nu ..univi rt... 
sară peste (că, la fix, e toar
te greu, aproape imposibil să 
ajungă cineva !) mal-mat că 
aș fi făcut „gălăgie". Dar așa, 
am zîmblt și am plecat. Ce 
era să fac? Spuneți-ml!

V. T,
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surprins

este 
al 

ira-

locomo-
succese

Șahinșa- 
în car-

VIAJA INTERNAȚIONALA
5K MtHWH

AJUTOARE
pentru populația

sinistrată din România

GENEVA

Ședinja Comitetului
pentru dezarmare

încheierea protocolului

cu privire la ajutorul
acordat de

cutiile pe care le-am 
în momentele ce au premers so
sirea la uzină, în timpul vizitei, 
am reținut faptul că ea 
interpretată ca un semn 
dorinței înalților oaspeți
nieni de a cunoaște la fața lo
cului realizările poporului nos
tru, posibilitățile existente de a 
lărgi pe multiple planuri cola
borarea economică între Româ
nia și Iran. De altfel, uzina 
craioveană și-a trimis primele 
„cărți de vizită" în țara prie
tenă : transformatoare de forță 
de 150 și 200 kVA, precum și 
diverse tipuri de aparataj elec
tronic. în prezent se află în fa
ză avansată de fabricație pri
mele tipuri de separatoare e- 
lectrice de 20 KV, care vor lua 
calea Iranului. Au fost și vor 
fi aceste produse, pe care hăr
nicia și priceperea muncitorilor 
craioveni le-au creat, mesaje 
concrete ale dorinței și posibi
lităților reale qle economiei 
noastre de a purta un dialog 
fructuos cu economia iraniană 
tn folosul ambelor părți.

Cu deosebit interes, Șahinșa
hul Iranului s-a oprit în secții
le fabricii de locomotive.

Reține îndelung atenția înal- 
ților oaspeți locomotiva electri
că produs de înaltă 
tehnicitate asimilat nu de mul
tă vreme. în cabina lo
comotivei are loc o scur
tă discuție între președintele 
Nicolae Ceausescu și Șahinșa
hul Iranului. Subiectul : pers
pectivele pe care le deschide 
dezvoltării unei economii mo
derne înzestrarea transnorturi- 
lor feroviare cu astfel de loco
motive. Șeful statului român In
formează pe interlocutor asupra 
planurilor noastre de 
care a maaistralelor de 
rată și subliniază, în 
'ondine de idei, qradul 
tficiență economică la 
ajunge transporturile, i 
în zonele de munte, cînd va fi 
extinsă utilizarea locomotivelor 
electrice.

Șahinșahul Iranului subliniază 
că și tara sa este îndeaproape 
preocupată de problema moder
nizării transporturilor feroviare. 
Totodată, are cuvinte de apre
ciere pentru modul cum a fost 
realizată locomotiva electrică 
romanească, pentru performan
tele ei tehnice înalte.

Este vizitată în continuare 
fabrica de aparataj electric. Im
presionează aici, în mod deose
bit, dotarea tehnică, de înalt 
nivel calitativ, organizarea mo
dernă a fluxului de producție. 
Pe întreg parcursul vizitei, 
Maiestatea Sa Imperială își ex
primă dorința de a cunoaște cît 
mai îndeaproape organizarea 
producției, modalitățile de per. 
fecționare a calificării cadrelor, 
retribuția 
pete își 
deosebită 
lectivului 
de a ține pasul cu progresele 
înregistrate pe plan mondial în 
acest domeniu. „Vă doresc 
toate succesele ’ pe care le me
ritați din plin. Dat fiind ritmul 
sohimbărilor pe care le-am re
marcat aici, sînt sigur că într-un

portante de producție a 
tivelor. Vă urez multe 
în continuare".

In încheierea vizitei, 
hui Iranului semnează
tea de onoare a uzinei.

în aplauzele sutelor de mun
citori ai uzinei, oaspeții își iau 
rămas bun de la acest harnic și 
iscusit colectiv.

