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InsofîC de inginerii Gheur- 
ghe Negescti, șeful Secției 
de prospecțiuni și explorări 
geologice a Văii Jiului și 
Grigore Cecală, șeful șantie
rului, am urcat cu l.M.S.-ul, 
fn dimineața de primăvară 
ti lui 19 mai, printre pomii 
înfloriți, sus la cota 875, unde 
urma să se nască o nouă son
dă „botezată", apriori, eu nu
mărul 5 876...

...Maistrul de foraj Grigore 
Plopeanu imi prezintă rapor
tul... Rămin puțin uimit, nu 
fusesem pus în gardă cu o- 
biceiul „casei"... Instalația 
S.G. I 200 — una dintre cele 
mai moderne din țară, des
tinata forajului pentru ex
plorai i se afla instalată 
pe pajiștea înaltă, străjuită 
de munții din preajma Cim- 
pului lui Neag și aștepta să 
devină sondă, adică să încea
pă forajul spre adincuri...

£ locul să facem o mică 
digresiune. Sondorii Văii Jiu
lui au soarta de invidiat a 
unor veritabili pionieri... Ei 
.pipăie" cei dinții stratele 
de cărbune pe care minerii 
le vor aduce, nu peste prea 
mult timp, la lumina zilei. 
Sondorii lucrează „in foc con
tinuu". Ei încheagă o pri
mă avangardă : urmăresc a- 
ri'i d- răspindire a rezerve
lor de „aur negru", îndeosebi 
a acelora care dețin in sine 
virtuțiile cocsului, determină 
conjunctura stratificației, tec
tonica, și stabilesc — forînd 
spre miezul pămintului — 
calitățile tehnologice ale căr
bunelui „mușcat" ca miine, 
in plin, de combine. Geolo
gii prelucrează datele coloa
nelor stratigrafice, le inter
pretează... Și, apoi, se concep 
proiectele minelor. „Orașele 
subterane" ale Diljei, Live- 
zenilor, Paroșenilor, Bărbăte- 
nilor păstrează, in bolțile de 
deasupra, urmele sapei tăie
toare a sondorilor... Azi se 
proiectează timpul minier 
Hobiceni. miine se va proiecta 
Cimpu lui' Neag... Lui Gri
gore Plopeanu, care de 17 
ani sondează numai în Va
lea Jiului, de la Cimpa la 
Cimpu lui Neag, i-ar trebui 
o mașină de calculat ca să 
ne poată spune numărul me
trilor liniari săpați in tot a- 
cest răstimp... Ori. în creierii 
munților o asemenea usten
silă nu se prea poartă.

...Către amiază, se aduce 
prăjina de antrenare de la 
atelier, unde i se aplicase o 
corecție. Se pornește la înșu
rubarea prăjinii la capul hi
draulic, se ridică, se intro
duce prin axul vertical al 
granicului. Ajutorul de sondor 
șef Ion Diaconescu și son
dorul Petre Neagoe surid, 
mulțumiți. Motoristul Alexe 
Lăutaru se găsește la post, 
atent la funcționarea motoa
relor. Granicul face „un pas 
înainte", dictat, de la un pu
pitru, de sondorul șef Gheor
ghe Costache. Sapa se înșu
rubează pe tijă, bacurile sînt 
strînse... Se aude un ordin 
scurt!

— ...„Dă drumul la circu-

Rezolvarea în termen a scrisorilor, sesiză

rilor și propunerilor oamenilor muncii denotă

Respect față de opinia publică
Solicitudine față de cerințe

Numeroase sînt cazurile cînd 
anumite probleme vitale ale 
întreprinderilor sau instituții
lor, anumite neajunsuri care 
afectau un perimetru maj larg 
al vieții sociale au fost rezol
vate datorită repetatelor inter
venții — scrise sau verbale — 
făcute de opinia publică, de 
oameni ai muncii care și-au 
propus, într-un fel sau altul, 
o vie participare la viața pu
blică. Aceste repetate sesizări 
au însemnat întotdeauna un 
indiciu cert al neregulilor, o 
busolă venită în sprijinul înlă
turării lor. Acționînd pe aceas
tă cale, de mult timp, opinia 
publică și-a cîștigat în țara 
noastră un meritat prestigiu. 
Tocmai de aceea, respectul fa
ță de opinie față de sesizările 
oamenilor muncii a devenit o în
datorire cotidiană, într-atît de 
majoră, incit nu mai necesită 
argumentări. Este de neînțeles 
— și recurgem la un singur 
exemplu, din multe posibile — 
ca un conducător de întreprin-

dere care a fost sprijinit în a- 
cest mod de cetățeni, să trate
ze după aceea cu indiferență, 
ba chiar să ignore opinia pu
blică, erijîndu-se într-un sim
plu funcționar care ia act, de 
la distanță, de conținutul sesi
zărilor, a propunerilor sau ce
rerilor oamenilor muncii. Și, 
cu atît mai mult acest tribut 
trebuie să-l caracterizeze pe 
fiecare conducător, cu cit une
ori faptele sesizate privesc ne
reguli care nu trebuie să exis
te însăși în virtutea obligațiilor 
de serviciu ale 
conducător.

Opinia publică 
rol important în 
continuă a muncii în toate do
meniile de activitate. Pornind 
de la această realitate, a fost, 
credem, utilă înscrierea pe a- 
genda de lucru a Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar municipal, pentru a treia 
oară într-un timp relativ scurt, 
analiza modului în care con
ducerile întreprinderilor și in-

respectivului

are, deci, un 
perfecționarea

stituțiilor din Valea Jiului se 
preocupă pe rezolvarea opera
tivă, cu respectul și solicitudi
nea cuvenite, a scrisorilor, ce
rerilor, sesizărilor și propune
rilor oamenilor muncii.

Analiza în sine a scos la i- 
veală numeroase deficiențe ce 
mai persistă în activitatea unor 
unități. Este suficient să amin
tim unități ca T.A.P.L. Petro
șani, unde nu există nici cel 
puțin evidența — obligatorie 
prin lege — a scrisorilor și nici 
aceea a audiențelor, I.G.L. Pe
troșani, o unitate implicată în 
numeroase neajunsuri ai cărei 
conducători nu acordă atenția 
cuvenită rezolvării sesizărilor, 
căutînd de regulă rezolvarea 
unui caz și nu a cauzelor gene
ratoare, C. L. F. Petroșani, 
I.M.P.P. și altele. Exemple do 
soluționare superficială a se
sizărilor sau cererilor oamenilor 
muncii au oferit și consiliile 
populare ale orașelor Petrila,

(Continuare în pag. a 3-a)

Instantaneu din hala de 
compresoarc a minei Petrila : 
Tinerii lăcătuși C. Zaharia și 
D, Ambruș sînt vizitați la 
locul de muncă de secretarul 
comitetului U.T.C. al minei, 
Aurel Colda.

Sistematizarea

în Vulcan
bu-Paralel, cu lucrările de 

nă gospodărire și modernizare, 
în orașul Vulcan se acționea
ză și în direcția sistematizării 
circulației. In unele puncte 
principale ale orașului au fost 
instalate senine luminoase, iar 
trecerile de pietoni au 
marcate cu marmură albă. Ac
țiunea de sistematizare a cir
culației în orașul Vulcan con
tinuă.

Muzică
populară

fost

Orchestra „Doina Prahovei" 
din Ploiești susține astăzi un 
concert extraordinar de muzică 
populară. Printre soliști amin
tim că se află interpret» bi- 
necunoscuțl~ai folclorului nos
tru Gabi Luncă, Angela Buciu, 
Nelu Huțu. Spectacolele au 
în sala Casei de cultură 
Petroșani, la ora 17 și la 
20.

deplasare

loc 
din 
ora

Taraful, soliștii de muzică 
populară și formația de dansuri 
de la Casa de cultură din Pe
troșani prezintă astăzi două 
spectacole folclorice în comu
nele Șerel și Coroești.

Președintele Consiliului de Stat,

Clodomiro Almeyda
Vincri, 21 mai. președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit ps 
ministrul relațiilor externe al 
Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, care face o vizită o- 
ficială în țara noastră.

La primire a participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Au fost de față, de aseme
nea, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului

exterior, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologie}, și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Din partea chiliană au fost 
prezenți Julio Homero Luciano 
Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, 
și Hugo Cubillos, ambasador, 
director general adjunct în Mi
nisterul Relaților Externe al 
Republicii Chile.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, a fost

relevată evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre Republica Socia
listă • România și Republica 
Chile, precum și dorința comu
nă de a dezvolta și extinde co
laborarea multilaterală dintre 
cele două țări, în interesul po
poarelor român și chilian, al 
colaborării și păcii mondiale.

S-a făcut, totodată, un schimb 
de opinii în legătură cu unele 
probleme actuale ale vieții po
litice internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă cordială, pri
etenească.

Dejun oierii dc președintele
Conslilnlol de Stat,

Nicolae Ccaușcscn, in onoarea
ministrului relațiilor externe

al Republicii tliile
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceaușescu, a ofe
rit, vineri la amiază, în onoa
rea ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Chile, Clodo
miro Almeyda, un dejun. Au 
participat, din partea română. 
Ion Gheorghe Maurer, Dumitru 
Popescu, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, pre- 

'cum și Bujor Almășan, loan 
Avram, Mihail Florescu,
nel Burtică, miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, An
drei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la Comitetul Cen
tral al P.C.R.

Din partea chiliană la dejun 
au luat parte Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, Hugo 
Cubillos, Kurt Dreckman, am-

Cor-

basador, priin-vicepreședinte al 
Corporației pentru Dezvoltarea 
Economică, Fernando Belloni, 
ambasador, director de cabinet 
al ministrului relațiilor externe, 
Rubens Cespedes, ministru con
silier, vicepreședinte al Oficiu
lui de Planificare, Mario Sil- 
bermann, ministru consilier, vi
cepreședinte al Corporației pen
tru Dezvoltarea Economicii, Juan 
Ibanes, șeful Oficiului Infor
mațiilor și Radiodifuziunii de 
pe lîngă Președinția Republicii 
Chile.

In timpul dejunului, a toastat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca
re a spus :

Aș dori să exprim satisfac
ția conducerii noastre de partid 
și de stat pentru vizita pe care 
o faceți în România, pentru re-

lațiile bune existente între Ro
mânia și Chile.

Am urmărit și urmărim cu 
interes evoluția transforinăriloD 
sociale, revoluționare din Chile, 
activitatea guvernului Unității 
Populare, activitatea președinte
lui statului Chile și ne bucurăm 
în mod sincer de rezultatele 
pe care le obțineți în transfor
marea 
țării.

Din 
riență 
profunde schimbări sociale cere 
o muncă intensă și, în primul 
rînd. cere unirea eforturilou 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, unirea 
populare, democratice;

socială și democratică

propria noastră expe- 
știm că realizarea unor
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România socialistă, in imagini și faptfT

PE ARGEȘ IN
producerea bunu-

iveală,

sălbatic

N. POP

(Continuare în pag. a 3-a)

unor posturi care 
anumită perioadă

mai facem curățenie in sertare... 
conducem, pentru ca toate pos-

ciorbei, contează „ciolanul", 
noastră astfel de cetățeni ? Mai

străluciți ce și-au avut 
Curtea de Argeș cetatea 
scaun. Aici a fost primit, 
alai sărbătoresc, Mircea cel Bă- 
trîn după întoarcerea sa vic
torioasă din bătălia de la Ro
vine din 1394, aici a fost o bu
nă perioadă de timp, la înce
puturi, capitala Țării Românești,

Izvorul Mureșului
Pentru tinerii amatori de 

munte se organizează ex
cursii în stațiunea de odihnă 
Izvorul Mureșului, între 17-25 
iunie. Costul excursiei este 
37 lei/zi. Pentru transport 
asigură o reducere de 50 
sută pe C.F.R.

SAU SPECIALIZĂRI ?

lație !“
Podarul loan Cucăilă dă 

cale liberă fluidului de foraj 
și se consumă emoția celei 
dinții mișcări de rotație a 
sapei către adincuri... Sonda 
5 876 își începe existența...

Timișul de sus
Intre 23 iunie — 4 iulie 

organizează excursii de 
zile, în stațiunea Timișul 
sus. Costul excursiei este 
aproximativ 457 lei.

Orice informații suplimen
tare privind aceste excursii 
pot fi obținute de la comisia 
de turism pentru tineret a 
comitetului municipal al 
U.T.C., precum și de la comi
tetele orășenești ale U.T.G.

