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ATAȘAMENT FIERBINTE
LA POLITICA PARTIDULUI
Șl STATULUI NOSTRU
Populația municipiului Petroșani își manifestă aproba

rea sinceră față de activitatea delegației de partid și 
guvernamentale române, conduse de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, în țările socialiste din Asia

UN EVENIMENT CU SEMNIFICAȚII IILOSEIIITE
Momentul politic internațional, 

prin care trece țara noastră 
este propice dezvoltării relații
lor cu toate țările lumii, in
diferent de structura lor so
cială, reciamind însă cu deo
sebită acuitate o unitate in
destructibilă între țările socia
liste. Este evident pentru noi 
toți că vizita făcută de delega
ția de partid și guvernamen
tală a României, sub conduce
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in cele patru țări 
socialiste din Asia, care a sta
bilit contacte la cel mai înalt 
nivel între conducerea de par
tid și de stat a țării noastre și 
conducerile de partid și de 
stat ale celor patru popoare 
frățești, are o semnificație deo- 
'sebită pentru mersul evenimen
telor internaționale actuale. 
iDezvoItînd o politică activă și 
absolut proprie, conducerea 
noastră de partid și de stat, 
.tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, au izbutit ca, într-un 
termen istoric relativ scurt, să

plaseze România în primul e- 
șalon al țărilor care se bucură 
de simpfitia tuturor popoarelor 
lumii. .*^a se explică primirea 
extrem "de călduroasă făcută 
delegației române atît de con
ducerile de partid și de stat 
ale țărilor vizitate, cît și de 
masele largi populare pe unde 
au trecut solii poporului ro
mân.

Misiunea de mare răspunde
re a delegației noastr?, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
fost dusă la îndeplinire cu 
mult succes, într-un înalt spi
rit comunist — metodă deve
nită tradiție în activitatea 
pai <ului nostru, a secretaru
lui general. Popoarele
Chinei, Coreei, Vietnamului și 
Mongoliei s-au putut convinge 
încă o dată de modul cum 
concepem noi, românii, relațiile 
de colaborare și intr-ajutorare 
cu alte partide și state frățești, 
de stilul deschis de lucru al 
secretarului general al partidu
lui nostru, de prezența presti

gioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea unui par
tid energic și hotărît, a unui 
popor harnic și sincer în toi 
ceea ce face.

Personal, apreciez că această 
vizită are o importanță isto
rică pe plan național și inter
național și că ea va rodi cît 
mai curînd, în interesul tutu
ror popoarelor. Ca cetățean al 
patriei mele, ca membru activ 
al Partidului Comunist Roman, 
aprob din toată inima politica 
militantă și consecventă a par
tidului nostru, a secretarului 
său general, politică menită să 
contribuie la unitatea popoare
lor din toate țările socialiste, 
să strîngă legăturile noastre cu 
aceste popoare, să cimenteze 
prietenia între ele, în spiri
tul idealurilor comune care ne 
unesc.

Dr. Iosif EȘANU, 
directorul 

Spitalului unificat Petroșani

TEL EG RAMA
Tovarășului L. I. Brejnev,
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Tovarășului N. V. Podgornii,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Tovarășului A. N. Kosîghin,
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, poporului român și al nostru 
personal, vă exprimăm dv., poporului sovietic, sentimentele 
noastre de profundă mîhnire și condoleanțe în legătură cu 
încetarea tragică din viață a piloților-cosmonauți Gheorghi 
Dobrovolski, Vladislav Volkov și Viktor Pațaev, căzuți eroic 
In cursul îndeplinirii misiunii nobile ce le-a fost încre
dințată.

Piloții-cosmonauți Dobrovolski, Volkov și Pațaev, dînd 
dovadă de un înalt spirit de abnegație, au realizat, prin 
joncțiunea navei cosmice „Soiuz-U" cu stația „Saliut", pen
tru prima dată în istoria cosmonauticii, o stație științifică 
orbitală pilotată, au efectuat un amplu program de cer
cetări și experimente tehnico-științifice și medico-biologice. 
Aceasta reprezintă o contribuție de mare însemnătate a 
științei și tehnicii sovietice la dezvoltarea zborurilor orbi
tale pilotate, la cucerirea Cosmosului.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți întreaga noastră 
compasiune familiilor cosmonauților eroi pentru pierderea 
grea suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GIIEORGIIE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în pagina a 4-a

Comunicatul agenției TASS cu privire la 

moartea echipajului navei cosmice „Soiuz-ll“

Sărbătorirea

Vizita președintelui
Consiliului de Stat 

al României,
Nicolae Ceaușescu, 

în Finlanda
Convorbiri oficiale între președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

și președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekk onen

In dimineața zilei de 30 iu
nie, la Palatul prezidențial din 
Helsinki au avut loc convorbiri 
oficiale intre președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kek
konen.

Din partea română, la con
vorbiri au participat: Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Cornelii! 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma

șini, Mircea Bălănescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Helsinki, Constan
tin Mitea, consilier, Cornel 
Vladu, director in Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea finlandeză, au 
participat: Ahti Karjalainen, 
primul ministru, Vaino Leski- 
nen, ministrul afacerilor exter
ne, Richard Totterman, secre
tar de stat în M.A.E., Risto Hjfv- 
arinen, șeful Direcției politice 
din M.A.E., Pentti Uusivirta, șe
ful Direcției comerțului exte
rior din M.A.E., Kaarlo Veikko

Makela, ambasadorul Finlan
dei la București.

In cursul convorbirilor, a 
fost subliniată evoluția poziti
vă pe care o cunosc relațiile 
multilaterale româno-finlande- 
ze, a fost relevată dorința anw 
belor părți de a dezvolta aces- 
te relații.

De asemenea, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte ale vieții inter
naționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

Contribuție la 
și prieteniei
Este îndeobște cunoscut că 

Partidul Comunist Român, gu
vernul țării noastre duc o con
secventă politică de pace în 
lume, de strînsă prietenie și 
colaborare cu toate țările so
cialiste, politică bazată pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
^internaționalismului socialist, 
^respectării independenței și 
^suveranității internaționale, e- 
Vgalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne 
'ale altor state, intr-ajutorării 
‘/tovărășești și avantajului reci
proc. In aceste coordonate s-a 
înscris și recenta vizită a de
legației de partid și guverna
mentale române, conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
gările socialiste din Asia — 
ilustrare strălucită a practicii 
curente a partidului și statului 
nostru de a se consulta și face 
schimburi directe de opinii cu 
conducătorii acelor popoare cu 
care avem țeluri comune, de a 
milita împreună și a participa 
activ la soluționarea probleme
lor actuale ale lumii contem
porane.

Laolaltă cu întregul popor, 
și noi — colectivul F. F. A. 

1 „Viscoza' Lupeni — am urmă
rit cu viu interes, în presă, la 
radio și televiziune, vizita de
legației noastre de partid și de 
6tat și nu-mi pot reține mul
țumirea Și admirația pentru 
modul în care a fost transmis

întărirea păcii 
între popoare

popoarelor gazdă mesajul in
ternaționalist și frățesc al poli
ticii României, de către repre
zentantul său cel mai de sea
mă, secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cuvîntările pe care tovară
șul Ceaușescu le-a rostit cu 
ocazia vizitelor în R. P. Chine
ză, R. D. Vietnam, R. P. D, Co
reeană și R. P- Mongolă sini 
redate clar convingerile comu
niștilor din România de a slu
ji permanent și neabătut ide
alurile socialismului, de a dez
volta continuu prietenia, alian
ța și colaborarea cu toate ță
rile socialiste, de a-și aduce 
contribuția la restabilirea uni
tății tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

In toate acestea, noi, comu
niștii de la „Viscoza" Lupeni, 
toți salariații fabricii, vedem 
personalitatea conducătorului 
partidului nostru, vedem e- 
nergia și abnegația pe care Ie 
pune întotdeauna în slujba a 
tot ceea ce este necesar și cin
stit. în slujba egalității și a 
autonomiei tuturor popoarelor, 
a suveranității și independen
ței țărilor socialiste, în slujba 
bunăstării și păcii în lume.

Ioana MESZAROȘ, 
președinta 

comitetului sindicatului 
al F.F.A. „Viscoza" Lupeni

unei
delegații 

de activiști 
ai P. C, R. 

la Sofia
Marți, la prînz, a plecat 

spre Sofia o delegație de ac
tiviști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Ioachim Moga, 
membru al C.G. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C. 
Bulgar, va face o vizită în 
schimb de experiență în R.P.
Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășul Vasile Po
top, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R.P. Bul
garia la București.

(Agerpres)

„Zilei învățătorului
Ieri dimineață, sute de slu

jitori ai școlii din Valea Jiu
lui, educatoare, învățători, 
maiștri instructori, profesori 

I au umplut pînă la refuz sala
Ide spectacole a Casei de 

cultură din Petroșani pentru 
■ a participa la tradiționala
■ sărbătoare a „Zilei învăță-
I torului-1. Au fost prezenți la
■ festivitate tovarășii Lazăr
I David, secretar al Comitetu-
! lui județean Hunedoara al
I iP.C.R., Clement Negruț,
■ prim-secretar al Comitetului
I municipal de partid,
• In cuvîntul său, tov. Victor 
IBădău, Inspector școlar, a fă

cut un bilanț al succeselor 
I obținute în anul de învăță-
| mînt încheiat pe tărîmulI procesului instructiv-educativ

în școlile Văii Jiului și a 
■ stăruit asupra sarcinilor care
I revin cadrelor didactice în
| viitorul an școlar.
I Tovarășul C, Clemente. 
I membru în comitetul execu

tiv al Consiliului popular ju
dețean, a dat apoi, citire lis- • 
tej celor care au fost răs- I 
plătiți pentru activitate în- I 
delungată, pentru merite de- I 
osebite la catedră, cu înalte I 
ordine, medalii și titluri. Din I 
municipiul nostru au primit I 
distincții următorii tovarăși i 
Constantin Ionescu, profesor 
la Școala profesională minie
ră Lupeni, Ordinul muncii 
clasa a III-a ; Lucia Daniel, 
profesoară la Școala genera
lă nr. 1 Petrila, Ordinul „Me
ritul cultural11, clasa a III-a; 
Mihai Ferenczi, profesor la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, Medalia muncii ; Ilie 
Moșie, profesor la Liceul de 
cultură generală Petroșani, 
Gradația de merit; Elena 
Ioncscu, educatoare la gră
dinița cu orar redus Lupeni, 
Eugenia Pricob, profesoară la

(Continuare în pag. a 2-a)

Intîlnire cu

La începutul celei de-a doua 
zile a vizitei sale în Finlanda, 
președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
s-a întâlnit cu președintele 
Parlamentului, Rafael Paasio, și 
cu alți membri ai forului le
gislativ suprem finlandez.

împreună cu șeful statului ro
mân se aflau tovarășii Janos 
Fazekas, Corneliu Mănescu, 
loan Avram și ambasadorul 
României în Finlanda, Mircea 
Bălănescu.