Directorul J. W. Hawkins, de 
la „Save the children fund" 
(Anglia), a comunicat că în 
urma apelului lansat de Comi
tetul pentru măsuri excepțio
nale în caz de dezastru s-a co
lectat suma de 80 000 lire ster
line. Suma 
procurarea 
jutoare în

a donat 300 leva și pături pen
tru ajutorarea sinistraților.

O

va fi folosită pentru 
și trimiterea de a- 

România.

electrifi- 
i cale fe- 

această 
înalt de 
care vor 
mai ales

acestora. înaltul oas- 
exprimă aprecierea sa 
pentru capacitatea co- 
Uzinei Electroputere

— Coresponden- 
Horia Liman, 

Geneva a avut 
președinția arii- 

Ion Datau, șeful 
cea de-a 

Comitetului

★

străzile orașului, 
cărora zeci de mii 
au ținut să salute cu 
solii poporului ira- 

al 
președintele

Străbătînd 
de-a lungul 
de localnici 
căldură pe 
nian, pe conducătorul iubit 
poporului nostru, 
Nicolae Ceaușescu, coloana ofi
cială a mașinilor, escortată de 
motocicliști, se îndreaptă spre 
un alt puternic obiectiv indus
trial al Craiovei contemporane, 
edificat în anii socialismului, 
Combinatul Chimic.

Și colectivul acestei puter
nice unităti industriale face o 
primire călduroasă, prieteneas
că, distinșilor oaspeți. La in
trare. în uralele sutelor de mun
citori veniți în 
oaspeților li se i 
sinceră urare 
nit. Președintelui 
de Stat al României, 
Ceaușescu, și 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. Ii se prezintă 
succint istoricul dezvoltării 
Combinatului.

Cei doi șefi de stat vizitează 
apoi, în mașini, vastul teritoriu 
al acestei împărății a chimiei, 
constituită dintr-o spectaculoasă 
țesătură de țevi și rezervoare 
metalice. Președintelui Consi
liului de Stat al României și 
Șahinșahului Iranului le este 
prezentată complexitatea pro
cesului de producție, nivelul de 
înzestrare tehnică, ultramodernă, 
caracteristică a întregului com
binat.

Ca și 
vizitei, 
rostind 
pentru chimiștii craioveni, pen
tru munca lor si calitatea pro
duselor ce le obțin, îsi exprimă 
convinqerea că obiectivele in
dustriale vizitate oferă un argu-, 
ment în plus pentru prospectare 
de noi posibilități destinate dez
voltării cooperării 
româno-iraniene. La 
vizitei 
rămas bun de la gazde, Șahin- 
șahul Iranului a spus, 
altele: „Mi-a plăcut în 
deosebit ceea ce am văzut aici. 
Vă felicit sincer. Și pe noi ne 
preocupă dezvoltarea industriei 
chimice. Vă doresc succese tot 
mai mari".

De pe aeroportul orașului Cra
iova, oraș care a fost 
gazdă ospitalieră — în 
oficialităților locale — 
prezidențial în care se 
cei doi șefi de stat, persoanele 
oficiale care-i însoțesc, își ia 
zborul la ora 13,00, readueîn- 
du-i pe președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
pe Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, în 
capitala țării.

întîmpinare, 
adresează o 
de bun-ve- 

i Consiliului 
Nicolae 

Șahinșahului

în alte momente 
suveranul 
cuvinte de

în combinat,

O
Firmele austriece W. Koreska, 

A. Streller și Agrex, Asociația 
funcționarilor internaționali de 
la Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică din Vie- 
na și cetățeanul Vasile Popa, 
de origine româpă, au donat 
aproape 21 000 șilingi.

Societatea Caritas — Klagen
furt a mai donat îmbrăcăminte, 
încălțăminte, pături, .saltele și 
medicamente în greutate totală 
de 4 487 kg, care au și fost ex
pediate în România.

Biserica evanghelică din Aus
tria a donat 130 000 șilingi pen
tru ajutorarea zonelor sinistra
te din România.

Societatea Caritas din aceeași 
țară a donat un nou ajutor, 
constînd în obiecte de îmbră
căminte în greutate de 
15 500 kg, expediat pe 
Crucii Roșii din Oradea.