O lege nescrisă a vieții ne dovedește că pentru îmbu
nătățirea activității în toate domeniile este necesară o sta
bilitate a cadrelor, o specializare a lor intr-un anumit) do
meniu. Înainte de eliberarea unui carnet de absolvire, care 
să certifice specializarea intr-o meserie oarecare, se ur
mează o instituție de invățămint, cu durata de școlarizare 
bine determinată în timp.

Pînă aici, nimic deosebit.
Presupunem că, pe de o parte, această școlarizare, 

drept scop acoperirea necesarului de cadre dintr-un 
meniu sau altul de activitate și că, pe de altă parte, 
cesită cheltuieli pentru fiecare cadru calificat. După termi
narea programului de invățămint, adică după absolvirea 
școlii, minerul este așteptat la unitățile miniere, ospătarul 
— la trustul alimentației publice, măcelarul — ța carman-
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Secretarii organizațiilor 

de partid de la mina 
Lonea într-un dialog 

PE TEMA

Colectivul celei mai tinere 
unități industriale de pe plat
forma Militari al noii fabrici 
de produse răcoritoare și bio
xid de carbon a terminat 
montarea utilajelor, a efec
tuat verificările, reglajele și 
rodajele tuturor agregatelor și 
instalațiilor, astfel că noua lor 
unitate a intrat în probe teh
nologice de producție. Capa
citatea zilnică a fabricii de 
produse răcoritoare este de 
300 000 de sticle băuturi ră
coritoare pe bază de concen
trate citrice. Produsele fabri
cii purtind marca „Ci-co", se 
pot consuma în aceste zile în 
toate unitățile de alimentație 
publică din Capitală.

In foto: Aspect din noua 
fabrică de produse răcoritoa
re din București.

Ați încercai, fără îndoială, ca 
și autorul rîndurilor de față, un 
sentiment cu totul aparte, ine
fabil ori de cîte ori v-ați pur
tat pașii către locurile acestea 
de la poalele munților Făgăra
șului pe unde curge la vale, ca 
un șipot de baladă, Argeșul 
cel intrat în legendă. Parcă aș
tepți din clipă în clipă, ca din
tre zidurile Mănăstirii Meșteru
lui Manole - rămasă pină azi, 
dincolo de inegalabila frumuse
țe a arhitecturii sale, un sim
bol al spiritului nostru creator, 
de jertfă și abnegație — să se 
desprindă umbra unui Neagoe 
Basarab sau a altor voievozi 

la 
de

Argyas - denumirea străve
che a așezării devenită reșe
dință domnescă - a cunoscut 
o epocă de înflorire dar, apoi, 
prin mutarea capitalei la Tir- 
goviște a intrat in rîndul loca
lităților oarecare. Din străluci- 
rea-i de altădată doar faima 
și monumentele istorice ii mai 
rămăseseră.

„Tirgul Curtea de Argeș - 
nota în însemnările sale Nico
lae lorga - e o adunătură să
răcăcioasă de case... altfel des
tul de curate și de livezi pe 
care o străbat străzi cu pietre 
ieșind pretutindeni la 
răzvrătite".

Dar, prin trecutul ei și, deo
potrivă, prin farmecul 
al peisajului ce-i împodobea 
și-i împodobește fruntea, ora
șul Meșterului Manole trezește 
dintotdeauna o atracție fasci
nantă. Celebra mănăstire și 
parte din ruinele fostei curți 
domnești, pînă mai Ier! sin*

gurele monumente arhitectonice 
dăinuitoare peste vreme oe a- 
ceste meleaguri, se circumscriu 
azi într-un ansamblu de gran
dioase construcții, care au tran
sformat apele Argeșului intr-un 
izvor de lumină și civilizație. 
Văd parcă și acum deasupra 
uriașei oglinzi a lacului de acu
mulare, unde apele coborite 
din munți sînt zăgăzuite de 
imensul baraj și de graniticele 
ziduri montane, scărișoarele în
fipte în stînci, pe care temera
rii constructori le-au urcat zi 
și noapte, noapte și zi pentru 
a dura aici un măreț monument 
al civilizației socialiste. Au tă
iai în subteran, prin cremenea 
stîncii, lungi galerii de aducți- 
une a apei, au înălțat formida
bilul baraj, au întins viaducte

gerie și la unitățile de desfacere a cărnii, impiegatul — la 
C.F.R., sora — la spital etc.

Este așteptat și — DE CELE MAI M.ULTE ORI — so
sește. Nu de puține ori, insă, nu se prezintă, sau dacă se 
prezintă pleacă peste puțin timp in altă parte.

De ce ? Nu sin», locuri ? Nu este frumoasă meseria a- 
leasă ?

Nici una, nici alta '
Este vorba de retribuția cinstită a muncii prestate ? 

Nu! Legile țării noastre au așezat salarizarea pe categorii 
de meserii, încadrarea corespunzind efortului depus și 
aportului adus de fiecare persoană in 
rilor materiale ale societății noastre.

Este vorba de altceva! De „vinarea" 
în anumite conjuncturi, devin pentru o 
de timp „rentabile".

...Și atunci începe „universalizarea"!
Azi la O.C.L., miine la carmangerie, apoi o foaie de 

boală și recomandarea de muncă ușoară, eroul nostru poate 
deveni peste noapte responsabil de unitate T.A.P.L. Nu mai 
contează calificarea inițială. Contează, pentru „vinător", 
meseria în vogă. Nu contează că ani învățat o meserie și 
profesez alta, că sînt brutar sau tehnician; mă duc și vind 
mititei; nu mai vreau preparație, mă fac brutar.

Nu contează calitatea 
Mai sînt in societatea 

sînt. Puțini, dar mai sînt.
Ce este de făcut ? Să 

Și în unitățile pe care le 
turile ce necesită specializare să fie încadrate cu oameni 
de specialitate.

De ce? Pentru că așa cere etica societății noastre!

N. N1CU
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răim primul an al unui 

nou cincinal - etapă 

core pune sarcini deo

sebit de importante pentru fie
care colectiv pe linia perfecțio

nării vieții noastre sociol-eco- 
nomice. Imperolivele progresului 

in ncuo etapă o societății noas
tre socialiste reclamă necesi

tatea ca organele și organiza

țiile de partid să se situeze in 
fruntea proceselor înnoitoare, 

să-și afirme cu prisosință rolul 
de organizatori și dinamizatori 

oi colectivelor in care-și des

fășoară activitatea pentru a 
valorifica pe larg potențele a- 
cestora in vederea înfăptuirii 

integrale a sarcinilor puse de 
partid. Ce presupune aceasta ? 

Co munca de partid să devină 

moi suplă, mai operativă, con

ducerea politică să se apropie 
mai mult de locurile hotoritoa- 

re ale înfăptuirii plonurilor e-

mina

tema

conomice, co toate acțiunile ce 
se întreprind dc organizațiile 

de partid să nu fie un scop 

în sine ci să aibă drept fun
damentare rațională înfăptui

rea sarcinilor ce stau in fața 

colectivului respectiv.
Am solicitat secretarii orga

nizațiilor de boz- de la 

Lonea la un dialog pe
cerințelor ce le ridică, in pers

pectiva sarcinilor noului cinci
nal, perfecționarea stilului și 

metodelor de muncă ale orga

nizațiilor de bază din sectoa
rele minei. Răspunsurile denotă 

înalta [ăspundere pe care o 

nutrește acf ’ partid al a- 
cestci vechi exploatări miniere 

fotă de așezarea muncii de 
partid pe comandamentele ma

jore ale vieții economice, ale 

sporirii eficienței practice a tu

turor acțiunilor politice și orga
nizatorice.

Punctul de plecare
sondarea consecventă

a realității

Deși scurtă, perioada care a trecut de la perfecționarea 
structurii organizației de partid din cadrul minei, prin con
stituirea organizațiilor de bază pe sectoare, a consemnat 
rezultatele pozitive în îmbunătățirea întregii vieți de partid. 
Interlocutorii noștri și-au exprimat în unanimitate părerea 
că noua structura organizatorică a determinat sporirea sub
stanțială a rolului conducător al organizațiilor de partid în 
activitatea economică a minei, a competenței și puterii lor 
de înrîurire in sânul colectivelor sectoarelor. In orice caz, 
noua structură a creat un cadru favorabil pentru afirma
rea puterii de organizare și mobilizare a organizațiilor de 
partid. Ca acest cadru să fie valorificat cit mai deplin, acti
vitatea de zi cu /.i. trebuie subordonată unor comanda
mente fundamentale care să confere mereu noi valențe, noi 
sporuri de competență în conducerea vieții economice. Care 
sint aceste comandamente ?

— In primul rînd. acela de A ACȚIONA IN CUNOȘ
TINȚA DE CAUZA, a fost de părere tovarășul Ghiță Po
pescu, secretarul organizației de bază din sectorul V. Des
pre ce este vorba? întreaga viață de partid e subordonată 
înfăptuirii politicii partidului, sarcinilor ce stau în fața co
lectivului în lumina acestei politici. Sînt sarcini care direc- 
•lonează întreaga activitate a organizației de partid. Dar. 
după părerea mea, spre a fi eficientă, activitatea de partid 
trebuie ancorată, pe baza sarcinilor generale, rn realitatea 
vie, nemijlocită a specificului sectorului in care e desfă
șurată. Adică, în abordarea problemelor, in stabilirea obiec
tivelor muncii politice trebuie pornit de Ia cerințele strin
gente pe care le ridică viața sectorului, înfăptuirea sarcini
lor ce-i revin din hotăririle de partid. Biroul organizației 
noastre de bază are în vedere zi de zi acest deziderat. Ne 
străduim, toți membrii biroului, să menținem un contact 
permanent cu masa membrilor de partid, cu formațiile de 
lucru, să cunoaștem in orice moment stadiul îndeplinirii 
indicatorilor de plan. Nu trece o zi ca eu să nu mă consult 
cu șeful de sector asupra celor mai stringente probleme ale 
realizării planului, asupra problemelor ce se ridică în le
gătură cu aprovizionarea locurilor de muncă, deschiderea 
de noi capacități de producție, funcționarea utilajelor. Son
darea realității, cunoașterea la concret a problemelor ne 
permit să intervenim la timp, în cunoștință de cauză, pentru 
evitarea sau, mai bine zis, preintimpinarea oricărei ano
malii eare ar putea perturba ritmicitatea realizării planului. 
Și dacă în perioada ce a trecut din acest an sectorul nostru 
a lucrat ritmic, depășind sarcinile atât la producția brută 
(avem un plus de peste 4 400 tone), cît și la indicatorii sin
tetici, aceasta se datorește în bună măsură consecvenței cu 
care am urmărit problemele fundamentale ale activității 
sectorului, realizarea programelor de lucru pe locurile de 
muncă, a propunerilor comuniștilor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă a formațiilor de lueru etc. — într-un 
ouvint — legăturii strî.nse și permanente eu viața, cu cerin
țele cele mai imperioase ale producției.

De la constatare
la intervenție activă,

operativă

Capacitatea organizațiilor de partid de a pătrunde me
canismul activității economice și a-1 influența pozitiv se re
flectă in orientarea Io-.- spre elementele esențiale ale vieții 
economice.

— A cunoaște realitățile, a le sesiza din timp este doar 
o primă condiție a succesului în munca de partid, a fost de 
părere tov. Nicolae Popovici, secretarul organizației de 
partid din sectorul II. Important e ca. în funcție de cerin
țele concrete, organizația de bază să intervină Ia timp, să 
orienteze judicios și cu operativitate munca de partid spre 
soluționarea principalelor aspecte ale activității sectorului. 
Vă dau un singur caz : in urmă cu vreo trei luni. în secto
rul nostru au apărut anomalii în ritmicitatea producției. 
După o investigație fugară, biroul organizației de baz.ă s-a 
sesizat că perturbațiile provin din cauza aprovizionării de
ficitare a locurilor de muncă. Un colectiv de comuniști 

I studiat desfășurarea transportului de materiale și am pus 
problema în discuția adunării generale. Adunarea a sta
bilit un «plan de bătaie* concret pentru remedierea neajun- 
urilor. Pe lingă măsurile tehnico-organizatorice aplicate de 

conducerea sectorului, organizația de partid, prin comu- 
oștii din personalul de supraveghere, a reușit să determine 

întărirea disciplinei, a ordinei în activitatea echipelor de 
Transport, iar rezultatul e evident: sectorul nostru își în
deplinește ritmic sarcinile.