In cursul vizitei la Parlament, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de Vaino Leski- 
nen, ministrul afacerilor exter
ne, Olavi J. Mattila, ministrul 
comerțului exterior, Olavi Sa
lonen, ministrul industriei, Ka
arlo Makela, ambasadorul Fin
landei în România, de ministrul 
plenipotențiar Heikki Hannikai- 

• nen, șeful protocolului, și de ge-
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Adeziunea noastră, a minerilor
Am urmărit zilnic vizita cu 

o atît de amplă rezonanță in
ternațională a delegației noas
tre de partid și de stat în ță
rile socialiste din Asia. Din 
primele ei momente, călătoria 
conducătorilor partidului și sta
tului nostru s-a impus atenției 
Ca o inițiativă constructivă des- 
fășuraîă sub semnul înaltei 
responsabilități pentru unitatea 
țărilor socialiste, a tuturor for
țelor cintiimperialiste. fiind do
minată de ideea întăririi prie
teniei dintre Partidul Comunist 
Român și partidele frățești din 
cele patru țâri vizitate, dintre 
poporul nostru și popoarele chi
nez. c iroean, vietnamez și mon
gol.

De fapt, așa procedează în
totdeauna partidul nostru. Toa
tă lumea știe că dialogul des
chis, discuția directă, în ade
vărat spirit tovărășesc, comu
nist este metoda permanentă 
ce c>r:ieterizează stilul de lu
cru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Viața însăși, arată 
că dialogul deschis, sincer, este 
de cea mai mare importanță 
pentru crearea unui climat de 
încredere reciprocă și găsirea 
jfle soluții acceptabile.

Numărîndu-mă printre cei 20 
milioane de cetățeni ai Româ
niei socialiste, printre comu

niștii acestei țări înfloritoare, 
resimt un sentiment de mare 
satisfacție față de rezultatele 
vizitei în țările socialiste din 
Asia a delegației de partid și 
guvernamentale române condu
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dar, consider eu, câ 
această satisfacție și aprobare 
nu trebuie să se rezume la e- 
nunțarea unor simple cuvinte. 
Adeziunea noastră, a mineri
lor de la Lupeni, din întreaga 
Vale a Jiului la politica inter
nă și externă a partidului este 
necesar să fie exprimată prin 
rezultate din ce în ce mai bune 
în adîncurile subterane ale ba
zinului. Pentru că numai dez
voltarea unei economii națio
nale puternice conduce la a- 
firmarea reală a unei țări, a 
unei națiuni.

Asimilînd cele mai noi și bi
neînțeles mai moderne meto
dologii de muncă, am reușit 
să obținem rezultate de presti
giu în cinstea semicentenarului 
partidului. Cu acel prilej ne-am 
dat seama de adevăratele noas
tre potențe ajungînd la con-

Petre CONSTANTIN, 
miner șef de brigadă — 

E. M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)
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Agitatorii, un real 
sprijin în munca 

organelor 
ți organizațiilor 

de partid

•••••••••••

membri ai Parlamentului 
finlandez

neral-maior Ermei Kanninen.
La intraTea în Parlament, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cordial de pre
ședintele Parlamentului, Rafael 
Paasio, liderul Partidului So
cial-Democrat, de prim-vicepre- 
ședintele Johannes Virolainen 
și de alți înalți reprezentanți 
ai forului legislativ suprem.

Oaspeților români le-au fost 
prezentați președinții comisiilor 
Parlamentului.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru această vizită, Rafael Paasio 
a adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți o 
caldă urare de bun venit. Sint 
convins — a spus el — că vi
zita dumneavoastră va prilejui 
un schimb de opinii asupra 
multor probleme, în interesul 
națiunilor noastre, al tuturor 
popoarelor.

In continuare, Rafael Paasio

a prezentat activitatea și struc- 
tura Parlamentului, subliniind 
rolul și importantele sale atri- 
buții în viața politică a țării,

Răspunzînd, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a spus i

Aș dori să mulțumesc dom
nului președinte al Parlamen
tului pentru salutul ce mi-a. 
fost adrâsat. îmi exprim satis
facția pentru faptul că, în ca
drul vizitei pe care o facem 
în Finlanda, putem să cunoaș
tem unele aspecte reprezenta
tive din activitatea Parlamen
tului finlandez.

De asemenea, îmi exprim sa
tisfacția că între Parlamentul 
finlandez și Marea Adunare Na
țională a României există re
lații bune și, după cum știm, 
domnul președinte urmează să'

(Continuare in pag. a 4-a)

mecanică fină
perlă a Sinaiei

Cind vedeți trecind prin Vâ
slea Jiului o locomotivă Diesel 

electrică să știți că „inima" ei 
- echipamentul de injecție - 
care pînă nu de mult se odu- 

; fabricat
uuie pmu nu uc iiiui

( J cea din import, este
£ ) azi în țară. Motoarele de mare 

------- -1'- industria minieră, 
I din toate ramurile 

tractoarele care 
patriei

z j putere din 
. s ca de altfel

economiei, 
brăzdează păminturile

sau scot „aurul verde" din ma
sivele Paringului și Retezatului 
sint și ele înzestrate cu pom
pe de injecție românești. Vii
toarele autocamioane grele, in 
curs de asimilare după li
cența M.A.N. la „Steagul roșu" 
Brașov, care vor asigura trans
porturi în scurtă vreme și în 
Valea Jiului vor fi echipate tot 
cu pompe de injecție fabri-

cate in țoră.
Știți unde sint realizate aces

te bijuterii care pun în mișca
re uriașele motoare ? La Uzina 
de mecanică fină din Sinaia.

Două lucruri duc azi faima 
orașului Sinaia in țară și in 
lume.

Datorită împrejurimilor sole 
deosebit de frumoase, Sinaia 

este • recunoscută drept perla

turismului montan al Româ
niei. Dar, Sinaia de azi este
de fapt reședința uneia dintre 
cele mai importante întreprin
deri constructoare de mașini -
Uzina de mecanică fină produ
cătoare de pompe și aparatură 
de injecție, apreciată nu nu
mai în țară, ci și in alte 50 
de țări de pe toate continen
tele lumii.

Conducerea partidului și sta
tului au încredințat colectivu
lui uzinei sarcina de a produce 
pompe de injecție în anul 1957. 
In 1971 față de 1954 produc
ția acestei uzine sporește de

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag. a 2-a)
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LUNA CALITĂȚII
PRODUSELOR

la uniiătîle €. €. P.
In întreaga activitate politică și organizatorică a partidului 

și statului nostru se subliniază cerința imperioasă a etapei ac
tuale de a considera problema calității ca o pîrghie esențială în 
acțiunea de perfecționare a sistemului economic și de satisfacere 
a nevoilor societății contemporane, de a se acționa în consecință, 
în lumina acestui imperativ, în toate sectoarele activității pro
ductive.

In raportul prezentat la Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat o 
dată în plus acest aspect, arătînd că i „...ridicarea calității produ
selor, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-econoinica 
superioare, trebuie să~ constituie o preocupare de prim ordin, o 
sarcină de cea mai mare însemnătate a ministerelor și unităților 
economice, a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor din industria noastră socialistă**.

Legea privind controlul calității adoptată de Marea Adunare 
Națională în luna martie 1970, stabilește printre altele și meto
dele prin intermediul cărora trebuie să se realizeze ridicarea ne
contenită a calității produselor, Lucrărilor și serviciilor. In oa- 
drul Centralei cărbunelui Petroșani, în lumina acestei legi s-au 
inițiat în ultimul timp o serie de măsuri menite să ridice ni
velul calitativ al produselor. In scopul valorificării superioare a 
producției de cărbune s-a pus în funcțiune Fabrica de brichete 
de la Coroești. Toți specialiștii care activează în compartimentul 
controlului tehnic de calitate, începînd cu cadrele inginerești și. 
pînă la muncitori, sînt încadrați în cursuri de perfecționare pro-; 
fesională. S-au completat schemele prevăzute pentru comparti-î 
mentele C.T.C. cu cadre tehnico-inginerești și muncitorești, co
respunzătoare din punct de vedere al pregătirii profesionale; Ia 
unități s-au întocmit planuri de măguri a căror realizare duce la 
îmbunătățirea calitativă a producției.

Cu toate că la cărbunii bruți extrași la exploatările mi
niere din Valea Jiului pe primele cinci luni ale anului curent 
indicatorul calitativ de bază — CENUȘA — a fost realizat în 
limitele normei interne de 35,4 la sută, sînt exploatări care de
pășesc nejustificat acest indicator producînd greutăți celor trei 
preparați) care, la rîndul lor. trebuie să scoală o gamă largă do 
produse și sortimente la nivelele calitative prevăzute de standar
dele și normele interne în vigoare.

Ing. loan SÂBÂU
șef serviciu C.T.C. din Centrala cărbunelui

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ședința Comitetului Executiv
Central al U. 6. S

In ziua de 30 iunie a. c. e 
avut loc ședința Comitetului 
Executiv al Con'-iiiului Central 
al U.G.S.R. Au participat pre
ședinții comitetelor uniunilor 
sindicale de ramură, membrii 
Consiliului pentru ■ . -blemele 
economii și preță’ . : profc- 
stonale și i Consiliului pen- 
Iru problemele sociale și ridi
carea nivelului de trai — or
ganisme ale Consiliului Central 
al l.'.G.SR, precum și cadre 
tu mu '.ei le răspundere în con- 
«hiccrea unor ministere și insti- 
lutii centrale de stat

In cadrul ședinței au fost 
«flezbătute: pro’.'- tul de Lege 
privind organizarea și funcțio
narea controlului obștes : pro
iect»!} de Lese cu privire la 

tăților cc mice de stat: pro
iectul de Lege privind înca
drarea 'i promovarea în mun

că a personalului unităților so
ri iliste de stat.

Au fost luate în discuție nu
meroase propuneri de îm
bunătățire a textelor pro- 
ectelor acestor acte normative, 

rezultate din ampla dezbatere 
organizată de organele și orga
nizațiile sindicale, din scriso- 
ri’e trimise de oamenii mun
cii și din dezbaterea publică 
in presă. In spiritul democra
ției socialiste și muncitorești, 
promovată cu consecvență de 
Partidul Comunist Român, la 
adunările organizate de sindi
cate pentru dezbaterea celor 
trei proiecte de legi au parti
cipat . v ape 1 200 0;) de sa
lariat i -) .:•! luat cuvîntul peste 
40 000 de oameni ai muncii, 
care au făcut numeroase propu
neri și sugestii pentru perfecțio
narea proiectelor de legi. Din a-

al Consiliului
.R.
ceasta largă dezbatere a reieșit 
acordul maselor de oameni ai 
muncii cu principiile ce stau la 
baza proiectelor de legi.

Tn urma dezbaterilor care au 
avut loc, în ședința Comite
tului Executiv au fost defini
tivate propunerile Consiliului 
Central al U.G.S.R.. cu privire 
la îmbunătățirea și completa
rea prevederilor cuprinse în 
cele trei proiecte de legi — do
cumente de o deosebită im
portanță economico-socială. ca
re urmează să fie supuse a- 
probării Marii Adunări Națio-

l.'i -firile Comitetului Execu
tiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. au fost conduse de to
varășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al. C.C. 
al P.C.R.. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.