Elio Gabbugiani, președintele 
provinciei Florența, a donat în 
numele „Giuntei" suma de 
5 000 000 lire italiene, primarul 
din Padova 1 000 000 lire, pri
marul Enzo Baldassi, în numele 
comunei Parma 1 000 000 lire, și 
primarul Paolo dl Bartolomeo, 
în numele comunei Sulmona — 
150 000 lire italiene.

o
Societatea generală de con

strucții electro-mecanice Alst- 
hom din Paris; Societatea Delle 
Alsthom din Lyon, Compania 
generală de electricitate din 
Paris și Societatea Cifal au do
nat cîte 10 000 franci fiecare 
pentru ajutorarea zonelor sinis
trate din România.

Maria Barbier dan Brunoy a 
făcut o colectă în rîndul cole
gilor de la fabrica unde lucrea
ză și a donat 1250 franci.

Q

O

circa 
adresa

a do-

ale 
Iranului, 
prețuire

economice 
încheierea 

luîndu-și

printre 
mod

ieri o 
prezența 
avionul 
îmbarcă

Crucea Roșie birmană 
nat medicamente în valoare de 
circa 1 237 dolari, pentru si- 
nistrații români. Medicamen
tele vor fi transportate gratuit 
în România de avioanele Aero
flot.

Mai mulți cetățeni francezi 
și de origine română, printre 
care Jean Munteanu, Doamna 
Giry, Vasile Stănescu și Mar
tin Radu, Jean Claude Fas- 
quelle, Doamna Brune] din Le 
Havre au 
franci.

donat peste 2 400

Q

O
Biroul regionalei din Liege 

al Federației generale a muncii 
din Belgia și Societatea de bi
nefacere ,„ 
au donat cîte 
belgieni fiecare, 
din Anvers a 
franci belgieni. Mai multe fir
me, cetățeni belgieni și de ori
gine română au donat 48 000 
franci belgieni.

Cetățeanca bulgară de origi
ne română. Ioana Ion Savova,

Organele 
germane au 
încă un aparat de filtrat apă 
din cele ce au fost împrumu
tate României.

competente vest- 
hotărît să doneze

Q

Entraide Socialiste" 
franci 
Bank 

50 000

100 000
Krediet 
donat

Cooperativa Friese Coop. 
Handelsver. Vcor Zaaiband en 
Pootgoed din orașul Leeuwar- 
den (Olanda) a donat 10 000 flo
rini.

Q

Luptele din

Directorul Willem Welling, a 
comunicat că Fundația olande
ză „Bernard van Leer11 se o- 
feră să plătească reconstrucția 
unei școli sau centru preșcolar 
diintr-una din localitățile din 
țara noastră.

O

de sud

Asociația pentru ajutorarea 
individuală din Suedia a donat 
circa 4 tone îmbrăcăminte, iar 
Asociația „Salvați copiii11, sec
ția din Vargarda, 1 739 coroane 
suedeze.

O

Suplimentarea ajutorului 
acordat de S. U. A.

pentru înlăturarea efectelor 
din Româniainundațiilor

SAN CLEMENTE (Califor
nia) 30 (Agerpres). — (Buleti
nul de știri al Casei Albe). 
— Casa Albă a anunțat că 
președintele Nixon a hotărît 
să acorde României 
tor suplimentar în 
de 8 500 000 dolari, 
în cereale furajere, 
lapte, semințe, medicamente 
și alte produse necesare pen
tru a face față urmărilor ca
lamităților. 1 500 000 de do
lari din această sumă sînt a-

SAIGON 30 (Agerpres). — 
In cursul nopții de luni spre 
marți, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au declan
șat 13 bombardamente cu 
rachete și mortiere asupra 
unor poziții fortificate ame- 
ricano-saigoneze. Printre prin
cipalele obiective ale aces
tor atacuri s-au aflat insta
lațiile militare ale trupelor 
americano-saigoneze din ora
șul Ben Tranh, situat la nu
mai 57 kilometri de Saigon.

Pe de altă parte, un con
voi militar american a căzut 
într-o ambuscadă organizată 
de patrioți în provincia Binh 
Tuy. In Delta 
au fost 
nea, în 
ciocniri 
tice și 
inamice. In cursul nopții de 
luni spre marți, bombardie
rele americane de tip „B-52“ 
au efectuat mai multe rai
duri în zona septentrională 
a Vietnamului de sud și în 
provincia Binh Dinh.