In fața organizației noastre de bază se ridică o sarcina 
'le mare acuitate — ne-a declarat tov. Zeno Suștac, secre- 
•arul organizației de partid din sectorul III — redresarea 
activității sectorului, recuperarea minusului de 5 000 tone 
din ultimele două luni. După o investigație prealabilă, pro
blema redresării am pus-o în dezbaterea adunării de partid 
lin lun.< aprilie. Prin studiul dezbătut de comuniști, am 
ciisit să canalizăm eforturile întregului colectiv spre la- 

furîle fundamentale, spre verigile principale de care de
pinde asigurarea recuperării răminerii in urmă. Măsurile 
tehnico- organizatorice au fost sprijinite de o muncă politică 
susținută desfășurată în abatajele frontale și cameră cu 
ponderea cea mai mare în producția sectorului. Am repar
tizat în aceste abataje membri de partid cu sarcina spe
cială de a contribui la întărirea disciplinei, a răspunderii 
față de exploatarea și întreținerea utilajelor etc. Ca 
sectorul a început să-și realizeze preliminarele 
siguri că din această lună planul va fi depășit.

— Colectivul nostru are menirea să asigure 
optimă și operativă a sectoarelor subterane cu utilaje și 
piese de schimb — nc spunea tov. Solomon Sorecău, secre-

efect, 
și sîntem

deservirea

Secretarii organizațiilor de partid
de la mina Lonea într-un dialog

PE TEMA
ORGANIZAȚIA DE BAZĂ,
NUCLEUL DINAMIZATOR

Al COLECTIVULUI SECTORULUI

tarul de partid din sectorul VIII, electro-mecanic. Avem 
datoria mai mult ca oricînd să dovedim strădanii, inițiative 
pentru a concepe mecanisme prin care să Hșurăm munca 
minerilor, să le sporim randamentele. Acest obiectiv a fost 
pus de biroul nostru în fața tuturor celor 143 de comuniști 
din sector și, prin ei, în fața întregului colectiv. Despre 
aceste cerințe am discutat în adunările de partid, £n gru
pele sindicale, în ședințele U.T.C., în convorbirile ce le 
poartă comuniștii cu echipele sectorului. Biroul nostru inter
vine, discută cu formațiile de lucru, trasează sarcini con
crete membrilor de partid în legătură cu cele mai stringente 
lucrări ce se cer executate. Rezultatele intervențiilor noas
tre, a insistențelor ou care am pus în fața colectivului sar
cinile cele mai stringente sînt apreciate de întregul colectiv 
al minei.

Spre același țel
prin mijloacele proprii

muncii politice

Pe lingă intervențiile active, în cunoștință de cauză și -, 
la timpul oportun, eficacitatea măsurilor, a acțiunilor ini
țiate de organizațiile de partid depind și de modalității/^ 
folosite pentru realizarea lor. Neîndoios, conducerea vieții 
economice presupune și abordarea diferitelor fațete ale ac
tivității tehnico-economice. Dar, contează nu doar CE se 
abordează ci și CUM, punctul de vedere sub proiecția că
ruia se abordează o anumită problemă. Proprii muncii de 
partid sint METODELE POLITICE BAZATE PE CONVIN
GERE, pe influențarea conștiinței oamenilor, stimularea 
inițiativei și perseverenței lor in atingerea unor obiective 
economice.

— In fața organizației noastre, ca și a conducerii sec
torului, se află același țel — ne spunea tovarășul Ghiță 
Popescu — realizarea sarcinilor de plan. Dar, în timp ce 
conducerea sectorului urmărește acest scop prin măsuri 
tehnico-administrative, organizația de bază, biroul ei, mili
tează prin mijloace proprii, specifiee muncii de partid. Să 
dau și eîteva exemple : într-un timp, brigada din abatajul 
nr. 24 a început să bată pasul pe loc, să nu-și realizeze rit
mic sarcinile. In urma- cercetării „pe viu“ a situației bri
găzii, biroul nostru a cerut conducerii sectorului să între
prindă măsuri pentru sprijinirea brigăzii. Măsurile s-au 
aplicat pe loc. Dsr biroul nu 6-a mulțumit cu atft. Am ini
țiat o discuție cu toți membrii de partid din brigadă, ce- 
rindu-le să fie mai exigenți față de modul cum folosesc 
oomponenții brigăzii timpul de lucru, utilajele din dotare, 
să le dezvolte preocuparea pentru valorificarea mai din plin 
a rezervelor locului de muncă. Aș putea aminti și atenția 
pe care a acordat-o biroul nostru realizării planului de mă
suri tehnico-organizatorice și propunerilor minerilor în ve
derea asigurării realizării ritmice a planului. Dispoziții s-au 
dat în acest sens precise. Dar noi am urmărit ca de prin
cipalele propuneri să răspundă membrii de partid. Acestora 
le-am explicat importanța măsurilor și a realizării lor în 
termen și le-am cerut să ne informeze cu regularitate asu
pra stadiului îndeplinirii măsurilor.

— O problemă de primă importanță pentru sectorul 
nostru o constituie integrarea in colectiv, în exigențele 
muncii din subteran a noilor angajați, a intervenit tova
rășul Nicolae Popovici. In acest scop s-au luat măsuri pen
tru repartizarea acestora la cele mai bune brigăzi, pentru 
cazarea lor. Concomitent am cerut într-o adunare generală 
comuniștilor să dovedească o deosebită grijă față de fami
liarizarea cu mina a proaspeților angajați, să le explice atât 
greutățile cit și avantajele, satisfacțiile muncii de miner, să 
le dezvolte dragostea față de noua lor meserie, responsabi
litatea față de rigorile muncii în subteran. In orice caz 
nu ne rezumăm la trasarea de sarcini, ci controlăm, urmă
rim îndeaproape desfășurarea acestui proces atât de com
plex, modul cum îl sprijină membrii de partid prin munca 
politică de la om la om.

f

trn educarea partinică a comuniștilor, organizația noastră 
își afirmă cu putere rolul mobilizator. Biroul nostru pune 
cu insistență în fața membrilor organizației sarcinile cele 
mai stringente ce ne stau în față și urmărește cu răspun
dere modul cum sînt ele traduse în viață. Așa am ajuns 
cn de ani de zile să nu avem nici un caz de abatere sau 
ca vreun membru de partid să nu fi îndeplinit sarcinile ce 
i-au fost încredințate. Or, aceasta se resimte în viața gru
pelor sindicale, a organizației U.T.C., a întregului colectiv.

In unanimitate secretarii organizațiilor de partid au fost 
de părere că mijlocul principal de activizare a membrilor 
de partid îl constituie sarcina de partid, cu condiția ca 
aceasta să fie stabilită judicios, să fie subordonată îndepli
nirii obiectivelor generale ce stau în fața organizației de 
partid.

— In fața organizației noastre stă drept sarcină fun
damentală la intensificarea continuă a preocupării mine
rilor, a cadrelor tehnice pentru executarea în termen și în 
condiții de calitate ireproșabilă a lucrărilor miniere, ne-a 
declarat tov. Ioan Sevastru, secretarul organizației de partid 
din sectorul VI investiții Acesta e și criteriul în stabilirea 
sarcinilor ce le încredințăm membrilor de partid. Dar a 
răspunde de calitatea lucrărilor nu e totuna cu îndeplinirea 
unei obligații profesionale. Să mă explic, evidențiind unul 
din acei comuniști care își îndeplinesc în mod exemplar 
sarcinile de partid. E vorba de comunistul Dumitru Costinaș, 
șeful brigăzii care sapă puțul orb nr. 11 și obține rezultate 
bune. Cărui fapt se datoresc rezultatele lui ? El vede asi
gurarea realizării ritmice și de bună calitate a lucrărilor nu 
în mod simplist ci printr-un apel continuu Ia conștiința 
oamenilor din brigadă, prin preocuparea • sa pentru califi
carea oamenilor, pentru îmbogățirea pregătirii lor politice. 
Un exemplu concludent în acest sens : brigada lui se pre
zintă in grup cu brigadierul în frunte la tovarășul însăr
cinat cu încasaiea abonamentelor la presă de partid. In 
fine avem irăsate și sarcini de altă natură, în domeniul 
muncii politice, organizatorice și putem afirma că cu unele 
excepții — cum sînt tov. P. Dunca, P. Olteanu, Ion Pan
teon — comuniștii noștri își îndeplinesc conștiincios sar
cinile.

Anomalia formalismului
tribut stilului

«le muncă deficitar

O limită în activitatea multor organizații de bază este 
tendința de a folosi in rezolvarea prohlcmelor economice 
mijloace pur administrative, de a confunda munca politică 
cu cea profesională. Un exemplu elocvent ne-a servit in 
acest sens convorbirea avută cu tov. Ștefan Apetriehroaie. 
locțiitorul secretarului organizației de partid din sectorul I. 
E demn de apreciat faptul că sectorul I a desfășurat o ac
tivitate rodnică în acest an, avînd o depășire la producția 
brută de 3 000 tone cărbune. Rezultatele obținute sînt cu 
siguranță rodul unei activități multilaterale desfășurate de 
comuniștii pentru mobilizarea colectivului sectorului la obți
nerea unor realizări cât mai meritorii. Dar, din discuția 
avută cu locțiitorul secretarului organizației de partid, n-am 
reușit să deducem natura acestei activități, dimpotrivă, am 
dedus că stilul de muncă al biroului organizației de bază e 
tributar încă în multe privințe formalismului.

La solicitarea noastră de a concretiza natura sarci
nilor de partid pe care biroul organizației de bază le în-

Competența organizației
competența membrilor ei

Conducerea presupune în mod incontestabil autoritate, 
prestigiu în fața maselor. „.Autoritatea și influența in mase, 
arată tovarășul Nicolae Ccaușescu, se sprijină, pînă Ia urină, 
pe autoritatea și influența pe care le exercită fiecare co
munist in colectivul in care lucrează, in producție, in viața 
obștească".

L-am întrebat pe tovarășul Florian Buia, secretarul or
ganizației de partid din sectorul VII D, cum se traduce in 

• realitate această cerință în organizația pe care o conduce.
— Munca sectorului de transport are o importanță vi

tală pentru întreaga exploatare. Fiecare loc de muncă, fie
care verigă în angrenajul sectorului trebuie să funcționeze 
ca un ceasornic. Altfel n-ar fi la înălțimea menirii lui de 
arteră vitală a întregului flux tehnologic. In asigurarea func
ționării perfecte a fiecărei verigi a sectorului, organizației 
de partid îi revin răspunderi deosebite. E o răspundere 
complexă, care presupune ca prin efectivul ei, organizația 
de bază să cuprindă toate locurile de muncă, ca în fiecare 
post-cheie să avem membri de partid și ca fiecare să cu
noască sarcinile formației de lucru respective, îndatoririle 
ce-i revin in cadrul acesteia ca membru de partid. Prin per
severența cu care am urmărit activizarea comuniștilor în 
spiritul documentelor de partid, a conduitei comuniste, prin 
folosirea adunărilor generale și a sarcinilor de partid pen-

crcdințează comuniștilor, nl s-a spus câ membrii dc partid, 
șefii de brigadă și de schimb răspund de respectarea mo
nografiei de armare, de calitatea producției și a lucrărilor 
miniere, cei din partea electromecanică veghează ă func
ționeze transportoarele și ventilatoarele, iar artificierii con
trolează cu atenție locurile de muncă înainte de pușcare 
pentru a nu provoca vreo surpare ș.n ro d. Trebuia să mai 
continue interlocutorul nostru că maiștrii mineri răspund 
de revirul din subordine, că șeful de sector are sarcina să 
asigure realizarea planului pe sector și... toate -itribuțiile 
profesionale ar fi fost catalogate pe funcții Ierarhice fnsis- 
tînd, totuși, care sînt sarcinile specifice muncii politico-cilu- 
cative încredințate membrilor de partid, am aflai că .toți 
trebuie să se aboneze la presă11, sarcină care dc altfel nu 
c altceva decît o îndatorire statutară valabilă pentru toți 
membrii dc partid. Oare nu e vorba în ambole cazuri dc 
formalism ? Nu e deloc surprinzător în acest caz faptul că, 
așa cum recunoștea și tov. Apclrlchioaic, organizația mai 
numără și membri inactivi, <a tov. Aurel Mutrescu. P. Cos
tinaș și alții. Acest lucru e firesc ?u atât mai mult cu cit 
formalismul se semnalează și în alte domenii. Cerând să ne 
vorbească despre j intervenție activă a organizației în spri
jinul producției, ni s-a dat ca exemplu adunarea generală 
care a analizat calitatea lucrărilor do pregătire Și a repa
rațiilor capitale. .Analiza .i constat într-un referat al șe
fului de sector și criticarea brigăzilor care dădeau lucrări 
de slabă calitate1-. Efectul? S-a îmbunătățit radical cali
tatea pregătirilor. Dar, cum a fost urmărit acest efect pe 
planul muncii politice9 _A fost schimbat un -i f de brigadă 
cu un altul, membru de partid, și s-a format o brigadă de ti
neret1*. Altceva ? Nimic deosebit...