■ N.m. '

LUNA CALITĂȚII 
PRODUSELOR

(Urmare din pog. 1)

Dac.; pvn munca lor stăruitoare pentru îmbunătățirea cali
tății producției, exploatările miniere Dîlja, Lupeni și Bărbăten. 
nu reușit sâ reducă cenușa la cărbunii bruți expediați prepa- 
rații.’or cu 0,1 pînâ la 0.7 puncte, nu același lucru se poate spune 
-despre exploatările miniere Lonea, Aninoasa, Vulcan și Uricani 
care, în primele 5 luni ale anului curent, au livrat cărbune cu o 
cenușă nui mare decât prevederile normei interne cu 0.3 pînă la 
<,2 puncte. Cele mai slabe rezultate s-au înregistrat la E. M. 

’Aninoasa.
In activitatea de preparare trebuie subliniat faptul că șor

țurile de Cărbune special pentru cocs și semicocs realizate și 
îivrite de preparațiile Pet.Va, Corcești și Lupeni pentru Hu
nedoara și Calau, au fost de o calitate superioară prevederilor 
4 Astfel, ^reparația Lupeni a livrat cărbune special
hcr’.ul 0—50 mm) pentru cocs la o cenușă de 8,4 la sută față da 
f.i- la sulă cit prevede STAS-ul, iar preparațiile Petrila și Co
rcești au livrat cărbune special din sortul 0—10 mm cu o ce- 
rușă de 8,4 la sută, respectiv 7,7 la sută față de 9 la sută cit se 
prevede în standarde și contractele de livrare.

Dacă preparațiile Lupeni și Petrila au reușit să livreze în- 
iieaga gama de sortimente cu un nivel calitativ superior preve
derilor contractuale și normelor in vigoare, deci cu o cenușă de 
So,3 Ia sută in loc de 25,8 la sută, respectiv, 18,8 la sută în loc 
• ’ ■- în schimb preparația Corcești nu s-a achitat în
întregime de această importantă sarcină. Preparația cărbunelui 
Corcești, pe primele 5 luni ale acestui an, a livrat sortimentele 
de cărbuni sub nivelele de calitate prevăzute în normă; cenușa 
medie realizată la cărbunii spălați pe această perioadă a fost de 
27,9 la sută fată de 28,0 la sută cit a fost prevăzut.

Din activitatea celor 4 secții ale Uzinei de utilaj minier Pe
troșani, în privința calității produselor, trebuie evidențiat faptul 
că secția de construcții metalice nu are nici un rebut pe pri
mele 5 luni ale anului. Probleme serioase ridică însă secția tur
nătorie care are un procent ridicat de rebuturi (489 mii lei la o 
producție de 5 382 mii lei).

Din această prezentare sumară a calității produselor reali
tate la unitățile Centralei cărbunelui Petroșani, pe prima pe
rioadă a acestui an, reiese că mai sint unități care nu se achită 
In întregime de această importantă sarcină — CALITATEA, care 
este un imperativ major al zilelor noastre.

Iată de ce, in baza Legii nr. 2 din martie 1970, privind asi
gurarea și controlul calități: produselor (ari. 34), la indicația or
ganelor de conducere ale Ministerului Minelor, Petrolului și Geo
logiei, ale C.C.P. și I.G.S. Deva, începind cu 1 iulie 1971 în uni
tățile economice aparținătoare Centralei cărbunelui Petroșani se 
organizează LUNA 'CALITĂȚII PRODUSELOR.

In cadrul acestei importante acțiuni ce se desfășoară pe baza 
unui plan cu obiective concrete și bine determinate, toate unită
țile economice ale centralei trebuie ă-și mobilizeze forțele, să-și 
etaleze capacitatea lor de organizare în scopul obținerii a cît mai 
multe produse de un nivel calitativ superior și cît mai ieftin.

Planul de acțiune pentru desfășurarea ..Lunii calității" cu
prinde printre altele t

< revizuirea de către toate unitățile a planurilor de mă
suri in vederea îmbiyiătățirii calității producției și îmbogățirea 
acestor planuri in parale! cu stricta urmărire a traducerii lor 
In viață;

antrenarea tuturor unităților în întrecerea socialistă cu 
obiectivul i ..Produse de cea mai bună calitate";

•$> organizarea unor schimburi de expvnențâ intre unitățile 
producătoare cit și între acestea și consumatori;

4- întocmirea unor studii privind calitatea, metodele de de
terminare a calității etc.;

♦ organizarea . ' i consfătuiri și simpozioane pe tema ca
lității;

popularizarea colectivelor cu cele mai bune rezultate și 
o metodelor avansate de lucru privind îmbunătățirea calității.

Pentru îmbunătățirea continuă a calității producției dc căr
bune, avînd in vedere creșterea ponderii producției realizate din 
abatajele fronta.c — metodă de exploatare care permite în mai 
mică măsură alegerea șistului in abataj — unitățile miniere tre
buie să nășească noi mijloace de alegere a sterilului provenit din 
aceste fronturi. Să se acționeze energic pe fluxul de transport, 
ie punctele de deversare, la suprafață etc. Rezultate deosebit de 
valoroase s-au obținui cu aceste metode la E. M. Lupeni. Expe
riența valoroasă a acestui colectiv să fie popularizată la toate 
«.niiâțile, generalizată. Creșterea nivelului de mecanizare a tă
ierii cărbunelui în abataje, face ca asupra acestei producții să 
nu mai putem acționa, prin alegerea sterilului, el fiind sfărimat 
împreună cu cărbunele cea ce impune colectivelor de muncă 
de la unitățile miniere să acorde o atenție cu mult mai mare 
alegerii sterilului in abatajele cameră și la locurile de muncă 
unde aceasta se poate face.

Ne exprimăm convingerea că în desfășurarea acestei acțiuni 
cu caracter de ’.isă. 1> re colectivele de muncă nu vor precu
peți nici un efort pentru extragerea și livrarea cărbunilor de 
un înalt nivel calitativ, conștienți fiind că, pe plan economic, 
calitatea reprezintă o expresie a măsurii în .are produsele sa
tisfac cerințele societății.

Toți muncitorii mineri și preparatori, toți inginerii și teh
nicienii, toți salariații unităților din cadrul Centralei sînt che
mați ca in cursul desfășurării acestei ample acțiuni — LUNA 
CA LIT AȚII — Să contribuie cu toată capacitatea lor de muncă, 
cu toată dăruirea pentru obținerea unor rezultate calitativ supe- 
roare, dovedind prin aceasta, așa cum au mai făcut-o și în cadrul 
altor acțiuni, că sînt conștienți de importanța ridicării calita
tive a întregii activități economice.

Uzina 
de mecanică 
fină — perlă 

a Sinaiei
(Urmare din pag. 1)

15 ori. O bună porte din spo
rul de producție a fost obținut 
pe seama creșterii productivi
tății muncii, o altă porte pe 
bază de investiții. S-ou inves
tit oici progresiv fonduri în
semnate in utilaje, instolații și 
clădiri. Dezvoltarea uzinei a 
însemnot noi locuri de muncă. 
Dacă in 1954 lucrau în uzină 
circa 1 000 de saloriați, numă
rul lor se ridică azi la peste 
3 000. Dacă in 1954 uzina o 
produs doar citeva mii de 
pompe de injecție, in 1971 ea 
va realiza peste 200 000, iar 
la sfârșitul acestui cincinal — 
600 000 bucăți anual. Demn de 
subliniat este și faptul că în 
ultimii 15 ani greutatea unei 
pompe de injecție a scăzut c'e 
Io 32 kg Io mai puțin de ju
mătate in timp ce caracteristi
cile tehnico-funcționale s-au 
îmbunătățit continuu, iar pre
țul de cost a scăzut de mai 
bir.e de trei ori.

Au fost citeva perioade care 
ou marcat momente de răs
cruce în viola uzinei, dor tocle 
la un loc au contribuit la cre
area unui colectiv omogen și 
bine sudat. Aici, in oceastă 
uzină, există o ma e stabili
tate o oamenilor. Despre fluc
tuație se vorbește doar in două 
ocozii, cind tinerii pleacă să-și 
satisfacă stagiul militar sau 
otunci cind un salariat iese 
la pensie.

Succesele obținute an de 
an în producție (în toți cei 22 
de ani de activitate planifi
cată, colectivul uzinei a reali
zat și depășit sarcinile de plan 
la toți indicatorii), sini slrins 
legote de activitotea desfășu
rată de comuniștii din uzină, 
unul din trei solorioți ol aces
tei întreprinderi este membru 
de partid.

...Trandaiir e al meu nume / Strălucesc in mii culori / Și sint rege peste flori...
Foto; I. LIC1U

Concurs
„CINE ȘTIE CÎȘTIGĂ"

pe feme de protecție a muncii
Recent s-a organizat la Ex

ploatarea minieră Petrila un 
concurs „Cine știe, cîșligă" 
pe teme ale protecției mun
cii. Organizat, sub îndruma
rea Comitetului de paitid. 
de către Comitetul de di
recție al minei și Comitetul 
sindicatului, la concurs au 
participat reprezentanți ai 
fiecărui sector din profesiile, 
mineri, artificieri de mină, 
maiștri mineri, electricieni de 
mină și maiștri electrome
canici.

Prin fața juriului a tre
cut un mare număr de con- 
curenți. care au dovedit, 
prin răspunsurile date la 
cele cile 10 întrebări puse 
în discuție pe grupe de spe
cialitate și în strînsă legă
tură cu activitatea lor pro
fesională, cunoașterea temei
nică a normelor de tehnica 
securității în muncă.

Concursul, dotat cu premii

în obiecte, a fost cîștigat de 
către minerul Ghcorghe Si- 
mota, artificierul Vasile Tu
fiș, maistrul miner Zoltan 
Zap, electricianul Ernest 
Konyicska și maistrul elec
tromecanic Ervin Forro.

Rezultatele bune ale con
cursului au confirmat că pe 
lingă numeroasele posibil it .iți 
folosite de către conducerile 
întreprinderilor și comitetele 
sindicatelor în însușirea și 
respectarea de către salaritți 
a normelor de tehnica secu
rității muncii cum sînt: con
ferințele, gazetele de perete, 
stațiile de radioamplificare 
etc., concursurile ..Cine știe, 
cîșligă" sînt un eficient mij
loc dc popularizare în mase 
a prevederilor legislației pri
vind asigurarea condițiilor 
optime de securitate la Fo
care loc de muncă.

D. I.

i< O T E
Melomanul

Ion Munleanu, din Iscruni, 
se considera de acum „spe
cialist" în... furturi. Și, pe 
drept cuvînt. Avea la activul 
său 8 furturi, ceea ce bine
înțeles, nu e puțin.

Ultima oară a furat două 
picupuri. Prinsese omul gust 
de muzică. De rîndul acesta 
insă chestiunea a ieșit cu 
cîntec mare : 4 ani închi
soare. In sfirșit, un gust pe 
deplin satisfăcut.