U.n grup de cetățeni de ori
gine română din Uruguay au 
donat obiecte de îmbrăcăminte 
și suma de 13 750 pesos.

(Agerpres)

Sesiunea
Sovietului
Suprem

un aju- 
valoare 

const! nd 
praf de

cordați sub formă de împru
mut.

Statele Unite au anunțat, 
de asemenea, că vor da Ro
mâniei din programul mon
dial al F.A.O. praf de lapte, 
uleiuri vegetale, făină în va
loare de 2 400 000 dolari. Du
pă cum se știe, S.U.A. au a- 
cordat pînă acum un ajutor 
în valoare de 220 000 dolari. 
Ajutorul a fost transmis prin 
Crucea Roșie și a constat din 
pături, corturi, paturi și me
dicamente.

Mekongului 
semnalate,, de aseme- 
ultimele 24 de ore, 
între forțele patrio- 
uniități ale trupelor

ai R.S.F.S.R
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

La 30 iunie, Ia Moscova s-a 
deschis sesiunea Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. La ordinea 
de zi a sesiunii figurează pro
bleme legate de dezvoltarea 
industriei locale în unele re
giuni ale republicii, discutarea 
proiectului noului Cod funciar 
al R.S.F.S.R. și alte probleme*

SITUAȚI* DIN CAMB0D6IA
PNOM PENH 30 (Agerpres). 

— In operațiunile militare din 
Cambodgia, care au cuprins a- 
proape întreg teritoriul țării, 
forțele de rezistență populară 
dețin inițiativa în luptele an
gajate cu trupele regimului de 
la Pnom Penh și -unitățile mi
litare saigoneze. Puternice a- 
tacuni cu mortiere și de arti
lerie au fost lansate asupra ca
pitalelor provinciale Siem

Reap, Kompong Thom și Kom- 
pong Cham, relatează agenția 
France Presse. Referitor la an
gajamentele militare din „co
ridorul Mekong11, agențiile do 
presă semnalează că Kompong 
Cham este unul din puținele 
orașe situate pe cele două ma
luri ale fluviului Mekong care 
se mai află încă sub controlul 
trupelor administrației de la 
Pnom Penh.

GENEVA 30. 
tul Agerpres, 
transmite : La 
loc marți, sub 
basadorului 
delegației române, 
474-a ședință a 
pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul 
dezbaterilor, reprezentantul Ita
liei, Roberto Caracciolo, s-a re
ferit la problema interzicerii 
armelor chimice și bacteriolo
gice. El. a depus un document 
de lucru, în care se afirmă că 
problema controlului prezintă

în cadrul

unele aspecte cu caracter ști
ințific a căror cunoaștere ar fi 
indispensabilă încă înainte de 
a se angaja negocierea unui 
proiect de tratat cu privire la 
interzicerea armelor chimice.

Al doilea vorbitor, James 
Leonard, șeful delegației ame
ricane, a prezentat, la rîndul 
său, un alt document de lucru 
care propune amendarea pro
iectului de convenție britanic 
prin includerea „toxinelor" în 
categoria armelor bacteriologi
ce ce ar urma să fie interzise.

R. P. Chineză
României

INUNDAȚII ÎN INDIA
DELHI 30 (Agerpres). — în 

nord-estul Indiei, în statul 
Assam, în urma unor ploi to
rențiale s-au produs mari 1- 
nundații. Potrivit surselor ofi-

claie, peste 40 000 de persoane 
se află, în_momentul de fată, 
fără adăpost. Se anunță, de 
asemenea, că a fost distrusă re
colta de pe întinse suprafețe.

PEKIN 29. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Intre guvernul
Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul R. P. Chine
ze a fost semnat la 29 iunie 
protocolul cu privire la aju
torul material nerambursabil 
oferit României de către 
R. P. Chineză.