Adevărul e că elementele dc formalism sînt prezente 
și în activitatea >’îor organizații de bază. Se recurve frec
vent Ia analiza pe baza referatelor prezentate perso
nalul tehnic care, abundrnd în date tehnice și fiind lipsite de 
considerații de ordin politic despre activitatea comuniști
lor. imprima adunărilor <le partid un caracter •arbăd, d 
consfătuire de producție In cazul sarcinilor de partid, 
acestea se confundă foarte des cu obligații profesionale ori 
îndatoriri statutare, iar unii secretari de partid, ca de pildă 
tov. S. Șorecău, când le-am atras atenția asupra acestui for
malism. ne întrebao cu seninătate : ..Dar ce alte sarcini am 
putea stabili?!*. Este necesar așadar, ca organul de partid 
pe mină să ajute secretarii organizațiilor de bază să înțe
leagă specificul mijloacelor muncii politice, al pîrghiilor de 
influențare proprii muncii de partid.

Fiecare comunist
participant activ

la munca organizației

EfortuJ colectiv al întregii organizații de bază spre sco
pul comun r dinamizarea colectivului sectorului presupune 
ca fiecare comunist să știe ce are de făcut, fiecare să în
țeleagă ce eere de la el organizația de bază. E vorba deci 
tot de educare, de determinarea fiecărui comunist să eon- ■ 
tribuie la întărirea forței de înrâurire a organizației de bază. •

— Activitatea concretă a membrilor de partid, modul 
cum își îndeplinesc sarcinile încredințate, spunea tov. 
Ghiță Popescu, depinde, în primul rînd, de pregătirea po- ’ 
litico-ideologică a fiecăruia. In acest scop, biroul nostru ' 
este preocupat in permanență de participarea membrilor 
de partid la învățămîntul de partid, de abonarea lor la 
presă, și mai ales de asigurarea ea adunările generale să 
constituie a veritabilă școală de educare, de activizare a co
muniștilor. Urmărim cu multă exigență ca de la adunări 
să nu lipsească nici un membru de partid — exceptând ca
zurile fortuite ale acelora care lucrează după comenzi spe
ciale. In acest sens organizația noastră a stabilit o regulă 
generală : acela care lipsește o dată, la adunarea următoare 
să justifice absența precedentă. Tot in adunări membrii de 
partid dau socoteală asupra modului în care își îndeplinesc 
sarcinile. Este, după părerea mea, mijlocul cel mai eficient 
de control. Totodată, adunarea generală e și un factor sti
mulator al activității fiecărui comunist, al participării tu
turor la treburile organizației. Această funcție o asigurăm 
prin respectarea democrației de partid, prin răspunderea 
biroului față de problemele ce le ridică membrii de partid 
față de soluționarea acestora, prin consultarea comuniștilor 
în tot ceea ce întreprindem.

Dacă avem aspecte de formalism în activitatea noas
tră ? Aș exagera poate dacă aș spune că nu. Un “exemplu • 
în acest sens sînt ședințele grupelor sindicale.

— Caracterul educativ al adunărilor generale, puterea 
lor de înrîurire depinde și de preocuparea biroului orga
nizației de bază față de conținutul adunării, pentru pregă
tirea materialului ce se pune în dezbatere r.e spunea tov. 
Solomon Șorecău. Mi-amintesc de o adunare eaFe, deși avea 
o problemă interesantă la ordinea de zi abia i-am deter
minat pe comuniști să participe la discuții. Motivul — ma
terialul pregătit în pripă neconvingător, neinteresant, pe 
care-I încropisem singur... în ultima instanță, deoarece cei 
însărcinați eu pregătirea lui. l-au dat uitării...

— Pregătirea temeinică a adunărilor generale, seriozi
tatea cu care sînt privite problemele ridicate de comuniști, 
are drept urmare — și-a exprimat părerea tov. Nicolae Po- 
poviei — dezvoltarea opiniei comuniștilor, a spiritului lor 
de combativitate. Ni s-a întîmplat nu de mult următorul 
caz : Un membru de partid, T. I.» cu toate insistențele bi- 
Fouîui, și-a neglijat îndeplinirea obligațiilor statutare. Biroul 
i-a întocmit un referat și a propus adunării generale să-i 
aplice sancțiunea maximă. Cazul a fost discutat cu exi
gență; 12 membri de partid ău judecat > asprime abate
rile lui T. r. dar totuși comuniștii nu au fost de acord cu 
propunerea de excludere Și intr-adevăr, critica din adu
narea de partid, ajutorul comuniștilor au folosit. T. I. a de
venit unul din cei mai conștiincioși membri ai organizației 
noastre. Este după părerea mea un exemplu elocvent des
pre însemnătatea combativității partinice în dezvoltarea 
responsabilității comuniste, a conștiinței datoriei Ia fiecare 
membru de partid.

PREMISA CREȘTERII COMPETENTEI
ÎNDRUMAREA CALITATIVA

Ridicarea nivelului muncii or
ganizațiilor de bază din sectoa
rele minei astfel incit ele să 
acționeze pretutindeni cu ma
ximă eficiență, ca o forță di
namică a colectivelor respective, 
este una din condițiile și toto
dată cerințele principale ale 
perfecționării întregii vieți de 
partid.
- Privită in ansamblu - a 

fost de părere tov. ANDREI 
COLDA, secretarul comitetului 
de partid pe mină, activitatea 
organizațiilor de bază s-a îm
bunătățit simțitor. Aceasta se 
explică prin mai mulți factori : 
structura nouă a organizațiilor 
de bază a avut un efect po
zitiv ; in același timp, a crescut 
maturitatea politică a organelor 
de partid, capacitatea, inițiati
va secretarilor organizațiilor de 
partid. In general, in fruntea 
organizațiilor de bază, mai 
ales o celor din sectoarele pro
ductive, avem oameni compe
tent inimoși, cu. prestigiu care 
muncesc cu dăruire și responsa-

bilitate, fiind capabili să dina
mizeze intreaga activitate de 
partid. Și, dacă in anul acesta 
activitatea exploatării noastre a 
înregistrat un progres calitativ 
si avem o depășire de plan de 
5 600 tone de cărbune, aceasta 
e o consecință directă a întă
ririi organizațiilor de bază cate 
reușesc să se afirme ca ade
vărate forțe dinamizatoare ale 
colectivelor miniere. S-a îmbu
nătățit stilul de muncă al bi
rourilor, a crescut competența 
cu care abordează problemele- 
cheie ale vieții de partid — 
problemele producției. Adună
rile se țin cu regularitate. Se 
mai inlimplă, și aceasta in ca
zuri rare, să se amine cu cite- 
va zile adunarea datorită pre
zenței - cazul sectorului II! - 
dar nu se mai intîmplă ca adu
nările să nu aibă loc. Se a- 
cordă toată atenția planificării 
muncii, pregătirii adunărilor, 
primirii in partid, creșterii com
bativității și participării membri
lor de partid la viața de par-

adevărat mai avem și 
unde sintem tributari

tid. Este 
domenii 
formalismului. Mă refer mai a- 
les la activizarea membrilor de 
partid. La sectoarele t VI, VIII, 
X, XII sarcina de partid se 
mai confundă cu obligațiile 
profesionale sau îndatoririle sta
tutare. Totodată, dacă ne ocu
păm mai îndeaproape de pro
cesele conducerii activității eco
nomice se intîmplă să abor
dăm problemele economice in
tr-o manieră tehnicistă ad
ministrativă - fenomen propriu 
unor organizații de bază din 
sectorul transport și de sec
toarele auxiliare.

Comitetul de partid are in a- 
tenție aceste neajunsuri și ur
mărim remedierea lor. perfec
ționarea continuă c stilului de 
muncă al birourilor organizați
ilor de partid. In acest sens co
mitetul nostru a prevăzut citeva 
dezbateri speciale consacrate 
stilului de muncă al birourilor, 
rolului secretarilor organizațiilor 
de bază. In orice caz, prin

dezbateri nu lezolvăm totul. Va 
trebui ca membrii biroului co
mitatului de partid, tov. ton 
Șilirrca, Aurel Brinduș, Petru 
Stupu să participe mar efectiv 
la îndrumarea birourilor de ca
re răspund, ca această activi
tate să nu se rezume dea» la 
participarea membrilor birou
lui nostru la adunările organi
zațiilor de bază 

îndrumarea ma
controlul efectiv operativ, 
determina, cu siguranța 
feclionarea stilului de 
al craanelor de partid, ceste- 
rea competenței. dinamism,,lui 
și eficienței activității organiza
țiilor de bază, sporirea contri
buției lor la ridicarea calitativă 
a activității economice a ex
ploatării.

concretă, 
vor 

per- 
■uncâ

Pagină realizată de 
I. DUBEX
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un 
in 

fie

sprijin 
diferite 
pe cont 
ca pen-

pot bucura acei 
la care

Dejun oferit de președintele

Nicolae Ceaușescu, în onoarea
ministrului relațiilor externe

al Republicii Chile
(Urmare <Sin pag. 1)

In ton cu celelalte

Consiliului de Stat,

ole de sfat și stațiuni ale intrcpiindcrilor pen- 
primcsc, pe lingă 

pe timpul acli-

tea, că

ră că în acfiviiatca dumnea
voastră din Chile se realizează 
In practică aceste deziderate.

Intre România și Chile exis
tă vechi relații de prietenie. 
Intr-un anumit sens, fiind și 
unii și alții de origine latină, 
avem multe lucruri comune: 
mai cu seamă astăzi, sintem a- 
nimați de aceleași idealuri — 
de idealurile înfăptuirii socie
tății socialiste, ale libertății so
ciale și independenței naționale. 
•Ic colaborării între statele lu
mii. de idealurile păcii; pentru 
că. pînă Ia tirniâ. înfăptuirea 
wciefății pentru care luptăm și 
noi și dumneavoastră presupu
ne pace și colaborare intre po
poare.

Noi dorim in n»od sincer gu
vernului Unității Populare să 
ebttnâ succese tot mai mari în 
activitatea sa. în realizarea 
transformărilor pe care le în- 
fiptuiți. Dorini — și sintem

Tănase"

Respect fată de (Urmare din -pag. 1)

publică Azi și
a-

(Urmare d;n pag. 1)

oe vin, ne spunea 
mîndrie tovarășul 
Borog'hină, activist 
forța industrială o 
va amplifica mult, 

Argeș va cunoaște

opinia

Festivalul național 
de muzică populară

romaneasca
„Maria

lntre 26 și 50 tn«it ac vor 
desfășura la Craiova Con
cursul și Festivalul național 
de muzică populară româ
nească „Maria Tănase", orga
nizate de Comitetul de cul
tură și artă al județului Dolj, 

sprijinul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
și al Uniunii Compozitorilor. 
Această prestigioasă mani
festare, aflată la cea de-a 
doua ediție, va reuni pe cei 
mai talentați soliști amatori 
de muzică populară din în
treaga țară, care vor inter
preta cite două lucrări, pe 
cit posibil inedite, din folclo
rul județului ce il voi- re
prezenta. De altfel. juriul 
concursului și festivalului, al 
cărui președinte de onoare 
este Ion Dumitrescu, preșe
dintele Uniunii Compozitori
lor, va avea drept criterii 
pentru aprecierea concureuți- 
lor valoarea și caracterul ine
dit ai repertoriului, interpre
tarea și ținuta lor scenică.

Vulcan și Lupeni. Mai există 
cazuri cîod unii cetățeni sînt 
curtați pe -drumuri, Jîndu-ij-se, 
ta cererile adresate cu multă 
încredere, răspunsuri superfici- 
nie. făcîndu-li-se promisiuni 
din dorința — nu de a rezolva 
<?azu! — ci de a se scăpa de 
îndatoririle de serviciu ale func
ționarului.