S-a făcotnit 
!a cocoș

Nu începuseră cocoșii să 
cin te. cînd Tiberiu Pintea 
din Petrila, a și împuținat 
rîndul acestor vestitori ai 
zilei. Cu dibăcia dovedită și 
în alte împrejurări, a înhățat 
cocoșul lui Andrei Armenco.

De ce ? E un lucru pe care 
a refuzat să-l explice. O fi 
avut nevoie de el pentru ca 
să-1 scoale dimineața, ori pur 
și simplu pentru ca să-l mă- 
nînce ? In orice caz. pentru 
8 luni, nu-1 vor mai scula 
cocoșii...
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Sărbătorirea
„Zilei

învățătorului'4
1)

Școala generală nr. 1 Petri
la și Maria Iațcnco, profe
soară la Școala generală nr. 
5 Petroșani, distincție de 
,. Evidențiat".

In numele celor care iu 
primit distincții a vorbit 
prof. Die Moșie mulțumind 
pentru dovezile repetate de 
prețuire și stimă cu care par
tidul și statul nostru încon
joară pe fiecare slujitor al 
școlii și subliniind atașamen
tul fierbinte al dascălilor, 
fată de politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului.

A urmat un moment emo
ționant, o dată cu pătrunde
rea în sală a unui mare 
grup de pionieri. îmbrăcat i 
în frumoasa lor uniformă 
festivă, care în sunetul goar
nelor și tobelor, purtând dra
pele, s-au apropiat de scenă 
și au oferit buchete de flori 
celor din prezidiu.

In cuvîntul său, tovarășul 
Lazăr David a adresat, din 
partea Comitetului județean 
de partid și a 
popular județean,
didactice din Valea 
calde felicitări cu 
„Zilei învățătorului*, 
de sănătate și de noi 
se în activitatea de 
După ce a făcut o 
trecere în revistă 
selor obținute de 
muncii din județul Hunedoa
ra în anii cincinalului prece
dent, pe plan 
social-cultural, 
spus î „Avem 
Valea Jiului, 
întreg județul, un 
format în spiritul concepției 
marxist-leniniste despre lu
me și viață, al politicii par-

Consiliului 
cadrelor 

Jiului 
prilejul 

urări 
i succe- 

viitor. 
scurtă 
succe-a 

oameni

economic și 
vorbitorul a 

în școlile din 
la fel ca în 

tineret

tidului și statului 
ideilor progresiste 
umaniste pe care 
le promovează cu 
vență în întreaga 
cială. Față de realizările ab
ținute. putem afirma că e- 
ducatoarele, învățătorii, pro
fesorii, maiștrii instructori 
din școlile județului au con
tribuit pe deplin la forma
rea unui tineret harnic, dis
ciplinat, atașat partidului și 
poporului, adueîndu-și con
tribuția la progresul mate
ria] și spiritual al județului. 
S-a manifestat în acest an 
școlar mai mult Interes pen
tru modernizarea învfițămîn- 
tului, pentru punerea lui în 
acord cu noile cuceriri ale 
științei și culturii, pentru ri
dicarea sa la nivelul celor 
mai bune realizări existente 
pe plan național".

Tn încheierea festivității a 
luat cuvîntul tovarășul Cle
ment Negruț. Vorbitorul a 
felicitat, în numele Comi
tetului municipal de partid, 
cadrele didactice din Valea 
Jiului pentru modul în care 
și-au adus contribuția la e- 
ducarea tinerelor generații, 
la întărirea disciplinei în 
școli și creșterea simțului 
civic Iu copii, pentru crearea 
unei .atmosfere de muncă și 
emulație. „Pentru tot ceea 
ce ați realizat, pentru toate 
succesele dobîndite în ac
tivitate — a spus vorbitorul 
— vă mulțumim călduros și 
vă dorim vacanță plăcută".

Cei prezenți au urmărit 
apoi un program artistic re
alizat de elevi și au vizitat 
expoziția deschisă cu prile
jul „Zilei învățătorului", la 
Casa corpului didactic.

nostru, al 
profund 
partidul 
consec- 

viață so-
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Se toarnă fundațiile 
mote lului 

„6ambrinus“ 
Lucrările de construcție a 

motelului Gambrinus au intrat 
în fază de execuție. începi*, d 
din această săptămână construe- * 
lorii Șantierului 1 Petroșani 
al T.C.H, au început turnarea 
fundațiilor de beton ale nou
lui complex, urmând sâ execu
te în continuare lucrăr ‘e de 
zidărie. Motelul va îi jredat 
pînă în luna iulie 1972 .

Adeziunea noastră, a minerilor
(Urmare din pag. 1)

cluzia că succesele noastre pot 
fi amplificate. Atunci ne-am 
angajat să obținem noi depă
șiri de plan în perioada ce 
urmează, să scoatem din aba
taje cărbune din ce în ce mai 
mult și de cea mai superioară 
calitate. Este datoria noastră, 
a tuturor minerilor de a răs
punde în acest mod condițiilor 
de muncă asigurate astăzi, ne*, 
superioare acelora în care au
lucrat înaintașii noștri. îmi a- 
duc aminte chiar de felul în 
care eram nevoiți să scoatem 
ărbunele cu 10—15 ani în ur

mă și încerc să fac o compa
rație. Viața noastră s-a schim
bai. munca fizică fiind din ce 
in ce mai mult înlocuită cu 
aceea a unor utilaje moderne 
produse în țara sau în străină
tate. Și toate acestea ca rod 
al politicii economice înțelepte 
a Partidului Comunist Român, 
a politicii de întărire a priete
nei și colaborării cu toate po-

CărbuncJe in... manevră.»

ILUSTRATA PE

poarele. Forța, inteligența și pri
ceperea noastră completată cu 
aceea a oamenilor din toate 
colțurile lumii, ne ajută în rea
lizarea mărețelor sarcini ce ne 
stau Tn față.

Doresc să mulțumesc pe a- 
ceastă cale delegației partidului 
nostru și în primul rînd tova
rășului Ceaușescu, pentru mo
dul strălucit în care și-a în
deplinit misiunea nobilă încre
dințată de partid.
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Cînd sîngele și
In perioada care urmează, 

perimetrul cercetărilor ar 
putea fi extins spre nord i 
specialiști americani, japo
nezi, sud-coreeni au între
prins deja prospectări în Ma
rea Chinei. Subsolul marin al 
platformei dintre insulele ja
poneze și continent nu și-a 
dezvăluit, pînă în prezent, 
toate tainele. Chiar dacă pen
tru moment companiile cola
borează în domeniul prospec
tărilor, ulterior rivalitățile 
— după cum apreciază comen
tatorii autorizați — vor ră
bufni, căci cel ce va fi stă
pân pe „robinetul" conductei 
petroliere, va beneficia de o 
poziție privilegiată.

In orice caz, cercetările în
treprinse prin metode mo
derne —■ seismice — de către 
nave dotate cu echipament 
electronic costă o „bagatelă" 
de peste 10 000 de dolari pe 
zȚ de fiecare vas. Iar prețul de 
cost a) unui puț forat revine 
la peste patru milioane de 
dolari. Sumele investite încep 
să devină din ce în ce mai 
importante. Oare marile com
panii dispun de suficiente 3- 
sigurări pentru a nu avea nici 
o grijă că într-o bună zi vor 
putea pierde milioanele inves
tite ? Ziarul american „The 
Village Voice" anunța recent 
că anumite ..cercuri compe
tente" -din Washington au dai 
asigurări companiilor petro
liere americane interesate în 
acest ..big business" ; armata 
americană va mai rămîne în 
Vietnam.

Se pare — după opiniile 
unor comentatori străini — 
că Washingtonul și-ar fi luai 
în această regiune obligații 
pe un număr de ani. Vom ci
ta de data aceasta, însă, un 
istoric, pe Gabriel Kolko, care 
declara recent referitor la 
petrolul vietnamez « „Din stu
diile mele asupra istorici a- 
mericane știu că firmele pe
troliere ale Statelor Unite in
tră într-un teritoriu numai 
cînd Washingtonul dă asigu
rări pe termen lung. Numai 
atunci investesc sume mai 
mari. Industria petrolieră este 
cea mai politizată dintre in
dustrii".

Un regim „prieten", sufi
cient de consolidat la Saigon, 
este un serios deziderat ame
rican pentru evoluția eveni
mentelor în perioada urmă
toare ; ar fi, de fapt, alter
nativa ideală la permanenti
zarea prezenței trupelor S.U.A. 
dar șansele ca alternativa i- 
deală să se materializeze sînt 
egale cu zero. Eventuala ga
ranție a stabilității regimului 
saieonez. eficiența trupelor 
sale nu au fost niciodată stră
lucite : dar în ultimul timp, 
cu rît sînt puse mai frecvent 
în situația de a juca roluri 
mai dificile, cu atît mai ine- 
ficiente s-au dovedit a fi tru
pele saigoneze. Nici extinde
rea conflictului armat spre 
Cambodgia și Laos nu a dus 
la rezultatele militare scon
tate. Politica de „vietnami- 
zare' nu și-a putut dovedi 
viabilitatea, !n condițiile îd

ADRESA...
E bun și-un pom 

la... 
blocul omului!
Asemenea aspecte care „co

lorează" și mai mult armo
nia cadrului pitoresc, ai car
tierelor din Valea Jiului pot 
fi întâlnite peste tot. Dar, 
chiar de a lungul șoselei 
principale care trece prin 
Petrila ? Nu sint suficiente 
spații printre blocuri ? Sau, 
vina e a celor ce-au construit 
blocurile lingă șosea...

Foto I I. LEONARD

petrolul se amestecă (II)
care fără un ajutor susținui 
din p; rtea aviației, armamen
tului, consilierilor americani 
s-ar fi prăbușit de‘ mult toa
te planurile militare ale ma
rionetelor de la Saigon.

Oare petrolul Asiei de sud-est 
nu este totuși prea scump ? 
Deși am arătat că. beneficiind 
dc niște resurse importante, 
fără dificultăți tehnice în ex
ploatare, cu puțin sulf, prețul 
de cost al acestui petrol este 
mai scăzut deeît cel al altor 
regiuni, oare dacă se adaugă 
cheltuielile menținerii înde
lungate a prezenței america
ne în această regiune, prețul 
nu va crește ? Dacă s-ar tra
ge o linie și s-ar însuma chel
tuielile de obținere a petro
lului, adăugîndu-se și che’tu- 
ielile de menținere a forțe
lor militare in regiune nu se 
va ajunge cumva la un preț 
deloc economic ?