După cum s-a mai anunțat, 
guvernul R. P. Chineze a 
hotărît, potrivit indicației 
președintelui Mao Tzedun, să 
acorde României, pentru în
lăturarea urmărilor inunda
țiilor, un ajutor în produse 
industriale 
în valoare 
52 600 000 
transportul

Din împuternicirea guver

nului român protocolul a fost 
semnat de ambasadorul Ro
mâniei la Pekin, Aurel Du
ma, iar din partea guvernu
lui chinez de Li Cian, minis
tru adjunct al comerțului ex
terior. La semnare au asis
tat Li Sien-nien. vicepremier 
al Consiliului de Stat, Ciao 
Kuan-hua, ministru adjunct 
al afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale, precum și 
membri ai ambasadei ro
mâne.

Luni
rit un 
neului,
rul român au toastat pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, în sănătatea 
conducătorilor de partid și 
de stat români și chinezi.

seara, Li Cian a ofe- 
dineu. In timpul di- 
Li Cian și ambasado-

!

și agroalimentare 
de aproximativ 
iuani, inclusiv 

lor.
O delegație a trupelor de 

grăniceri din Republica So
cialistă România, condusă de 
general-locotenent Vasile Pe- 
truț, a sosit luni la Belgrad 
într-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația comandan-

tului trupelor de grăniceri 
iugoslave. Delegația română 
a fost primită în aceeași zi 
de generalul Nikola Liubi- 
cici, secretar de stat pentru 
problemele apărării naționale 
al R.S.F. Iugoslavia.

I

GENEVA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Consiliul de Admi
nistrație al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.) a aprobat o re
zoluție prin care cere Consi
liului Economic și Social al

O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) să reco
mande crearea unui fond de 
urgență prin contribuții volun
tare ale statelor membre și ale 
instituțiilor specializate ale 
O.N.U. Acest fond ar urma să 
fie destinat ajutorării victime
lor calamităților naturale.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 iulie, Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem, și Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au 
avut, la Moscova, convorbiri cu președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, care face o vizită în Uniunea Sovietică.

Remaniere
NICOSIA 30 (Agerpres). — 

După ce a hotărît numirea lui 
Ihsan Aii în funcția de consi
lier prezidențial, președintele 
Ciprului, Makarios, a anunțat 
luni seara o importantă rema
niere ministerială, în cadrul 
căreia au fost redistribuite 6 
portofolii. Astfel, Andreas Loi- 
zides a fost numit ministru al 
comerțului și industriei, Pa-

ministerială
nayiotis Toumazis — ministru 
al agriculturii, Andreas Ma- 
vrommatis — ministru al mun
cii, George Ioannides — mi
nistrul justiției, Frixos Petrides 
— ministru al educației, și Ni- 
colaos Rousos — ministru al 
comunicațiilor și lucrărilor pu
blice. Noii miniștri urmează 
să-și preia funcțiile cu începe
re de la 1 iulie a. c.
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RĂPI
„grave 

de drept
delicte
comun

§

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Comisia generală a 
Adunării miniștrilor de ex
terne din țările membre ale 
Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), care își des
fășoară lucrările la Washing
ton, a adoptat un proiect de 
rezoluție care cere guverne
lor din statele respective „să 
faciliteze un schimb de in
formații susceptibile de a 
contribui la prevenirea și 
sancționarea actelor de tero
rism și, în mod special, a ră
pirilor de diplomați". Proiec
tul de rezoluție califică ră
pirile drept „grave delicte 
de drept comun" și recoman
dă adoptarea de măsuri. Du
pă adoptarea acestui proiect 
de rezoluție s-a cerut Comi
tetului juridic interamerican, 
unul din organismele O.S.A., 
să se pronunțe, intr-un in
terval de două luni, asupra 
naturii propunerilor privind 
combaterea actelor teroriste.

După cum informează a- 
gențiile de presă, reprezen
tantul statului Chile a. refu
zat să-și dea acordul la pro
iectul adoptat, explicînd că 
anumite măsuri la nivel 
O.S.A. ar putea fi aplicate 
numai într-un cadru foarte 
redus și la acele acte care 
pot afecta relațiile interna
ționale. Obiecții la acest
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Conferința laureaților
Premiului Nobel

BONN 30 (Agerpres). — La 
german Baden-Wurtemberg, s-a 
Conferință a laureaților Premiului Nobel“, în prezența a 
12 savanți europeni, deținători ai acestei 
pentru chimie. La lucrări iau parte 500 
științifice și studenți din Anglia, Elveția, 
și R.F.G. Prof. Leopold Ruzicka (Elveția), 
miului Nobel pentru chimie în anul 1939, 
acest prilej că, între anii 1901 și 1968, distincția a fost acor
dată unui număr de 39 savanți chimiști, fapt care dove
dește importanța deosebită a acestei științe.