Pe aceeași linie în recenta 
țedlnță de analiză în cadrul co- 
t Meiului executiv al consiliu- 
!•.:• popular municipal au fost 
*onnse la iveală numeroase lip
suri în activitatea unor între- 
jHinderj și instituții reieșite 
d n dezbaterile pe marginea ra- 
fxirtuluj comitetului .executiv. 
"L ■ :-.\ș Ion Moraru, Dumitru 
Țwrnă. Petru Stoican. Victor 
B-așoveanu. Ioan Chelaru, Ioan 
Mr.cbie. Emeric Farkaș, Vasile 
Oros si alții au subliniat ne
cesitatea întăririi spiritului de 
răspundere al conducătorilor 
<3>' întreprinderi și instituții fa
ță de cererile și scrisorile oame
nilor muncii, creșterii respec
tului ce se cuvine acordat opi
niei publice. îndeplinirii obliga- 
(ăilor de serviciu — stabilite 
p>in lege — privind rezolva- 
rea cu operativitate și solk*- 
iudine a tuturor sesizărilor sau

T V
14.45 Deschiderea emisi

Fotbal : Petrolul — Pro
gresul (Divizia naționa
lă A).

16,35 Emisiune în limba ger
mană.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fetei

Bună seara, băieți .
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : „Incorupti

bilii".
21,50 Intîlnire pe platou —

■r 

convinși — că intre țările noas
tre sc va dezvolta o largă co
laborare in toate domeniile de 
activitate. Considerăm că aceas
tă colaborare trebuie să ser
vească și să corespundă at it 
intereselor poporului român, cit 
si poporului chilian, să contri
buie la consolidarea indepen
denței și suveranității ambelor 
țâri, la înlărirca forțelor anti- 
impcrialistc din întreaga lume, 
la realizarea păcii.

In acest spirit apreciem că 
vizita pe care o faceți în Ro
mânia reprezintă un moment 
important în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre: sint 
convins că ea va reprezenta un 
pas însemnat pentru viitor.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre România și 
Chile și să urez poporului chi
lian succese tot mai mari pe 
calea înfăptuirii transformări
lor sociale, democratice! Urez 
guvernului Unității jxipulare

In afara premiilor I, II și 
iii, vor fi atribuite premii 
ale Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunii 
Compozitorilor, municipalită
ții Craiova, Consiliului ju
dețean a! sindicalelor, Comi
tetului județean al U.T.C., 
Studioului de radio Craiova, 
revistei de cultură „Ramuri" 
și Casei județene a creației 
populare Dolj.

Simultan cu concursul in- 
terpreților amatori, in cadrul 
festivalului „Maria Tunase", 
se vor organiza la Craiova 
și in alte localități urbane 
și rurale din județul Dolj 
recitaluri ale unor valoroși 
interpreți profesioniști repre- 
zentind principalele zone fol
clorice ale țării. Programul 
acestei manifestări va fi com
pletat de o sesiune de comu
nicări științifioe și o expozi
ție -de costume și instrumen
te populare din toate zonele 
etnografice ale țării.

( Agcrpres)

propunerilor făcute, pe 
scrisă sau prin intermediul a- 
udiențelor, de către oameni! 
muncii. Indicații utile privind 
activitatea de viitor a comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal adu tova
rășul Victor Coca, secif. ■ al 
Consiliului popular al județului 
Hunedoara, care a insistai a- 
supra controlului temeinic pe 
care va trebui să-l desfășoare 
organele alese, asupra tuturor 
întreprinderilor și instituțiilor, 
pentru înlăturarea lipsurilor ce 
ntaj persistă. îmbunătățirea ra
dicală a activității unităților în 
acest domeniu. Luînd cuvîntul 
din partea comitetului executiv 
al consiliului popular munici
pal. tovarășul Traian Blaj a ex
primat hotărîrea acestui organ 
de a trata, și în continuare, 
cu o răspundere sporită pro
blemele legale de prevederile 
Decretului 534/1966, de a se 
preocupa nemijlocit de regle
mentarea obligațiilor ce revin 
comitetelor executive ale con
siliilor populare, conducătorilor 
de întreprinderi și instituții, tu
turor factorilor de răspundere 
pentru a asigura îmbunătățirea 
modului de rezolvare și soluțio
nare a cererilor, sesizărilor și 
propunerilor oamenilor muncii.

spectacol muzical-core- 
grafic.

23,00 Telejurnalul de noapte.
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diojurnal. Sport; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Miorița; 10,00 
Buletin de știri; 10,20 Muzi
că instrumentală; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Discuri 1971 — 
muzică ușoară; 11,15 Radio- 
club turistic; 11,30 Cîntcce și 
poeme corale închinate Rc- 

noi succese în activitatea sa ! 
Pentru colaborare și pace intre 
popoare ! In sănătatea Dumnea
voastră. domnule ministru de 
externe al Republicii Chile. Ri
dic paharul pentru președintele 
Republicii Chile, un bun prie
ten al României. tovarășul 
Allende.

A toastat apoi ministrul Clo- 
domiro Almeyda, care a spus : 

Vreau sâ vă mulțumesc mai 
intîi pentru amabilele și insu- 
Hețitoarele cuvinte pe care le-ați 
rostit la adresa noastră la de
jun, pentru schimbul de păreri 
pe care l-am făcut, menit să 
favorizeze dezvoltarea prieteniei 
roniâno-chiliene.

împărtășim in esență punctele 
de vedere ale politicii interna
ționale române, care sint iden
tice cu ale noastre. Ne gin dim 
că pe baza respectării indepen
denței statelor, a suveranității 
lor și a felului lor de a fi este 
posibilă cooperarea națiunilor 
in beneficiul păcii.

Pe Argeș
peste abisuri, ou craii, 
locuri de o rară frumusețe, al- 
tădotă inaccesibile, șosele 
•asfaltate, ou instalot în 
•dineuri o uzină somptuoasă un
de, cu ■ajutorul turbinelor ca 
niște Prometei moderni, un 
mănunchi de oameni smulg șu
voaielor flacăra zăgăzuită de 
ele din timpuri imemoriale și 
convertită in 400 milioane de 
kilowațî-ore energie 
anual. Astfel, balada 
lui Manole iși oflă 
și alt deznodămînt 
ipostaziere a geniului 
îivUcrte al poporului, 
grație socialismului și 
socialismului.
„Gheorghe Gheorghiu-Dej”, ca
re, alături de cele de la Biaaz, 
Porțile de Fier și de la Lotru, 
constituie o mindrie pentru noi 
toți, i se vor adăuga mai multe 
micro^hidrooentrale ce se con
struiesc, pe Argeș, in oval, și 
care vor furniza, la rîndul lor, 
120 milioane kilowoți-ore ener
gie electrică anual

In limp ce, orașul crește atd 
pe verticală cit și pe orizontală, 
Fabrica de confecții și Com
plexul de industrializare o lem
nului, existente -aioi, își sporesc 
capacitățile de producție ; anul 
trecut s-au pus temeliile unui 
mare și modern motel turistic 
omplasot intr-un loc pitoresc. 
Cei zece mii de locuitori ai o-

electrică 
Meșteru- 
implinire 
în noua 
de crea- 
posibilă 

numai 
Hidrocentralei

publicii; 12,00 Trei melodii cu 
Ronny Tenuner; 12,10 Un in
terpret și rolurile sale; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
șj ioterpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpre
mieră cotidicină; 13,30 Radio
recording. Emisiune de di
vertisment muzical; 15,00 Bu
letin .de știri; 16,00 Radio
jurnal; 16,45 Transmisiune 
sportivă: 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de scară; 20)05 
Zexe melodii preferate: 20,40 
Știința la zi:; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,30 Invitație la dans; 
22,55 Moment poetic; 23)90 
Dansul continuă; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

La

Ne ginilim, «Ic asemeni 
țările care aspiră să construias
că socialismul pe teritoriul lor 
au, «le asemenea, relații între 
ele pe baza avantajului reci
proc. Cred că pe această bază 
este posibil ca Chile și Româ- 
niâ să parcurgă un larg și pro
mițător drum spre întărirea re
lațiilor lor, atît în folosul po
porului .chilian, cît și al cehii 
român. Interesul și audiența ge
neroasă de care s-au bucurat 
aici problemele noastre ne fac 
să credem că prin această vi
zită s-a înregistrat un succes 
însemnat pe acest drum.

Vreau să toastez pentru în
tărirea relațiilor chiliano-ro- 
mâne.

pentru șeful statului român, 
pentru primul ministru, 
pentru ministrul de externe 

și tovarășii săi,
pentru România, pentru re

voluția sa socialistă !
Dejunul s-a desfășurat într-o 

atmosferă de caldă cordialitate.

roșului ce renoște în ritm cu 
roată țara sînt, firește, primii 
beneficiori ai ocestor eforturi 
constructive.

- :în onri 
cu vădită 
•Constantin 
de partid, 
orașului se 
Curtea de 
noî 'dimensiuni de dezvoltare 
șl înflorire.

Intr-adevăr, (proiectele noului 
cincinal prevăd construirea in 
orașul de pe Argeș a cinci o- 
biective industriale noi, de ma
re însemnătate. Nu demult a și 
început înălțarea unuia din e- 
le : Fabrica de bunuri electro
motorice. Ea va fi înzestrată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate și 
va produce anual 500 mii bu- 
aăți aparate de uz oasnic, pre
cum și un mare număr de a- 
poraie electrocasnice și unelte 
eleotrice de mină. Dintre obiec
tivele ce. se vor construi aici 
mai amintim : Fabrica de pie
se de radio și un combinat 
care va produce P.A.L. și mo
bilă.

Pe Argeș in jos se schimbă 
de la cn la on locurile, iar 
o dotă cu ele și oomenii și 
viața lor. Prin munoa, hărnicia 
și priceperea oe-i corooterizea- 
ză, oomenii aceștia dăltuiesc, 
cu mîndrie și optimism .în mar
mura timpului, o nouă și mi
nunată baladă, aici, pe plaiul 
vestitului Meșter Manole.

ANUNȚA CONCURS

PETROȘANI 
brie : Secretul din Santa Vit
toria (20—23 mai); Republica : 
Patricia și muzica (20—23 
mai); LONEA — 7 Noiem
brie : Prea mic pentru un 
război atât de mare (20—22 
mai); Minerul : 100 de cara
bine <(20—23 mai); VULCAN i 
.Cântecele mării (20—23 mai); 
BARBATENI : Castelul con
damnărilor (22—23 mai); LU
PENI — Cultural : Clanul si
cilienilor (20—24 mai).

Concursul va avea loc în ziua de 29 mai 1971, ora 9, la sediul 
exploatării.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M. 
914/1968 și instrucțiunile în vigoare.

Cererile se vor depune pînă în ziua de 28 mai 1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 la biroul 

personal al exploatării.

Noi reglementări privind cumulul pensiei cu salariul 
pentru anumite categorii de pensionari

Recent au apărut noi reglementari privind 
rumului pensiei cu salariul pentru anumite ca
tegorii de pensionari.

Potrivit prevederilor unui Decret al Consi
liului de Stat, toii pensionarii care exercită in 
prezent o profesie sau meserie pe cont propriu, 
<it și cei care vor solicita și vor obține astfel 
«le autorizații in viitor, vor primi pensia in 
întregime pe perioada respectivă.

In aoclași timp, printr-o Hotărâre a Consi
liului de Miniștri s-a stabilit că cei pensionați 
pentru limită de virstă. care lucrează ca an
gajați în unități de producție, de prestări de 
servicii de interes local sau ale cooperației și 
in ferme de producție ale întreprinderilor agri- 

tru mecanizarea agriculturii, 
salariu, și pensia în întregime, 
viiății lor in mediul rural.

Dotări rea prevede că de aceleași drepturi 
pot beneficia și pensionarii pentru limită de 
virstă angajați in unitățile do producție sau de 
prestări de servicii ale industriei lor ale și ale 
«•operației meșteșugărești «lin unclr localități 
urbane.

De prevederile hotărârii *-c 
pensionari care au împlinit vîrsta 
unitățile pot cere pensionarea lor.

Noile acte normative constituie 
efectiv pentru pensionarii calificați 
meserii «le a-și continua activitatea 
propriu, fie ca angajați în unități, fără 
sia să le fie afectată, contribuind in acest fel 
la dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor că
tre populație.

In -jurul tuturor blocurilor 
din orașul nostru au fost a- 
menajate zone verzi. Doar 
la blocurile D 10 și D 13 se 
mai vedeau urme de șantier. 
Organizația de bază nr. 5 
cartier și comitetele de bloc 
'au mobilizat locatarii’ să fa
că și aici ordine. S-au ame
najat ronduri pe care s-au 
sădii flori, au fost aduși și 
plantați mesteceni. Acum și 
împrejurimile celor două 
blocuri sînit în ton cu cele
lalte.