In perioada recentă, carac
terizată de o contestare popu
lară tot mai categorică a a- 
gresiunii din Indochina, la 
calculele economice privind 
costul petrolului se adaugă 
inevitabile considerente poli
tice. „Costul politic* al petro
lului din Asia de sud-est s-ar 
putea dovedi prea ridicat 
pentru ca Administrația să 
riște să-1 plătească. Marșuri
le asupra Washingtonului din 
această primăvară reflecți nd 
audiența tot mai largă pe 
care o găsesc organizațiile 
ostile războiului, declarațiile 
antirăzboinice ale unor se
natori democrați și republi

cani, moralul scăzut al tru
pelor americane combatante 
din Vietnamul de sud, tuate 
acestea reprezintă factori de 
care Administrația S.U.A. va 
trebui sâ țină cont in pri
mul t ind pentru că anul care 
urmează, 1972, este un an e- 
lectoral. La întrebarea-lozincă 
a organizațiilor pacifiste ame
ricane „Ce căutăm în Viet
nam ?", s-a adăugat recent una 
și mai directă; Fiii noștri mor 
în Vietnam pentru petrol 7“ 

înainte de a trage conclu
zii, este necesar să reamin- 

j^m că, făcîndu-și calculele, 
companiile petroliere intere
sate să acapareze petrolul 
sud-vietnamez au neglijat o 
componentă esențială a ecua
ției politice sud-vietnameze i 
voința poporului din Vietna
mul de sud. așa cum este ea 
exprimată dc purtătorii de 
cuvînt cei mai autorizați.

La 24 februarie a.c., Minis
terul Afacerilor Externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, singurul îndreptățit 
să reprezinte interesele și as
pirațiile poporului sud-viet
namez, a dat publicității o 
declarație, difuzată de Agen
ția de Presă Eliberarea, m 
care denunță exploatarea de 
către Statele Unite a resur
selor petroliere sud-vietna
meze. In același timp, se con
damnă în mod energic admi
nistrația marionetă de la Sai
gon pentru înstrăinarea bogă
țiilor naturale ale țării. De
clarația citată confirmă pre
zența companiilor petroliere

americane în această regiune, 
menționînd că ele și-au inten
sificat in ultimul timp opera
țiile do prospectare și de ex
ploatare a resurselor petroli
fere în apele teritoriale ale 
Vietnamului de sud. De ase
menea, declarația din 24 fe
bruarie sublinia că ..Guvernul 
Revoluționar Provizoriu, în 
calitatea sa de reprezentant 
autentic și lega] al populației 
sud-vietnameze, afirmă so
lemn că toate resursele ma
teriale ale Vietnamului de 
sud sînt bunuri sacre și In
violabile ale pooorulnl său 
Orice acorduri încheiate de 
regimul saigonez cu companii 
sau organizații străine nu a» 
nici o valoare și nu obligă 
cu nimic poporul sud-vietna
mez și pe reprezentanți)! său 
autentic și legal*.

Tn fata hotărârii, confirma
te ’"’rin acțiuni glorioase de 
luptă a poporului din Viet
namul de sud de a-și afirma 
dreptul, dreptul de a decide 
asupra destinelor sale, asypr? 
dezvoltării țării — ȘÎ implicit 
asupra utilizării resurse’or ei 
— calculele companiilor pe
troliere nu pot. nici chiar 
sprijinite de intervenția ar
mată, deeît să rămină niște 
ipoteze cinice, dar neaplica
bile.

(Sfîrșit)

Liviu MUREȘAN
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AGITATORII
UN REAL SPRIJIN

IN MUNCA ORGANELOR
Șl ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID
Sarrinile mari pc care Ic au 

tn .ixleplmil organele și orga- 
orzațiile de partid din munici- 
*i»l nostru in etapa pe tare o 
•tribalei», n:ar ne m de obiec
tivele mobilizatoare ale ac lua- 
Julu» plan cincinal, menite să 
»k)uc țara pe noi trepte de pro
gres ș> civilizație impun imbu- 
Bkâiâțirea necontenită a for
jelor și mijloacelor muncii po- 
M»e. a propagandei dc partid 

ansamblul său. întreagă a- 
• esstâ activitate se cere tot 

mnlt subordonată, adaptată 
Ha sarcinile concrete pe care 
Ik au de rezolvai organizațiile 
de ; .irlid dc La exploatările mi- 
whic și preparațiile dc cărbu
ne, din întreprinderi și dc pe 
fSHtrcrvIe de construcții, din in- 
Btiluții >i școli.

Experiența multor organiza- 
bază dobinditâ pe tări- 

politice-educali- 
clar id cea 
de la om Ia 
dintre cele 
directe și

că 
om 
mai 
mai

mă- 
or- 

par- 
ma-
oa-

lii de 
>nui activității 
ve conturează 
Mflimea politică 
reprezintă unul 
■perative, mai
♦ Inicnte mijloace pentru a a- 
«iuce la cunoștința maselor ho- 
♦ăririle de partid si de stat, de 
e tace cit mai bine înțelese 
ewriic pe care le adoptă 
ranclc și organi/utiilc de 
iid. ha contribuie .n foarte 
re măsură la mobilizarea
mc.ul >r muncii s.. participe cu 
«•lan sporit la a iivitatea pen
tru îndeplinirea planurilor de 
producție, ajută la populariza
rea experienței pozitive și Ia 
combaterea neajunsurilor. \ ia- 
ja. piuJita de zi cu zi atestă, 
Insă, că eficiența mumii pili
ți» e de masă, forța ei de in- 
viurire depind in măsura ho- 
lăntoare de cei chemați să o 
tiesfășoare, dc calitățile orato
rice ale agitatorilor, de măies
tria de a se face ințeleși de 
mase, de exemplul lor perso- 
»ai.

iată de ce, o seamă dc co
mitete și organizații de pariul,
♦ onduc indu-se după indicațiile 
nintiucerii partidului, dar in a- 
relași timp luind in conside
rație Și specilicut unității unde 
Eiivează, ținind seama și de 
sarcinile concrete Pe care le 
e» de soluționat, au organizat 
colective de agitatori cărora 
Pe-au încredințat sarcina de a 
lit-l.Lura in rindurile -alaria- 
Vlor i> permanentă muncă po- 
Fittcă de la om la om. Pentru 
r- obține ca activitatea politi
că să se ridice la nivelul sar-
♦ biilnr, al cerințelor concrete

fiecare unitate, organizații 
d«- bază ca cele din sectorul III 
ț> sectorul de aeraj de la mina 
Wi.-han, de la fabrica de stilpi 
fe-idraulici. organizațiile de ba- 
ai nr. 2 și S A 
trila, nr. 5 de 
ți multe altele 
tn colectivele 
fie atrase cele
radre de partid, 
rconomie și cultură, ale orga
nizațiilor de masă și obștești, 
tare, prin natura muncii 
vin in directă legătură cu 
menii muncii. Ca urmare, 
asemenea colective au fost
prinși și activează membri ai 
birourilor organizațiilor de ba
nă. ai comitetelor de partid, in
gineri. tehnicieni, maiștri, briga
dieri și șefi de echipe, orga
nizatori ai grupelor de partid 
ți ai grupelor sindicale, mem
bri ai biroului organizației 
l 1-C„ membri ai comitetelor 
de direcție. precum

membri <le partid bine pregă
tiți din punct de vedere pro- 
icsional și politic, cu experien
ță in mumă, carc se bucură de 
Mimă și prestigiu in mijlocul 
colectivului unde ei muncesc și 
aci ivcază.

I mind scama tie misiunea de 
mare răspundere 
unor asemenea i 
cit se poate de 
componența lor 
oamenii cei mai 
fiecare unitate 
instituție ele., 
\ arăși carc sînt realmente in 
măsură să explice in mod con
vingător politica partidului, în
semnătatea sarcinilor care re- 
\ in unităților unde ei activea
ză, din hotârîrile de partid și 
de stat. Ori este clar, nimeni 
altcineva decit cadrele care de
țin o anumită poziție de răs
pundere în conducerea diferi
telor sectoare productive, sini 
alese în conducerea organiza
țiilor de masă și obștești, nu 
este mai in măsură să cunoas
că mai bine sarcinile, obiecti
vele cu care se confruntă și 
cărora trebuie să Ie dea ma
terializare fiecare colectiv <le 
muncă în parte. Pentru că prin 
natura răspunderilor ce le-au 
fost încredințate, in ierarhia 
funcțiilor ce le dețin, aceștia 
au posibilitatea să fie tot tim
pul Ia curent cu toate proble
mele 
fața 
ilor. 
live 
resc 
acele 
re apelează cu încredere, 
primul rind. la asemenea 
tegorii de salariați, 
să-și aducă

încredințată 
colective, este 

firesc ca in 
să fie cuprinși 
competenți, din 
economică sau 

adică acei to-

de la mina Pe- 
ta mina Lonca 
s-au îngrijit ca 
de agitatori să 
mai competente 

de stat, din

lor. 
oa- 

in 
cu-

majore care se pun in 
întreprinderilor, instituți- 
unităților agricole respec- 
ctc. Prin urmare, este fi- 
și deci procedează bine 
organizații de partid ca- 

cu încredere, in 
ca- 

cerindu-le 
contribuția Ia lă

murirea politicii partidului, ii 
consultă atunci cînd au de dus 
la îndeplinire anumite sarcini, 
ii atrag la desfășurarea 
permanente munci politice 
masa salariaților. 
rea acestora 
sarcinilor de

Modalitățile, 
cele prin < are 
gitatori pot să-și ducă la în
deplinire sarcina încredințată 
sini multiple și foarte diverse. 
Optarea pentru o 
alta de a munci 
se face ținindu-se 
condițiile concrete 
care Ioc de muncă, 
ța multor organizații prezintă 
ca foarte eficace practica uti
lizată de unii agitatori 
intrarea sau ieșirea din 
in pauze organizează 
individuale cu oamenii 
grupuri restrinse, cu care pri
lej popularizează hotărîrile, le
gile. actele normative, îi in
formează operativ asupra eve
nimentelor politice interne și 
internaționale, fac cunoscute a- 
numite hotărîri adoptate de or
ganele locale de partid, expli
că politica partidului in do
meniul in care ei muncesc, îi 
mobilizează pe oameni la rea

unei 
in 

Ia mobiliza- 
la îndeplinirea

producție.
formele, mijloa- 
colectivele de a-

metodă sau 
cu oamenii 

seama și de 
de la fie- 

Experien-

care la 
schimb, 
discuții 
sau cu

lizarea sarcinilor 
nităților lor 
rumente. In 
tor agitatori 
de cinste și 
baterea neajunsurilor: ci adop- 
lă o atitudine combativă față 
de actele de ncrespectare a le
gilor țării, a regulamentelor de 
ordine interioară, combat orice 
neglijență în munca, lipsa de 
grijă față de avutul obștesc, 
creează o opinie de masă îm
potriva manifestărilor retro
grade.

La unele birouri de organi
zații și comitete de partid atft 
»ic la exploatările miniere cit ți 
de la alte unități mai există 
incă neclarități in legătură cu 
numărul oamenilor care pot fi 
cooptați în colectivul de agi
tatori, care ar fi cifra cea mai 
..optimă". La o asemenea între
bare nu se poate da un răs
puns care să fie valabil pen
tru toate organizațiile de bază, 
pentru că și sarcinile, că și pu
terea de influențare in mase a 
organizațiilor de partid sint di
ferite. Prin urmare, nu este 
bine și nici posibil, ca din a- 
fara organizației respective să 
se hotărască asupra componen
ței numerice a colectivelor de 
agitatori, adică să se dea o 
cifră valabilă în toate cazu
rile. Acest lucru rămine, și este 
și firesc așa, la latitudinea fiecă
rei organizații 
partid 
sitățile 
fiecare 
caz la 
oameni 
tivul de agitatori.