Jl

în Cipru

Lindau, în landul 
deschis cea de-a

• * aa— *

Trei miniștri și-au păstrat 
posturile i Spyros Kyprianou 
(afacerile externe), Epaminon- 
das Komodromos (afacerile in
terne și apărare) și Andreas 
Patsalides (finanțe).

Portofoliul sănătății n-a fost 
încă distribuit. Potrivit obser
vatorilor din Nicosia, noul mi
nistru în acest post va fi nu
mit în următoarele zile.

RILE

proiect a ridicat și reprezen
tantul venezuelean, care a 
detlarat că țara sa își rezer
vă dreptul de a califica sin
gură ce anume reprezintă 
„acte de terorism11 pentru a 
nu oferi un pretext din par
tea O.S.A. de a se amesteca 
în treburile interne ale sta
telor membre cu scopul de a 
reprima pe cei care luptă 
„în deplină legitimitate" îm
potriva unor regimuri 
tatură din țările lor.

Opoziția unor state 
americane, între care 
Chile, Panama, față 
cercările unor delegați de a 
„legaliza" intervenția O.S.A. 
în treburile interne ale ță
rilor membre, precum și fa
ță de propunerea reprezen
tantului argentinian de a nu 
se mai acorda azil deținuți- 
lor politici eliberați în schim
bul punerii în libertate a 
celor răpiți, pare să fi pus 
în derută pe inspiratorii în
scrierii pe ordinea de zi a 
sesiunii O.S.A. a problemei 
combaterii actelor de tero
rism și a răpirilor. Organi
zatorii au .anunțat că măsu
rile preconizate ar urma să 
se aplice numai după o nouă 
reuniune ministerială O.S.A. 
ce va fi convocată după a- 
proximativ două luni de la 
actuala sesiune.

de dic-

latino- 
Mexic, 
de în-
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vest-
„20-a

înalte distincții 
de personalități 
U.R.S.S., S.U.A. 
laureat al Pre- 
a menționat cu

• în capitala statului Sierra 
Leone, Freetown, s-a deschis 
sesiunea parlamentului. Cu a- 
cest prilej, a fost prezentat 
noul proiect de buget, care 
prevede alocarea sumei de 
46 300 000 leoni pentru dezvol
tarea economică și socială a 
tării.

Luni, la Bursa din New 
s-au înregistrat noi scă- 
ale cursului acțiunilor, 

pe

York 
deri 
tranzacțiile menținîndu-se 
aceeași linie descendentă ce a 
caracterizat săptămîna trecuta.

au 
de

• Peste 80 de persoane 
fost arestate la Santiago 
Chile după decretarea de către 
guvernul chilian a stării excep
ționale. Luni, i.ri 1—2 ”” 
produs între studenți și poliție 
în provincia

noi incidente s-au

Antofagasta.

• Luni au fost înregistrate 
în regiunea Catanzaro (Cala
bria) trei cutremure de pămînt 
care au produs panică în rîn
dul populației. Mișcările seis
mice au fost resimțite pe o dis
tanță de 20 de kilometri. Pînă 
în prezent nu au fost anunțate 
victime sau pagube materiale.

Q Lulnd cuvîntul în cadrul 
unei întruniri desiășurate la 
Bologna, ministrul italian al 
Finanțelor, Luigi Preti, a decla
rat că „situația economică a 
țării este în prezent diiicilă".
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@ Potrivit datelor unui 
raport al Institutului japo
nez pentru utilizarea com- 
puterilor, Japonia se plasea
ză pe locul doi, după S.U.A., 
în ceea ce privește numărul 
mașinilor electronice de cal
cul folosite în diverse ra
muri ale economiei naționa
le. In luna septembrie a a- 
nului trecut, de exemplu, e- 
conomia ^națională niponă 
dispunea de 5 Ofil de astfel 
de mașini, cu 35 Ia sută mai 
mult decît în anul precedent. 
Dintre acestea, 51,6 Ia sută 
erau de producție autohtonă.