Printre pariicipanții la ac
țiunea de înfrumusețare s-au 
numărat loan Dorea, Leonica 
Fierea, Ileana Asultanei, Ion 
Asultanei, Viorica Anghel, 
Iosif Costea, Nicolae Simjon, 
Vasile Voice și Mihai Reti.

Laura GAVJULIU 
deputată

Mica 
publicitate

VIND casă cu mobilier ocu
pa bilă imediat în întregime, 
str. Coșbuc -nr. 28 — Petroșani.

FOTBAL
Divizia națională A > Jiul 

— Steagul roșu, azi, ora 17,30, 
pe stadionul din Petroșani. 
In deschidere — întâlnirea 
echipelor de tinenet-rezerve.

Tn campionatul județean, 
mîine dimineață, la ora 11. 
au loc următoarele partide 
pe terenurile din Valea Jiu
lui ■; Parângul Lonea — Re
colta Unirea (3—0, retrasă 
din campionat): Preparato
rul Petrila — Aurul Certej ; 
Minerul Aninoasa — Prepa
ratorul Lupeni ; Minerul Vul
can — I.G.C.L. Hunedoara ;

I
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DRUM ANEVOIOS
Viața fotbalistică internă 

merge înainte, cu etapa a 
24-a. Șase etape pînă la fina). 
Șase duminici de jar în jurul 
balonului rotund. Iar în a șa
sea — atunci, în 27 iunie — 
una dintre cele „16“ din pri
mul eșalon va primi cununa 
de lauri, jar două dintre ele 

de 
pe 
de 
ca

vor ieși din „A" pe ușa 
serviciu. Cine o va însoți 
C.F.R. Timișoara ? Greu 
anticipat. La fel le greu 
și anticiparea rezultatelor ce
lei dc-a 24-a etape de azi. Să 
încercăm, totuși.

l arul — F. C.
Constanța sezonul 
chis de „ceata" lui 
a trecut greu, pe 
priu, de Jiul. Apucîndu-i, așa, 
un dor de titlu, „marinarii" 
trebuie să învingă. Și bănu
iesc. nu le va fi -greu.

Argeș. La 
va fi des- 
Ozon. care 
teren pro-

Avancronică fotbalistică
Dinamo. Un 

derby de multe carate care-ș 
va lăsa, probabil, o puterniL-j 
amprentă asupra viitoarei 
campioane. .Arădenii — cu 
Dom ide valid de ambele pi
cioare — au prima șansă la 
victorie. Dar nici dinamoviș- 
lii nu se mulțumesc dinainte 
cu înfrângerea. Prevăd un 
meci de zile mari (au mai 
fost pomi lăudați) și o vic
torie grea a textilișlilor. In 
cel mai rău caz pentru ei, 
cred într-o remiză.

Politehnica — C.F.R. Cluj. 
Ieșenii nu au emoții, dar nici 
speranțe la mult mai bine, pe 
cînd clujenii... Dacă studen
ții de pe Someș au fost ama
bili cu colegii lor de îa 
C.F.R., nu cred că și studen
ții de pe Balilui vor îi la fel. 
De aceea, apreciez că cele do
uă puncte nu pot coborî din 
Dealul Copoului.

Steaua — ,U“ Craiova.
Pentru această echipă — 
Steaua — care vine tare din 
urmă, minată de un antrenor 
(Covaci) și de Tin ..profesor" 
(Constantin) nu prea există 
bariere, decît dacă « oooleș- 
te șansa (vedeți meciul ca 
Dinamo). In întîlnirea cu ,.U* 
Craiova, însă, militarii sînt 
fawriț-i siguri, -ou toate pocă
ințele lui Oblemenco.

„V" Cluj — S. C_ Bacău.
Prima — echipă de surprize, 
chiar și în propriul „fief", a

mîine, pe stadioane
E-Constructorul Lupeni 

nergia Paroșeni.
HANDBAL

Echipa feminină Jiul Pe
troșani întîlnește mîine, la 
ora 11, pe terenul Școlii spor
tive din localitate, pe Der- 
magant Tg. Mureș, într-un 
meci contînd pentru etapa a 
VFIl-a a diviziei B.

In cadrul campionatului 
județean, mîine dimineață se 
dispută trei întîlniri : Mine
rul Lupeni — Sănătatea Pă- 
clișa ; Jiul Petrila — Ponorul 
Vața ; Știința Petroșani (echi-

I

/
'01 o.

doua — formație 
cc a pornit Ja vale, 
alte câteva partenere care vor 
da Ijătălia decisivă, probabil, 
pe linia de sosire. Clujenii tre
buie să învingă, pentru zes
trea lor și a colegilor lor ce
feriști. In acest meci orice 
surpriză este ex<3asâ„

Rapid — C.F.R. Timișoara. 
Pentru prima oară. Tacbe 
Macii joacă împotriva fostei 
lui echipe. Din păcate, nu 
prea are ce forțe să-i opună. 
Giuleștenîî vor trece fără o- 
prire Și prin această stație, 
care-j tot de cale ferată. Și 
poale că nu va fi scor mare. 
Ne-am dezobișnuit într-alîti 
cu goluri multe...

Petrolul — Progresul. Dacă 
totul merge bine, bate Pro
gresul. dacă ..a, învinge Pe
trolul. Grizarij au plecat tare 

au -adus puncte preța>ase ..de 
afară", au mai dat ceva aca
să. Bancarii, în schimb — „no
rocoșii" <-u Steagul roșu șj cu 
Dinamo — pot face o figură 
frumoasă și la Ploiești. Au 
tot ce le trebuie. Inclusiv o 
echipă tînără și talentată.

Jiul — Steagul roșu. Spe
ranțele Jiului, de supraviețu
ire în „A", stau în fiecare 
meci jucat acasă. Și aproape 
nici unul nu-i ușor. Fiecare 
are un grad i c de difi
cultate. Jntilnirea c:> Steagul 
roșu este totuși așteptată cu 
interes de iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului. Echipa an
trenată de Viorel Tîhnacîu a 
făcut pregătiri speciale, băie
ții se simt bine și sînt hotă- 
rîți să oprească acasă amîn- 
două punctele. Biașorenilor 
nu le trebuie nici unul. Dar 
meciul e greu, e va juca, 
totuși, aspru. Stegarii au tru
pă bună și prudența trebuie 
să-i însoțească tot timpul 
meciului pe jiuliști. Și nu 
numai atît, dar ..secundul" 
din partea naționalei noastre 
trebuie obligat să scoată min
gea din plasă. Sper să fie a- 
șa. AJifel n-ar putea fi de
cât rău pentTii Jiul. Și nu do
rim asta.

Oricum, cu <5 etape înain-e 
de fina), lupta devine mai a 
prigă, echipele sînt mai în- 
selaie de puncte, drumul mul
tora este tot mai anevoios...

G. DINU

pa a II->a — juniori) — Vic
toria Călan.
VOLEI

Azi și mîine, pe baza spor
tivă a Școlii generale nr. 5 
Petroșani au loc întrecerile 
etapei județene ale campio
natului republican de volei 
rezervat liceelor. Participă 
cele mai bune echipe de bă
ieți și fete din liceele muni
cipiului. Valea Jiului este re
prezentată de formația Lice
ului Vulcan (la băieți) și de 
formația Liceului Petrila — 
Lonea (la fete).

o cit-a clipa w - 
parțim ra bunului ră
mas"". și-au strins lao
laltă chipurile pe peliculă și 
vor rămiue împreună — in 
tablouri mari, i 
Lot restul vieții.
Petroșani, Lupeni, vitrine 
pozante ale unor 
găzduiesc promoția 
ceelor — cursuri 
serale. Trecătorii 
curioși, privesc ac 
gedă generație de 
lori 
aprins, admirativ. Final fru
mos, emoționam : I A REVE
DERE IN 1981 !

sugestive — 
In Petrila, 

im- 
magazine 
1971 a li- 
de zi și 
se opresc 

vastă ira- 
< onstruc- 

-ii socialismului, discută

Chiriașii 
între ei

Radu loan, 
senectuții,

Soții Maria și 
ajunși la vîrsta 
locuiesc in liniște, la Vul
can. in locuința lor din Pa
roșeni, str. Pădurarilor nr. 7,' 
îl țin chiriaș pe loan Ohar. 
La rîndul său, loan Ohar 
ține alți chiriași in casa per
sonală. El încasează bani fru
moși de la chiriașii lui, dar 
uită de îndatoririle chiriașu
lui atunci cind este vorba de 
el. Ca urmare, moș Radu 
loan l-a chemat la comisia 
de judecată nr. 2 de pe lingă 
Consiliul popular orășenesc 
Lupeni. Ohar nu acceptă să 
plătească. Dosarul a fost îna
intat la tribunal. Un om își 
caută dreptatea.

Inventare
Din cind in cind, in uni

tățile comerțului de stat se 
Jac inventare. Sint absolut 
necesare. Dur nu e de loc ne
cesar să se facă inventare, { 
in același timp, la două uni- , 
lăți similare dintr-un oraș | 
— mai ales cind sint singu-1 
rele de profilul respectiv din 
localitate și cind n-a inter
venit ceva deosebit in acti
vitatea lor. Și totuși... Ma
gazinul de produse chimice 
al OjC.L. produse industriale 
Petroșani, de țte strada Re
publicii, a intrat in inventar 
pe 13 mai. Redeschiderea - e 
fost anunțată pentru 17 mai, 
apoi pentru 19, dar nu a fost 
deschis nici pînă in prezent, in 
IU mai a intrai iu inventar 
și unitatea Mctalo-diimice 
din cartierul Aeroport. Inte
resant că pe ușile de la in
trare ale celor două unțtăji 
se făceau trimiteri reciproce. 
Așa-i cind nu știe stingă ce 
face dreapta.

Ard 
candeiabrele-n 

castani !
„Principala" Pel roșaniului, 

de la stadion in jos, este 
străjuită de mai mulți cas
tani falnici, care fac umbră 
deasă și dau culoare unei ar
tere de intensă circulație. In 
fiecare lună mai, ei poartă 
pe crengi. intre frunzele 
mari, de un verde crud, flori 
albe cu privirea ațintită in 
sus, ca niște adevărate can
delabre. Orașele Văii Jiului, 
cartierele lor, primesc cu fie
care an, eu fiecare lună noi 
valențe de modernism și de 
frumos. Se plantează arbori 
și arbuști ornamentali, se 
răsădesc flori, .se seamănă 
iarbă. Să plantăm și castani 
pe noile noastre bulevarde, 
în care .să ardei peste ani mii 
de „candelabre" albe și frunios 
mirositoare.

cer
Grăbit, ca mulți alți șo

feri de la l.G.C. Petroșani, 
Gheorghe Tarasov a închis 
ușile autobuzului înainte <le 
a urca din stație toți călă
torii, și era loc, prinzindu-1 
intre ele pe Ștefan Mire. A- 
cesta din urmă și-a ieșit Uin 
fire și l-a insultat pe șofer. 
Omul de la volan a ripostat." 
Mire l-a pocnit. Apoi s-au 
pocnit reciproc.

Un fapt minor, dar care a 
dat prilejul să se întocmească 
un dosar la Comisia de ju- 
d' caiă nr. 1 a Consiliului 
popular orășenesc Lupeni. 
Primul care a dat — Mire 
— e primul și singurul cure 
va plăti nestăpinirea nervilor.

Rubrică redactată de 
Dumitru G1IEONEA
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Crimele

de S.U.A

CEL MAI IN VIRSTA LOCUITOR 
AL UNIUNII SOVIETICE

comise

Vizita tovarășului 
Gheorghe Rădulescu standardizare

I

Chemarea „să dezvoltăm in
dustria minieră" a cuprins 
întreaga Chină și, potrivit 
știrilor ce sosesc din diferite 
colțuri ale țării, aplicarea ei 
a început să dea rezultate. 
Astfel, pe harta economică 
a provinciei Sicilian, cea mai 
populată din China, au apă
rut noi mine de fier care im
pulsionează dezvoltarea in
dustriei metalurgice și side
rurgice a provinciei. Noile mi
ne date în exploatare în a- 
cest an au contribuit ca pro
ducția de minereu de fier să 
se dubleze față de aceeași 
perioadă a anului trecut, ce
rințele crescînde de fontă, o- 
țel și laminate fiind satisfă
cute. Provincia Siciuan dis
pune de rezerve însemnate de 
minereu de fier. In ultimii 
ani a fost tradusă în viață 
linia politică privind crearea 
unor întreprinderi industriale 
de capacitate medie și mică, 
ceea ce a grăbit industria
lizarea acestei provincii.