In legătură cu conducerea și 
îndrumarea colectivului de agi
tatori, această sarcină se în
credințează unui responsabil de
semnat de către organizația de 
partid. In foarte multe orga
nizații. printre care și cele din 
secția de brichetaj »le la pre- 
parația Coroești, sectorul III al 
minei Petrila. organizația de 
bază nr. 2 de la preparația din 
aceeași localitate și altele, o a- 
semenea răspundere a fost în
credințată fie secretatului bi
roului organizației de bază, fie 
locțiitorului acestuia, sau res
ponsabilului cu problemele de 
propagandă din birou. In orice 
caz un lucru trebuie să fie clar, 
că o asemenea treabă nu poate 
fi lăsată la voia întimplării și 
răspunderea pentru conducerea 
și îndrumarea <?i este bine să 
fie încredințată celor mai com
petente cadre. însăși viața, prac
tica de zi cu zi arată că fn 
măsura in care fiecare organ 
și organizație de partid se ocu
pă mai temeinic și în mod 
rit mai susținut de a face bine
cunoscute maselor sarcinile ce 
le stau în față, cu cit cultivă 
mai mult în rîndul acestora 
simțul responsabilității, nl da
toriei față dP destinele unității 
unde muncesc. în aceeași mă
sură și rezultatele sint într-o 
tot mai strînsă corelare cu e- 
forturile depuse.

localitatea lor

voluntară în
Căminul cultural se extinde

IO ANV.

vă rugăm

Concurs pentru

8
Răspundem
cititorilor 911/1968 și

lacererea

Prin contribuție

Petroșani, iar 
economiile depuse

curs 
voluntare 
comunei 
fost deja

cu încă 1.5 km. Ne-am propus 
această lucrare prin contribu- 
în bani. Deci,
un

Salarizarea se va face conform 1LC.M. nr. 
instrucțiunilor in vigoare.

Valoarea totală a 
executate se ri- 

<23 000 lei, sumă 
de angajamentul

din 
în 

reali-

nicj în pre- 
locuilorii o aș- 

cu nerăbdare.

In dorința de a în
locuitorii din Banița 

vor avea frizerie în

^Steagul roșu
îmbunătățirea Hum natului

Corespondenții

ill

gospodărească

din asemenea do- 
preocupărilc mul
se înscrie la Ioc 

grija pentru com-

și comitet de 
care, în raport cu nece- 
concretc 
unitate, 
caz, din 

să fie

ale muncii din 
stabilește de la 
cine și din cîți 
alcătuit cclec-

Marea Conflagrație a Secolului XX
Amplă monografie a celui de-al ll-lea 

război mondial

T V
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Viscoza Lupeni. Atelierul timplărie. David Anton execu- 
th»d la si rung o piesă din lemn.

19.15

JOI 1 II LIE

18,50

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
Tragerea de amortizare 
ADAS.

PROGRAMUL I ; 6,00 .Mu
zică și actualități; 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Itinerar fol
cloric sucevean; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11.00 Bule'in de 
știri; 11,05 O melodic, trei 
interpreți; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Partidul meu 
iubit — cîntece și versuri; 
12,00 Formația Les Surfs; 
12,10 Un interpret și rolurile 
sale; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Cântecul e pretutindeni:

Deși comuna a fost electrificată de mai 
multă vreme. îmbunătățirea iluminatului pu
blic stă mereu in centruj atenției Consiliu
lui popular din Banița In acest cn s-a pre
conizat ca pc artera principală de circula- 

ce străbate localitatea iluminatul public 
fie extins 
realizăm 
voluntară 

anul in 
tribuții 
cuitorii 
suma a 
banii respectivi 
extindere a iluminatului pubEc.

am preconizat pe 
plan de încasări din con- 
în bani de 27 950 lei. Lo

an răspuns prompt așa că 
i încasată in întregime. Cu 
s-au executai lucrările de

Angajament 
suplimentat

popular al 
a propus să 
1971 munci 
valoare de 

bazat pe 
locuilori- 

Cei

C4nd consiliu] 
comunei noastre 
se efectueze în 
patriotice în 
446 700 lei, s-a
sprijinul tuturor 
lor. .Și nu s-a înșelat. 
1 700 de cetățeni capabili 
dc muncă au participat cu 
regularitate la acțiunile pa
triotice inițiate. S-a mun
cit intens la amenajarea ți
nui teren de fotbal, la con
struirea a 12 podețe,

Tot prin contribuție voluntară în bani se 
vor executa în acest an și lucrările de ex
tindere și amenajare a căminului nostru cul
tural. Finanțarea lucrării este deja deschisă. 
Extinderea căminului va costa 132 000 Ici 
din care au fost dej., consemnați la bancă 
120 000. Diferența de 12 000 lei o s-o com
pletăm prin valorificarea resurselor locale 
(nisip și piatră) și prin muncă patriotică. 
Sc vor construi săli noi pentru bibliotecă, 
lectură și pregătirea formațiilor artistice de 
amatori. Lucrarea a fost contractată cu 1 G.L. 

suma respectivă o avem ii in 
la C.E.C. in anii irecuți.

I. VREJA

In raza comunei noastre 
se află mult calcar. (£u toa
te acestea, varul necesar era 
adus din alta parte.

— Ar fi bine să valorifi
căm mai bine resursele noas
tre locale — și-au spus gos
podarii localității. Și s-au 
gîndit să construiască pe 
Valea Jigoreasa un cuptor 
pentru ars var. Lucrările au 
început sub îndrumirca de
putatului Petru Jitea. In 
scurtă vreme va f: elaborată 
prima „șarjă* de var. Arde
rea varului se va face cu 
butuci nedespicaoili aflați în 
cantități mari prin apropiere. 
Varu) produs se va pune la 
dispoziția tuturor celor ce-1 
solicită.

E neplăcut dar adevăr.ii 
In Banița nu există o fi'i- 
crie. Cei ce vor să se tun 

dă trebuie să se 
cu autobuzul ori trenul 
Petroșani. Deci un tuns 
transport cu tot, costă 
trei. Consiliu] popular 
comunei a insistat oe 
conducerea cooperativei 
nirea" din Petroșani să des
chidă o unitate de f'-.zerie și 
la noi. In ziua de 1-1 iunie 
a. c. au început, în fine, lu
cirile de amenajare a fri
zeriei. De terminal însă nu 
sini terminate 
rent, iar noi. 
teptăm

deplasc :r 
la 
cu 
cît 
a! 

lîngă 
.U-

Deputății în fața 
alegătorilor

pararea și inlrețincrea dru
murilor.
lucrărilor 
dică la
apropiată
pentru întregul an. Ținind 
eoni de realizările obținute 
In prima etapă a întrecerii 
și de 
meniu] 
men lat

posibilități, angaja- 
inițial a fost supli
cii încă 200 000 lei.

I. PANTELIMON

PETROȘANI 
brie : Serata (1 
publica : Cinci pentru 
(1—4 iulie); LONEA — 
iembrie : Iubire strict 
(1—3 iulie); Minerul : 
rul și viscolul (1—4 
BĂRBĂTENI :
iulie); VULCAN : 
bu ureștene (1—4 
RICANI i Intilnire 
moschee (2—3 iulie).

Noiem- 
iulie): Re- 

infern 
7 N’o- 
oprită 
Cana- 
iulie);

(3—4Helga
Amintiri 

iulie); U- 
1a vechea

19,20

19,30

20.10

20,25

21,15

21,25

21,35
22,20
22,40

La noi se respectă obliga
ția ca deputății să prezinte 
periodic dări de seamă în 
fața acelora care i-au ales. 
Majoritatea dcputaților 
comună s-au prezentat 
fata alegătorilor cu 
zări ce au justificat încrede
rea acordată. Printre aceș
tia enumerăm pe Viile Ji- 
tea, Viorel Costea. loan Lun-

can și alți gospodari destoi
nici aj comunei. Alți ’-’epu- 
tați insă n-au prea tvut cu 
cc se prezenta în fața ace
lora care i-au ales, întâlni
rile acestora cu alegătorii a- 
xîndu-se însă pc ceea ce tre
buie făcut in viitor. Privite 
prin această prismă, toate 
întîlnirile s-au dovedit sitîle.

B \R \

N.R.
forma 
cînd 
comună, ne-am adresat con
ducerii cooperativei ..Unirea" 
din Pets'.șani. Aceasta a re
cunoscut că lucrările de a- 
mcnajarc a frizeriei s-au tă
răgănat din cauză că n-a 
prea avut cu cine să Ie e- 
xecute din lipsă de tâmplari 
și instalatori sanitari. Avem 
insă asigurări ferme că săp- 
tămina viitoare așteptarea 
dumneavoastră va lua sfîrșit. 
Dacă nu va fi așa 
să ne informați și 
reveni.

n 
u

. "x * * •
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1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
,15 minute despre să
nătatea dv.*. La munte 
sau la mare ?
Ancheta TV. „Cit costă 
viața unui om".
Muzică populară 
ncască.
Semicentenarul 
diilui Comunist
— film documentar.
Cadran internațional. 
Recital Massiel.
Telejurnalul de noapte.

romă-

Parti- 
Chincz

14,00 Compozitorul săptămî-
Doine și jocuri 
15,00 Buletin de 

Tribuna radio;15,05
Pagini vocale și orches- 
din muzica de estradă; 
Radiojurnal; 16,15 Corul 
de Cultură a Sindica- 
din Craiova: 16,30 In-

nii; 14,30 
populare; 
știri;
15,25 
trale 
16,00 
Casei 
tel or
terpreți dc muzică populară: 
16,50 Publicitate radio; 17.00 
Antena tineretului; 17,30 Me
ridiane melodii; 18.00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Muzică de estradă; 20,55 
Știința la zi; 21,00 Uverturi 
și arii din operele lui Gluck: 
21,30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal: 22,30 Pentru
magnetofonul dumneavoastră; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară; 24,00 Bu
letin de știri: 0,03—6.00 Es
trada nocturnă.