• Guvernul chilian a decre
tat luni seara stare de urgență 
în provincia Antofagasta, situa
tă la 1 400 km nord de capita
lă. Comandantul primei regiuni 
militare,- generalul Galvarino 
Mandujano, a preluat contro
lul asupra provinciei pentru a 
asigura aplicarea măsurilor 
legate de decretarea stării 
urgen tă.

de

• In ultimul timp, in 
Vietnam a fost construită

R.D. 
o 

largă rețea de drumuri care taa 
legătura Intre numeroase locali
tăți rurale. Numai in provincia 
Bac Thai, țăranii cooperatori au 
eiectuat în total peste 6 mili
oane zile lucru, construind 113 
kilometri drumuri.

La Royal Festival Hali 
din Londra a avut loc un 
concert simfonic al Royal 
Philarmonic Orchestra sub 
conducerea dirijorului Law
rence Foster. In cadrul pro
gramului au figurat concer
tele nr. 2 și nr. 3 pentru 
pian de Beethoven, executate 
de pianistul român Radu Lu- 
pu. Concertul s-ă bucurat de 
o caldă primire din pârlea 
publicului londonez și de o 
înaltă apreciere a criticilor 
muzicali.

9 în Uniunea Sovietică a 
luat sfîrșit experimentarea avio
nului cu reacție „Tu-134-A“. 
Noul turboreactor este mai în
căpător decît predecesorul său 
„Tu-134", oferind posibilitatea 
extinderii spațiului afectat călă
torilor și bagajelor. Avionul 
este dotat cu o instalație ener
getică suplimentară, care ser
vește la pornirea autonomă a 
motoarelor și care aduce îmbu
nătățiri sistemului de aer con
diționat din cabina pasagerilor 
atunci cînd „Tu-134-A“ zboară 
la înălțimi mici.

Financial Times

.autoritatea

T’ipai ul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369

Semne de fisură în noul guvern argentinian
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Afirmația președintelui de
semnat. Roberto Marcelo Le
vingston, potrivit căreia el a 
fost investit cu 
absolută și totală", pare să con
stituie prima fisură în unita
tea de acțiune a liderilor mili
tari care se află la putere a-

cum în Argentina. Ea vine 
imediat după declarația co
mandanților celor trei arme în 
sensul că aceștia își vor asu
ma o parte de responsabilitate 
în toate hotărîrile majore ale 
noului guvern.

Este dificil să se înțeleagă

cum s-a ajuns atît de repede 
Ia această situație și să se pu
nă la îndoială autoritatea lui 
Levingston, cît și puterea reală 
a generalului Lannuse, coman
dantul armatei, amiralului 
Gnavi și generalului Rey, care 
luna trecută l-au destituit pe

fostul președinte Ongania. Pre
ședintele Levingston, care a 
petrecut cîțiva ani 
oficialitate militară la 
ton, nu pare să aibă 
rapid și direct la 
trupelor — arbitrul 
actuala scenă politică

care
ca înaltă 
Washing -
un acces 
comanda 
final pe 
din Ar-

gentina. A provocat, de aseme
nea, 'surprize numirea fostului 
căpitan de marină Francisco 
Manrique, un cunoscut perso
naj de dreapta și editor al zia
rului „Correro de la Tarde“, 
postul de ministru pentru pro
blemele sociale, ceea ce a spo-

rit incertitudinile în cercurile 
politice din capitala țării. Cei 
mai mulți observatori prevăd, 
în curînd, o scindare între ele
mentele din administrație — 
care au în frunte pe minis
trul economiei, Carlos Moyano 
LIerena, și pe ministrul de in
terne, Eduardo McLoughlin —

și elementele care solicită mai 
presus de toate punerea accen- 
tului pe dezvoltarea economică.

Numirea lui McLoughlin în 
postul 
trației 
semn 
temu! 
făcută

politic cheie al adminis- 
este, de asemenea, un 

că reîntoarcerea la sis- 
constituțional nu va fi 
în curînd.