Datorită eforturilor depuse 
de colectivul de muncă, u- 
zina metalurgică Tunfen din 
județul Tasien a devenit frun
tașă. La cele existente s-au

adăugat 
pacitate 
re furnizează anual 100 000 
tone minereu pentru nevoile 
uzinei. In același timp, în ju
dețul Lusien au fost desco
perite noi zăcăminte de mi
nereu de fier și, într-o pe
rioadă scurtă de timp, alte 
patru mine mici au fost date 
în exploatare. In prezent, 
județul poate asigura cu po
sibilități locale investițiile, 
materialele, proiectarea, con
strucția și instalarea utila
jelor pentru minele noi.

La punerea în valoare a u- 
nor noi mine și-a adus o con
tribuție deosebită și colecti
vul Combinatului metalurgic 
și siderurgic din Uhan, unul 
dintre cele mai mari din 
China, ceea ce a dus la spo
rirea potențialului economic 
al acestei unități industriale. 
Minele care furnizează mate
ria primă necesară acestui 
combinat și-au depășit anul 
trecut sarcinile de producție, 
extrăgînd o cantitate record 
de minereu de fier. In pri
mele luni ale acestui an can
titatea de minereu de fier 
extrasă a sporit 'cu 70 la

alte opt mine de co
medie și o mină ca-

în Cuba
HAVANA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite i In cursul zilei de 
joi, tovarășul Gheorghe Rădu-

puternicului cu
tremur din Turcia in regiu
nea Burdur și-au pierdut 
viața după primele date, 51 
dc persoane. Numărul real al 
victimelor n-a putut fi încă 
stabilit, intrucît mai sînt sate 
izolate.

In foto : Femei stînd in 
fața locuinței lor, distrusă de 
la Burdur. 75 la sută din ca
sele micului oraș de munte 
au fost distruse.

sută față dc aceeași perioadă 
a anului trecut.

In această mare unitate in
dustrială se desfășoară o lar
gă mișcare de inovații tehni
ce și de folosire integrală a 
capacității de producție. Prin 
forțe proprii au fost reali
zate utilaje necesare minelor, 
care au contribuit la sporirea 
productivității muncii.

Concomitent cu creșterea 
cantității de materie primă 
necesară combinatului s-a în
registrat o sporire conside
rabilă a producției de oțel 
și laminate. Anul trecut, com
binatul a depășit planul de 
producție, iar în primele luni 
ale anului curent au fost 
consemnate sporuri la pro
ducția de fier și oțel reali
zată de această întreprindere 
industrială.

Toate succesele obținute 
sînt o premisă a realizării 
planurilor de dezvoltare a a- 
cestei ramuri industriale, iar 
hărnicia colectivelor de mun
că fac ca acestea să devină 
o

lcscu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a vizitat zo
na industrială a orașului și 
portului Cienfuegos, situat pe 
litoralul sudic al Cubei, la Ma
rea Caraibilor. Șeful delegației 
guvernamentale române, însoțit 
de Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Comisiei naționale 
cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Ma
nuel Aguilera, vicc-minislru al 
industriei de bază, precum și 
de Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana, au vizitat 
mai întâi Combinatul de îngră
șăminte chimice, aflat în faza 
probelor tehnologice, care va 
intra în curînd în funcțiune. 
Lucrările de construcție și mon
taj ale acestui mare obiectiv, 
industrial au fost executate de 
„Brigada comunistă de construc
tori" — prima brigadă de acest 
fel care a luat ființă în Cuba. 
Carlos Lope2, șeful brigăzii, a 
făcut o amplă prezentare a 
muncii desfășurate de construc
tori, precum și a caracteristi
cilor tehnice ale acestui mare 
combinat, care în faza finală 
va produce 450 000 de tone de 
îngrășăminte chimice. Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a dat o 
înaltă apreciere efortului depus 
de constructori, calității lucră
rilor și utilajului ultramodern 
cu care este înzestrat combi
natul. A fost vizitat apoi ,In- 
terminalul" din portul Cienfue
gos cu instalațiile sale de în
cărcare a 
în calele 
țiile, care sînt 
din lume, au o capacitate de 
încărcare de 1 200 tone de za
hăr pe oră.

In cursul după-amiezii, oaspe
ții au făcut o plimbare cu șa
lupa în Golful Cienfuegos, zonă 
unde se află o serie de obiec
tive turistice.

HANOI 21 (Agerpres). — 
Comisia pentru denunțarea 
crimelor de război comise de 
S.U.A. în Laos a dat publici
tății un comunicat în care a- 
rată că. în ultima perioadă, 
forțele americane și satelite 
au intensificat atacurile te
restre și aeriene asupra zone
lor eliberate din nordul și su
dul Laosului, relatează a- 
genția V.N.A.

Comunicatul menționează 
că, în cursul lunilor februa
rie, martie și aprilie, nume
roase localități din provincii
le Attopeu, Savannakhel, 
Kham Moun, Vientiane, Xi- 
eng Khoang, Luang Prabang, 
Udonsay, Sayaboury, precum 
și din vecinătatea șoselei nr. 
9 au fost supuse bombarda
mentelor americane, care au 
provocat numeroase victime 
în rîndul populației civile și 
importante pagube materiale. 
In provincia Xieng Khoang, 
avioane ale S.U.A. au îm
prăștiat substanțe chimice to
xice asupra zonei Ma-Ba-La, 
distrugind recolta pe supra
fețe întinse.

Comunicatul subliniază că 
aceste acțiuni violează în mod 
flagrant acordurile de la Ge
neva din 1962 asupra Laosu
lui.

Dacă imperialiștii 
câni și acoliții lor persistă 
în comiterea unor aseme
nea acte și conținuți să ignore 
eforturile desfășurate de 
Frontul Patriotic Laoțian pen
tru o reglementare pașnică 
a problemei Laosului, ei tre
buie să poarte întreaga res
ponsabilitate pentru conse
cințele care decurg din a- 
ceasta, menționează comuni-

BERLIN 21 (Agerpres). — In 
perioada 13—19 mai a avut loc 
la Berlin cea de-a 28-a ședin
ță a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru standardizare. 
La ședință au luat parte dele
gațiile R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovace, R.D, Germane, R.P. 
Mongole, R.P Polone, Republi
cii Socialiste România. R.P. 
Ungare și U.R.S.S., iar în cali
tate de observatori — repre
zentanți ai Republicii Cuba.

In conformitate cu hotărârile 
sesiunilor a 23-a și a 24-a ale 
Consiliului, Comisia a examinat 
și a aprobat programele de des
fășurare ale lucrărilor experi
mentale în domeniul standardi
zării complexe a materiilor pri
me, precum și a unei serii de 
produse. A fost, de asemenea, 
examinat nomenclatorul pro
ducției care urmează a face o-

bicctul standardizării complexe 
în viitor.

Comisia a examinat raportul 
anual privind activitatea sa, 
informarea privind - activitatea 
comisiilor de ramură în dome
niul standardizării, precum și 
raportul privind activitatea In
stitutului C.A.E.R. pentru stan
dardizare în anul 1970.

Comisia a eximinal proble
mele privind înfăptuirea hotâ- 
rîrilor adoptate de Comitetul 
Executiv.

Au fost examinate ș> adop
tate o serie de recomandări 
privind standardizarea in do
meniul metalurgiei, chimiei, 
construcțiilor de mașini, elec
trotehnicii, meteorologiei și teh
nicii securității, precum și o 
serie de teme finalizate de In
stitutul C.A.E.R. pentru stan
dardizare.

a

o.N.U. România aleasă 
în unanimitate membră 
Comisiei drepturilor omului

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
România a fost aleasă în una
nimitate membră a Comisiei 
drepturilor omului, a Consiliu
lui Executiv al Fondului Na
țiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.) și a Comisiei pen
tru Statutul Femeii, organisme

ale Consiliului Eco- 
Social al

Alegerile
cadrul lucrărilor ce-

51-a sesiuni a
care continuă să

subsidiare 
nomic și 
(ECOSOC). 
vut loc în 
lei de-a 
(ECOSOC), 
se desfășoare la sediul Națiu
nilor Unite din New York.

O.N.U.
au a-

sesiuni 
continuă

certitudine.
Ion GALAȚEANU 

Corespondentul Agerpres 
la Pekin

I 
I 
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I 
I

BUDAPESTA 21 — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite i In ca
pitala ungară a fost inaugu
rat vineri Tîrgul internațio
nal de primăvară. La festi
vitatea de deschidere.au luat 
parte Jeno Fock, președinte
le guvernului ungar, Bela 
Biszku și Rezso Nyers, mem
bri ai biroului politic, secre-

„Sîntem interesați
să promovăm colaborarea

economică cu R. P. Chineză"
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I și în acest an cu un pavilion | 
| propriu. Pe o suprafață de | 
[ 1 900 metri pătrați sînt expu- i 
I se mașini unelte pentru pre- |
■ lucrarea metalelor, mașini . 
I textile, autoutilitare și auto-1
■ turismul Dacia-1 300, mașini ! 
I pentru industria lemnului, e- I 
I lemente ale industriei elec-1

Itronice, diverse produse chi- I 
mice și farmaceutice, aparate | 
Ide radio, televizoare și frigi- I 
dere, produse ale industriei I 

«materialelor de construcții și | 
sticlei, tractoare și mașini a-

. gricole, , |
Cu prilejul deschiderii tir-! 

;■ gului, președintele guvernu-1 
I

Ilionul României. Oaspeții 
fost întîmpinați de Dumi

1 ?Z„.
Izatorilor pavilionului 

nesc pentru prezent;!l

Declarația purtătorului de cuvînt
al Secretariatului de Stat pentru

Pavilionul
ROMANESC
din cadrul

Târgului de
prunavara 

de la
Budapesta

tari ai C.C. al P.M.S.U., și al- 
ți membri ai guvernului.

La actuala ediție a tîrgului, 
alături de reprezentanții ță
rii gazdă, expun peste 1 400 
de întreprinderi industriale 
și firme de comerț exterior 
din 35 de țări, printre care 
Austria, Anglia, Brazilia, 
Chile. Franța, Grecia, Japo
nia. Italia, R.F. a Germaniei, 
Polonia, Spania, S.U.A., 
J.R.S.S. etc.
Țara noastră este prezentă

r_.......... , e-
lemente ale industriei elec- 

i, diverse produse chi- 
și farmaceutice, aparate

tîr
gului, președintele guvernu
lui ungar, însoțit de alte per
soane oficiale, a vizitat pavi
lionul României. Oaspeții au 

~ litru 
Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta. Jeno Fock 
a transmis felicitări organi- 

i româ
nesc pentru prezentarea și 

• calitatea exponatelor.

afacerile externe al Iugoslaviei

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
„Sîntem interesați să promovăm 
colaborarea economică cu R. P. 
Chineză" — a declarat purtă
torul de cuvînt al Secretaria
tului de Stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Drago
liub Vuița, în cadrul obișnui
tei sale conferințe săptămînale 
de presă. „După normalizarea 
relațiilor diplomatice, se desfă
șoară cu suficient succes și co-

laborarea economică și comer
cială dintre cele două țări. Au 
avut loc multe contacte, con
vorbiri și aranjamente între or
ganizațiile economice ale celor 
două țări. La aceste întîlniri 
s-a constatat că există posibi
lități largi de colaborare. For
mele viitoare vor depinde de 

‘interesul manifestat de organi
zațiile economice din cele două 
țări" a declarat Dragoliub Vuița.

Delegația sovietică 
aflată m China

a vizitat orașele
Nankin, Șanhai 

și Hancijou
PEKIN 21 (Agerpres). — Du

pă cum informează agenția
T. A.S.S., delegația sovietică la 
tratativele sovieto-chineze cu 
privire la reglementarea pro
blemelor de frontieră, condusă 
de L. F. Ilicev, ministru ad
junct al afacerilor externe al
U. R.S.S., și-a încheiat vizita fă
cută în orașele Nankin, Șanhai 
și Hancijou la invitația părții 
chineze. In aceste orașe, dele
gația a vizitat întreprinderi in
dustriale și comune populare, 
precum și Expoziția industrială 
din Șanhai. Totodată, a fost 
primită de vicepreședinți ai 
comitetelor revoluționare din 
Șanhai și provinciile Chansi și 
Centzian.