& I. T. PETROȘANI. După 
cum și dv. recunoașteți, abate
rile celor doi locatari care nu 
respectă normele de conviețuire 
în bloc au fost obiectul mai 
multor articole critice apărute 
în ziarul nostru. Cum însă cei 
in cauză continuă a conturba 
prin purtări scandaloase liniș
tea 
vă 
tari

. lor 
lor
conviețuire.

cursuri de calificare de scurtă 
durată, dacă în timpul vacan
țelor de iarnă sau primăvară 
prevăzute pentru elevii .ursu- 
riîor serale ale școlilor profe
sionale se află Ia cursuri, pot 
solicita vacanța respecți-, ă du
pă terminarea cursului.

locatarilor, vă sfătuim să 
adresați asociației de loca- 

care poate ere instanțe- 
judecătorești evacuarea ce- 
ce încalcă normele de bună

<■ ALEXANDRU GAEL. FE- 
TRILA. Cercetările redacției au 
dovedit 
de dv. 
rest ier 
pentru 
curățirea canalului 
re a apelor, lucrări 
fost începute.

justețea celor sesizate 
Ca urmare. 
Lonea a 
repararea

sectorul fo- 
luat măsuri 
gardului și 

de scurge- 
care au și

NICOLAE TELEMAN, 
VULCAN. Conducerea între
prinderii de gospodărie locativă 
Petroșani ne-a informat că s-au 
luat măsurile necesare pentru a 
vi se achita drepturile.

4- TUDOR CHIRI \C, PE
TRILA. La intervenția redac
ției. întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice De
va. a dat dispoziții secției sale 
din Bărbăteni, unde munciți, să 
vă restituie suma de 520 lei re
ținută. fără titlu executoriu, 
din salariul dv.

4 I. A PETRILA. Ministe
rul Invățămîntului a precizat 
că, întrucît ucenicii nu sini sa- 
lariați ai organizațiilor socia
liste, în sensul prevederilor 
Codului Muncii, ci nu pot be
neficia de concediu de odihnă 
plătit. Beneficiază însă, la ce
rere. de vacanțele de iarnă și 
primăvară prevăzute pentru e- 
levii cursurilor serale ale șco
lilor profesionale și pe timpul 
verii de o vacanță de una lună 
(24 zile lucrătoare).

Ucenicii care primesc pregă
tirea teoretică prin cursuri de 
zi de 2—3 luni pe an, sau prin

4- IOAN VÎRLAN, LUPENI. 
In vederea soluționării proble
mei despre care ne-ați scris, 
este necesar ca soția dv. să se 
prezinte 
lizare a 
tru a fi

la Oficiul de repar- 
forțelor de muncă pen- 
reluată în evidență.

M. PETROȘANI. Orca- 
drept a face reconsti- 

vechimii în muncă cu 
, este comitetul sindi-

ANUNȚA

ocuparea unui post 
de maistru miner

avea loc în 
1971 ora 

la sediul exploatării 
str. Crividia nr. 52

Concursul va 
ziua de 6 iulie

Concurcnții din alle localități 
exploatare pînă in ziua de 5 iulie

vor depune 
1971.

obține zilnicInformații suplimentare se pot
7—15 de la biroul evidență-personal al exploatării.

între orele

♦ E. 
nul în 
tuirca ’ 
martori, 
catului din întreprinderea unde 
munciți, la care urmează să îna
intați e cerere în acest scop 
precizînd t perioadele de timp 
e urmează a fi reconstitui te, 

denumirea unității și locul de 
muncă, profesiunea și funcția. 
De asemenea, trebuie să indi
cați perso mele cu care ați lu
crat în același timp și in a- 
ceeași unitate. Demersurile ne
cesare pe lîncă organele sindi
cale dc la locul de muncă al 
martorilor, pentru obținerea de
clarațiilor. se fac dc către co
mitelui sindicatului dc la ac
tualul dv. loc de muncă.

4 IO AN PATRU. LUPENI 
Consiliul popular al orașului 
Lupeni ne informează că. în 
scurt timp, cererea dv. va fi 
soluționată favorabil.

ALEXANDRU RUSH. 1.U- 
PENT. Corespunzător noii legis
lații, pensionarilor care exer
cită o profesie sau meserie pe 
cont propriu 
dă drepturile

nu li se suspen- 
la pensie.

IOV AN. EONEA. 
lucrați nu se fi

șau ajutor social.

MARIA
Pentru 4 ani 
cordă pensie
Pentru ajutorul social este ne
cesară, pc lingă vîrsta de 57 
ani împliniți, o vechime de 5 
ani efectiv lucrați, iar pentru 
pensie un minimum de 10 ani 
vechime în muncă. '•'t

Angajează de urgență 
pentru serviciul C.I.C.- 
laborator

lin tehnician, inginer sau
medic veterinar

Condiții de angajare : studii medii tehnice 
rioarc de chimie, dc orice natură, industrie 
igienă sau medicină veterinară.

Salarizarea — conform Il.C.M. 
țiunilor in vigoare.

sau supe- 
a li men tară.

nr. 914/1968 și instriic-

Unitatea oferă angajatului și locuință.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de Ia 
Fabrica de produse lactate Petroșani ii • orele 7—15 și 
Ia telefon 1823—1824.

I
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Steaqu! roșu

Vizita președintelui Consiliului de Stat
al României, Nicolae Ceausescu,

în finlanda
întîlnire cu membri ai Parlamentului finlandez

din1 pup. 1) Oaspeții români vizitează a- 
poi clădirea Parlamentului, pe

stră, în înm care finlandezii au ridicat-o in
ii.

mult rolul
urmă cu patru decenii — în 
primii ani după proclamarea

Vizite, e țara noa 
tea unei delegaț

Noi apreciem 
parlamentelor în viața popoa
relor și considerăm că în re
zolvarea problemelor europene, 
cum ar fi, de pildă, cea a se
curității pe continentul nostru, 
par'.; rentele pot juca un rol 
împ'rt.mt. Sînt convins câ der- 
voluirea relațiilor dintre parla
mentele noastre, dintre popoa- 
reie noastre va contribui la 
realizarea unei colaborări strîn- 
se intre România și Finlanda. 
En toate domeniile de activi
tate. Sper că vizita pe care o 
facem în prezent în Finlanda 
va servi acestui scop.

Finlandei ca stat suveran și în 
slrînsă legătură cu acest eve
niment. In sala de ședințe a 
deputaților, președintele Rafael 
Paasio informează despre struc
tura Parlamentului, alcătuit a- 
cum din reprezentanții a opt 
partide politice. Oaspeții vizi
tează în continuare sala în care 
au loc reuniunile Conferinței 
Președinției Parlamentului. Șe
ful statului român, se interesează 
de activitatea și atribuțiile aces
tui organism, alcătuit din pre
ședintele, prim-vicepreședintele,

înainta 
propu-

trecut

vicepreședintele și secretarul 
general al Parlamentului, și din 
președinții diferitelor comisii. 
Acest organism are misiunea 
de a organiza lucrările Par
lamentului și de a 
spre dezbatere diferite 
neri.

Oaspeții români au
apoi în cabinetul președinte
lui Camerei. Aici, președintele 
Nicolae Ceaușescu semnează în 
cartea de onoare, rezervată ma
rilor personalități care vizitea
ză Parlamentul.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Parlamentului, Rafael 
Paasio, exprimă încă o dată 
calde mulțumiri pentru onoarea 
de a fi primit vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Vizita la Consiliul Municipal al capitalei
Finlandei

VIATA INTERNAȚIONALA
JOI 1 IULIE 1971

Delegația U.T.C. condusă Comunicatul Agenției TASS
cu privire

navei
de tovarășul Ion 

a fost primită
PHENIAN 30 (Agerpres). — 

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România, condusă de to
varășul Ion Traian Ștefănescu. 
secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R., care a parti
cipat la lucrările celui dc-al 
șaselea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist 
din Coreea, a fost primită de

Traian Ștefănescu, 
de Pak Sen Cer

tovarășul Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al 
Comitetului Centra] al Parti
dului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte a) Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene.

După cum anunță agenția 
ACTC, cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

la moartea echipajului 
cosmice „S0IUZ-1Î

Rezultatele
din R. P.

Miercuri la amiază, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, so
ția sa. Elena Ceaușescu, și per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
împreună cu președintele Urho 

jKekkonen, au fost oaspeții 
.Consiliului Municipal al capi
talei finlandeze.

La sosirea la Palatul Primă
riei — unul din edificiile mo
numentale , de o deosebită va
loare arhitectonică ale orașu
lui — înalții oaspeți au fost 
.întimpinați de președintele 
^Consiliului Municipal Helsinki, 
țtf. Saukkonen. de primarul 
£Teuvo Aura și de ceilalți mem
bri ai Consiliului.

Președintelui Nicolae Ceau
șescu și soției sale. Elena Ceau
sescu. celorlalți oaspeți le-au 
fost prezentate activitatea ad
ministrației locale, problemele 
Tcele mai importante care-i pre
ocupă pe edili, precum și cî- 
,teva lucrări valoroase de artă, 
special amenajate în incintă 
pentru a accentua cadrul săr
bătoresc al primirii.
f Cu prilejul vizitei în Finlan
da a șefului statului român, 
președintele Consiliului Muni
cipal Helsinki. J. Saukkonen. 
n oferit. în onoarea înaltu'uî 
^aspete român și a soției sale, 
un dejun oficial.

Au participat tovarășii Ja
nos Fazekas. Corneliu Mănes
cu. loan Avram. Mircea Bălă- 
Jnescu. ambasadorul României 
in Finlanda.
f Au fost prezenți președinte
le Consiliului de Miniștri. Ahti 
Karjalainen, ministrul de ex- 
terne, Vaino Leskinen, alți

membri ai guvernului șî ai 
Consiliului Municipal, precum 
și ambasadorul Finlandei la 
București, Kaarlo Makela.

Salutînd pc înalții oaspeți 
români, președintele Consiliului 
Municipal a spus i

Stimate domnule președinte 
și doamnă Ceaușescu,

Vă adresez dumneavoastră și 
celor care vă însoțesc un cor
dial bun venit in capitala ță
rii noastre. Vizita dumneavoas
tră în Helsinki face ca țara 
dumneavoastră să fie tot mai 
cunoscută locuitorilor orașului 
nostru, care au multe 
plăcute de povestit din 
riile lor în România.

Evocind trecutul de 
activitate comercială al 
lei finlandeze, vorbitorul 
spus: Tradiția comerțului 
circulația maritimă continuă și 
in zilele noastre între orașele 
românești și Helsinki, legături 
care sînt tot mai intense și mai 
active. Acest lucru îl constat 
cu plăcere.

Vă vom prezenta mai îndea
proape orașul nostru în cursul 
vizitei dumneavoastră. Dorim 
să vă simțiți bine în Helsinki 
și in țara noastră.

Domnule președinte al Con
siliului de Stat,

Vă rugăm să primiți, în a- 
mintirea vizitei dumneavoastră 
în capitala Finlandei, medalia 
de onoare a orașului Helsinki.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînată apoi medalia 
de onoare conferită de Consi
liul Municipal al capitalei fin
landeze. . . .

lucruri 
călăto-

intensă 
capita- 

a 
Și

Ni-

Vizita vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri,

Janos Fazekas,
la Ahti Karjalainen,

primul ministru al Finlandei

Răspunzînd, președintele 
colae Ceaușescu a spus i

Stimate domnule președinte 
al Consiliului Municipal.