In cursul vizitei, delegația a 
fost însoțită de Ciai Cen-Ven, 
locțiitor al șefului delegației gu
vernamentale chineze la trata
tivele 
Cijan, 
chineze, 
și țările 
nă din 
Externe

sovieto-chineze, și Iu 
membru al delegației 
șeful Secției U.R.S.S. 
din Europa răsăritea- 
Ministerul Afacerilor 

al R.P. Chineze.

VARIOLA
o boală
aproape
învinsă

GENEVA 21 (Agerpres). — 
După cum a anunțat Orga
nizația Mondială a Sănătății, 
variola este o boală pe cale 
să fie învinsă. Intr-un comu
nicat difuzat la Geneva, O.M.S 
subliniază că „dacă progre
sele înregistrate pînă acum 
vor continua, este mai mult 
ca sigur că pînă la sfîrșitul 
anului, variola nu va mai 
persista în stare endemică 
decît în cinci țări i Etiopia, 
India, Pakistan, Nepal și Su
dan".

Numărul cazurilor de va
riolă notificate de O.M.S. este 
în permanentă descreștere i 
131 000 în 1967, 80 100 în 1968, 
54 037 în 1969 și 30 812 în 
1970. O.M.S. a adoptat o re
zoluție în care invită toate 
guvernele să furnizeze țărilor 
unde această boală păstrează 
un caracter endemic ajutorul 
suplimentar de care ele au 
nevoie pentru eradicarea to
tală a variolei.

ameri-

con-

Guvernul chilian a pre- 
integral controlul asupra 
mai mari mine de cupru

la aproximativ 110 mili- 
de dolari.

zahărului direot 
navelor. Instala- 

cele mai mari
INCIDENT FEROVIAR

„LEBĂDA-XI**

„LOVITURA DE ORAJIE'

Erupția vulcanului Etna se amplifică

TOKIO-Un misterios obiect 
celest, care nu poate fi înca
drat in nici o categorie cunos
cută, a fost descoperit de că
tre astronomii japonezi și ame
ricani in constelația Lebedei, a 
anunțat profesorul Minoru Oda, 
de la Institutul de cercetări as
tronomice al Universității din

STARE DE URGENțĂ LA 
AMMAN

MEXICO — Deraierea unui tren 
de marfă în statul mexican 
,,Nayarit" a provocat moartea 
a 40 de persoane care călă
toreau in mod clandestin in 
vagoanele garniturii.

Circa 800 000 de persoane s-au adunat simultan în 160 de locuri din 23 de prefecturi japo 
neze pentru a demonstra cerând abrogarea tratatului de' securitate și retrocedarea complet 
a Okinawei.

In foto: Demonstrația studenților la Rckisen Park, Bunkyo Ward, Tokio.

Tovarășul Ion Pățan a sosit 
în capitala Nigeriei

LAGOS 21 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română, 
condusă de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Pă- 
țan, care întreprinde un turneu 
prin mai multe țări africane, 
a sosit în capitala Nigeriei, du
pă vizitele efectuate la Brazza
ville și Kinshasa.

Vineri, delegația guvernamen
tală română, însoțită de amba- 
adorul României în Nigeria,

Gh. Iason, a avut întrevederi cu 
Arhaji Shehu Shagari, mem
bru . al Consiliului Exe
cutiv Federal, ministrul dez
voltării economice și recon
strucției, și cu Femi Okuno, 
ministrul lucrărilor publice și 
locuințelor.

Convorbirile, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au reliefat dorința ambelor 
părți de a dezvolta relațiile e- 
conomice bilaterale.

Populația Japoniei cere cu hofărîre
RETROCEDAREA OKINAWEI

fără baze militare americane
Reprezentanți ai R. P. 

bania și R.S:F. Iugoslavia 
semnat la Tirana un acord 
mercial pe termen lung, anun
ță agențiile Taniug și ATA. 
Potrivit acordului, schimburile 
comerciale dintre cele două țări 
se vor cifra în perioada 1971— 
1975 ‘ 
oane

celei
din țară și din lume — mina 
„El Teniente". O declarație care 
anunță acest act arată că ho- 
tărîrea a fost luată pentru a 
se pune capăt unor nercgulari- 
tăți ce s-au produs la această 
mină și în urma cărora se pro
vocase o stagnare a producției.

Căpitanul Ernest Medina, 
comandantul companiei de puș
cași americani care a condus 
operațiunile în regiunea satului 
sud-vietnamez, Song My, la 1G 
martie 1968, cînd a fost comis 
masacrul populației civile din 
acest sat, a fost deferit Curții 
Marțiale de la Fort McPherson. 
După cum a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar de la acest 
fort, Medina va fi interogat, 
la 14 iunie, în cadrul audieri
lor preliminare pentru stabi
lirea modalităților de judecată. 
Pînă în prezent doar locote
nentul Cal lev, aflat sub coman
da lui Medina, a fost judecat 
și condamnat la închisoare pe 
viață pentru crimele săvîrșite 
în masacrul de la Song My.

©■ Agenția China Nouă a- 
nunță că un avion aparținînd 
forțelor aeriene ale Statelor U- 
nite ale Americii a pătruns la 
20 mai în spațiul aerian al 
R. P. Chineze. In legătură cu 
aceasta, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost 
împuternicit să dea un avertis
ment.

*
* 
I 1,

ROMA 21 (Agerpres). 
- După ce și-a încetinit 
înaintarea timp de citeva 
ore, marele șuvoi de lavă 
care coboară pe pantele 
estice ale Etnei, se apro
pie de cătunul Felce Ro- 
ssa și de satul Sânt’ Alfio. 
Masa enormă de magmă, 
întinzindu-se pe un front 
de aproape un kilometru 
lățime, și cu o înălțime 
de 20 de metri, egală cu 
aceea a unei clădiri de

MOSCOVA - Kirali Mislimov, 
cel mai in vârstă locțiitor al 
Uniunii Sovietice, și-a sărbă
torit de curind cea de-a 166-a 
aniversare. El locuiește in sa
tul Barzavu din R.S S. Azer- 
baidjană.

Longevitatea lui Mislimov nu 
este un fapt neobișnuit nici 
in familia sa. Tatăl lui a trăit 
120 de ani, iar mama - 110. 

.El are acum nu mai puțin de 
50 de nepoți, dintre care cel 
mai in vârstă este octogenar.

TOKIO 21 (Agerpres). — 
Șeful puterii executive din 
Okinawa, Chobyo Yara, a so
sit la Tokio pentru a exami
na cu premierul Eisaku Sato 
și cu alte oficialități nipone 
probleme referitoare la con
vorbirile japono-americane 
privind retrocedarea Okina
wei către Japonia în anul 
1972. Potrivit agenției „Kyo- 
do Tusin", în timpul convor
birilor, Yara va cere înlătu
rarea din Okinawa a tutu
ror armelor chimice și nu
cleare aflate în arsenalul tru
pelor americane staționate pe 
insulă și a altor tipuri de 
arme convenționale.

Agențiile de presă relatea
ză că stadiul actual al nego
cierilor- și problemele care

fac obiectul actualelor 
vorbiri japono-americane au 
provocat nemulțumirea locui
torilor Okinawei care apre
ciază că „ele sînt departe de 
a satisface revendicările" for
mulate — retrocedarea defi
nitivă a insulei către Japo
nia fără nici un fel de baze 
militare americane, evacuarea 
totală a tuturor tipurilor de 
arme și interzicerea stocării 
de armament în Okinawa sau 
utilizarea ei ca punct de por
nire în eventuale acțiuni o- 
peraționale desfășurate de 
trupele americane în regiu
nea din sud-estul Asiei. Din 
Naha — centrul administra
tiv al Okinawei — agențiile 
de presă informează că peste 
75 000 de persoane au decla

rat o grevă generală în spri
jinul retrocedării insulei că
tre Japonia și împotriva tra
tamentului la care sînt su
puși muncitorii și salariații 
japonezi care deservesc ba
zele și instalațiile militare 
americane amplasate pe insu
lă. Pe de altă parte, se a- 
nunță că 30 000 de muncitori, 
profesori și studenți au orga
nizat în parcul central din 
Naha un miting de protest, 
iar alte 50 000 de persoane au 
manifestat în fața birourilor 
administrației civile america
ne din insulă, exprimîndu-și 
nemulțumirea față de unele 
prevederi ale acordului de re
trocedare a Okinawei 
ignoră revendicările

Obiectul, denumit „Lebăda- 
XI", a fost reperat pe baza 
datelor furnizate de satelitul 
astronomic american „S.A.S.A." 
Prelucrarea datelor, începută in 
luna decembrie a anului tre
cut, a dus la descoperirea u- 
nei surse de radiații X a cărei 
perioadă, de aproximativ o tre
ime de secundă, este complet 
diferită de cea a razelor X, 
provenind de la stelele obiț-

CAUZA PRINCIPALA 
A DECESELOR DIN ANGLIA

LONDRA — Anuarul demogra
fic, publicat joi la Londra, relevă 
că principala cauză a dece
selor din Anglia și țara Gali
lor o constituie bolile cardiace. 
Din 580 000 de decese, apro
ximativ 215 000 s-au datorat 
maladiilor circulatorii și cardia
ce. Statistica menționează că 
în cursul anului trecut mortali
tatea în rindul bărbaților a 
manifestat o ușoară creștete 
față de 1968. In schimb, mor
talitatea feminină a înregistrat 
o diminuare

AMMAN - Guvernul iordanian 
a instituit joi seara starea de 
urgență în capitala țării, 
Amman, după ce cnroximativ 
80 de persoane au fost trans
portate la spital in urma unei 
grave intoxicații alimentate. 
Toate brutăriile au fost închise, 
în timp ce patrule ale poliției, 
prevăzute cu difuzoare, au ce
rut celor 500 00n locuitori ai 
orașului să nu consume piine 
pînă la noi disooziții. Un pur
tător de cuvînt jvernamental 
a declarat că „intoxicațiile au 
fost provocate dî amestecarea 
unei substanțe otrăvitoare cu 
făina folosită intr-una din prin
cipalele brutării ale orașului**

etaje, curge spre 
distrugind plantații 

și case.

mase 
vale 
de castani, vii 
Familiile cele mai ame
nințate au început să-și 
evacueze micile ferme si
tuate chiar pe pantele 
vulcanului.

In apropiere de virful 
Etnei, la 2 900 metri alti
tudine, s-a deschis marți 
o falie de 150 metri lun
gime, pe care președinte
le Institutului de vulcano- 
logie din Catania o con-

sideră ca fiind un verita
bil nou crater ce se ada
ugă craterului central 
(3 350 metri) și celui din
spre nord-est (3 150 me
tri). Din această crăpătu
ră se degajă gaze și un 
nou torent de lavă ce se 
îndreaptă spre Valle del 
Bue, fără să amenințe 
insă vreo zonă locuită.

Autoritățile trebuie să 
ducă o adevărată cam
panie de convingere pen
tru ca localnicii să con*

simtă să-ți părăsească 
păminturile pe care le-au 
făcut să devină fertile cu 
prețul atâtor eforturi. Da
că în urmă cu citeva săp- 
tămini turiștii veneau in 
număr mare spre a asis
ta la spectacolul magni
fic și înfricoșător in ace
lași timp, pe care îl o- 
ferea Etna în acțiune, de 
citeva zile, accesul in re
giune este permis numai 
pe bază de autorizație spe-. 
cialâ.

Miercuri după-amiaiâ i 
s-a prezentat la fața Io- 
cului ministrul de stat, l 
Giuseppe Lupis, pentru a / 
studia situația și a lua 1 
măsuri in favoarea popu* 
lației. La Catania totul 4 
este gata pentru a se / 
proceda, in caz de ur- ) 
gență, la evacuarea cen
trelor amenințate și la 
găzduirea sinistraților in 
localuri special amenaja
te.

I 
i
(

WASHINGTON. - Congresul 
american a dat joi „lovitura de 
grație" proiectului de construire 
a avionului supersonic de 
transport S.S.T. O comisie mixtă 
a celor două camere ale Con
gresului a hotărit să renunțe 
definitiv la proiect și, în acest 
scop, a acordat suma de 
155 800 000 dolari drept des
păgubiri societății constructoa
re și companiilor de transport 
care plătiseră un avans in ve
derea achiziționării aparatelor 
S.S.T.
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