Aș dori să vă mulțumesc, 
dumneavoastră și tuturor locui
torilor orașului Helsinki, pen
tru ospitalitatea cu care sîntem 
întimpinați în capitala Finlan
dei. Ați vorbit de istoria ora
șului dumneavoastră ; este ade
vărat că relațiile dintre Româ
nia și Finlanda sînt vechi, că 
astăzi navele circulă destul de 
des între țările noastre, contri
buind la dezvoltarea schimbu
rilor economice, la apropierea 
dintre cele două popoare.

Ne simțim deosebit de bine 
in capitala țării dumneavoas
tră, în Finlanda. Mi-a făcut o 
deosebită plăcere să mă rein- 
tilnesc cu președintele Republi
cii Finlanda, domnul Urho 
Kekkonen, să avem convorbiri 
la care au participat primul 
ministru și miniștri din guver
nul țării dumneavoastră. Spe
răm că vizita pe care o facem 
acum in Finlanda va contribui, 
ca și vizita președintelui Kek
konen în România, ia dezvolta
rea și mai puternică a relați
ilor de colaborare dintre țările 
noastre.

Vă mulțumesc pentru meda
lia pe care mi-ați înmînat-o și 
pe care o voi păstra ca pe o 
frumoasă amintire a vizitei în 
capitala Finlandei, și vă urez 
dumneavoastră, ca gospodari ai 
acestui frumos oraș, noi suc
cese în eforturile de a-1 face 
și mai frumos, viața populați
ei cit mai plăcută.

La încheierea dejunului, pre
ședintele J. Saukkonen a toas
tat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, în sănă
tatea președintelui Urho Kek
konen.

'Președintele Nicolae Ceaușes
cu a răspuns, toastînd în sănă
tatea președintelui Urho Kek
konen, a președintelui Consi
liului de Miniștri, a președin
telui Consiliului Municipal, in 
sănătatea tuturor persoanelor 
oficiale prezente la dejun.

SOFIA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ama- 
riței, transmite: La Sofia a 
fost dat publicității comunica
tul Comisiei electorale centrale 
cu privire la rezultatele defini
tive ale alegerilor de deputați 
în Adunarea Populară desfășu
rate la 27 iunie. Din cele 
6 168 931 persoane înscrise pe 
listele electorale și-au exprimat 
votul 6 159 942, adică 99,90 la 
sută. Pentru candidații Frontu
lui Patriei au votat 6 154 082 a-

alegerilor 
Bulgaria

legători, respectiv 99,85 la sută 
din participant.

Prezidiul Adunării Populare 
a comunicat, de asemenea, re
zultatele alegerilor de deputați 
in sfaturile populare regionale, 
orășenești, raionale și sătești, 
precum și de judecători raio
nali și asesori populari desfă
șurate în aceeași zi. Au fost 
aleși 53 665 de deputați, cu o 
majoritate medie de 99,80 la 
sută.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite urmă
torul comunicat privind moar
tea echipajului navei cosmice 
„Soiuz-11", alcătuit din locote- 
ițcnt-colonelul Ghiorghi Dobro
volski, inginerul de bord Vla
dislav Volkov și inginerul ex
perimentator Viktor Pațaev.

La 29 iunie 1971, echipajul 
stației științifice orbitale ..Sa
liut** și-a încheiat pe deplin e- 
xecutarea programului de zbor 
și a primit indicația de a ate
riza. Cosmonauții au transpor
tat materialele cercetărilor ști
ințifice și jurnalele de bord în 
nava cosmică de transport 
„Soiuz-11" pentru a se întoarce 
pe Pămînt,

După îndeplinirea operațiu
nii de trecere, cosmonauții și-au 
ocupat locurile de lucru pe na
va „Soiuz-ll“, au verificat sis
temele de bord și au pregătit 
nava pentru desprinderea de 
stația „Saliut".

La ora 21,*28, ora Moscovei, 
nava „Soiuz-11** și stația orbi-

tală „Saliut" s-au desprins și 
au continuat zborul separat. E- 
chipajul navei „Soiuz-ll“ a ra
portat pe Pămînt că operațiu
nea desprinderii a decurs fără 
a avea nimic de semnalat și 
că țoale sistemele navei func
ționează normal.

Pentru înfăptuirea coborîrii 
spre Pămînt, la 30 iunie la ora 
1,35, după orientarea navei 
„Soiuz-11", a fost conectată in
stalația de frînare, care a func
ționat timpul calculat. După ter
minarea acțiunii motorului de 
frînare, legătura cu echipajul 
s-a întrerupt

Potrivit programului, după 
frinarea aerodinamică în atmos
feră au fost puse în funcțiune 
sistemul de parașute și, în ime
diata apropiere de Pămînt, mo
toarele de aterizare lină. Zbo
rul aparatului de coborîre s-a 
încheiat printr-o aterizare lină 
în regiunea stabilită. Un grup 
de observatori de pe un eli
copter care au aterizat simul
tan cu nava au descoperit după

dcschidcrea capsulei echipajul 
navei „Soiuz-11", compus din 
piloții cosmonauți locotenent co
lonel Dobrovolski Gheorghi Ti- 
mofeevici, inginer de bord Vol
kov Vladislav Nikolaevici, in
giner experimentator Pațaev 
Viktor Ivanovici la locurile lop 
de lucru, fără a da vreun semn 
de viață. Se cercetează cauzelo 
încetării din viață a echipaju
lui.

Prin munca lor plină de ab
negație în domeniul cercelării 
tehnicii cosmice complexe cu 
prima stație orbitală pilotat;?1 
„Saliut" și nava de transport 
„Soiuz-ll“, piloții cosmonauți ț 
Dobrovolski, Volkov, Pațaev au 
adus o contribuție uriașă la o- 
pera de dezvoltare a zborurilop 
orbitale pilotate. Fapta de e- 
roism a curajoșilor piloți-cos- 
monauți Gheorghi Timofeevici 
Dobrovolski, Vladislav Nikolae
vici Volkov, Viktor Ivanovici 
Pațaev va rămîne pentru tot-* 
deauna în memoria poporului 
sovietic.

vicepreședin-Janos Fazekas,
te al Consiliului de Miniștri, a 
făcut, în cursul după-amiezii, 
o vizită primului ministru Ah
ti Karjalainen.

In timpul întrevederii — la 
care au fost de față ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, ministrul afaceri-

lor externe al Republicii Fin-3 
landa, Vaino Leskinen, șl amj 
basadorul Finlandei la Bucu
rești, Kaarlo Makela — au fost 
abordate aspecte ale colaboră
rii și cooperării pe plan econo
mic între cele două țări, discuți
ile punînd în evidență posibili
tatea lărgirii acestor relații, în 
avantajul reciproc.

întrevedere Corneliu Mănescu
Vaino Leskinen

0 delegație economică 
guvernamentală canadiană 

a sosit

Vladislav Volkov Viktor Pațaev

la Pekin
Dobrovolski

Miercuri după-amiază, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, și ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Finlanda, Va’no Leskinen, au 
semnat’ convenția consulară 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Finlanda 
și acordul dintre guvernele 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Finlanda privind 
serviciile aeriene între și din
colo de teritoriile respective.

La ceremonia semnării, care 
s-a desfășurat în sala de festi
vități a Consiliului de Stat, au 
luat parte Mircea Bălânescu, 
ambasadorul Românie- la Hel-

sinki, și Cornel Vladu, director 
în M.Â.E.

Au participat, de asemenea, 
Kaarlo Makela, ambasadorul 
Finlandei la București, și Ric
hard Totterman, secretar de 
stat.

După semnarea documente
lor, cei doj miniștri au rostit 
scurte alocuțiuni, în care au 
relevat semnificația acestui 
moment pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre 
România și Finlanda.

Corneliu Mănescu și Vaino 
Leskinen au procedat apoi la V) 
un schimb de opinii asupra 
nor aspecte ale relațiilor bila- — 
terale și a unor probleme In-

întrevedere loan Avram
Olavi

Miercuri după-amiază, minis
trul construcțiilor de mașini a! 
Republicii Socialiste România, 
Ioan Avram, a făcut o vizită 
ministrului comerțului exterior 
al Finlandei, Olavi J. Mat'lia. 
La întîlnire au participat Pen- 
tti Uusivirta. director în depar
tamentul comerțului exterior 
o’.- Ministeru Af Ex
terne al Finlandei, Bror Wahl- 
ross secretar general in M. . s-

PEKIN 30 
O delegație 
vernamentală 
dusă de Jean 
ministrul industriei, 
țului și meseriilor, a 
la Pekin pentru o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză, 
la invitația ministrului co
merțului exterior Pai Sian- 
kuo. anunță agenția China 
Nouă.

In onoarea oaspeților ca
nadieni, vice-premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, Li Sien-nien, a oferit 
un banchet. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, Pai Sian-kuo 
a subliniat că în ultimii ani 
contactele dintre cele două 
țări, îndeosebi în domeniul 
comercial, s-au dezvoltat ra
pid. Stabilirea de relații di
plomatice la 13 octombrie

(Agerpres). — 
economică gu- 
canadiană, con- 

Luc Pepin, 
comer- 

sosit

1970, a arătat ministrul, re
prezintă un eveniment major 
în istoria relațiilor chino- 
canadiene. „Noi, a spus mi
nistrul chinez, am insistat 
întotdeauna în a stabili și a 
dezvolta relații de prietenie 
cu toate țările pe baza celor 
cinci principii ale coexisten
ței pașnice. De asemenea, 
ne-am pronunțat pentru ex
tinderea contactelor comer
ciale cu diferite țări, în con
cordanță cu principiile ega
lității și avantajului reci
proc".

,Răspunzînd, ministrul ca
nadian a relevat că guvernul 
și poporul canadian sînt gata 
să dezvolte legăturile de 
prietenie cu R. P. Chineză 
nu numai în domeniu! eco
nomic, dar și în alte dome- 
ni de activitate.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— Comandantul navei spa
țiale „Soiuz-11", locotenent- 
colonel de aviație Gheorghi 
Dobrovolski, s-a născut la 
Odesa, în anul 1928. El a ab
solvit Școala specială a for
țelor militare aeriene în 
1946 și a fost admis !a Școa
la Militară de aviație, pe 
care a terminat-o în 1950. 
Dobrovolski a fost pilot de 
vînătoare. El a efectuat zbo
ruri pe diferite tipuri de a- 
vioane. In 1961, paralei cu 
activitatea sa de aviator, 
Dobrovolski a absolvit A- 
cademia de aviație militară. 
Apoi, a fost primit în deta
șamentul cosmonauților.

Soția lui Gheorghi Dobro
volski, Liudmila, absolventă 
a Universității din Lenin
grad, este profesoară de ma
tematică. Fiicele lor — Maria 
și Natașa, sînt în vîrstă de 
12 și, respectiv, 4 ani.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— Inginerul de bord Vla
dislav Volkov s-a născut în- 
tr-o familie de constructori 
de avioane, în anul 1936. 
încă din timpul școlii a fost 
membru al Aeroclubului Insti
tutului de aviație din Mosco
va. Mai tîrziu a frecventat 
cursurile acestui institut, 
apoi a lucrat într-un birou 
de proiectări. El a fost pri
mit în detașamentul cosrno- 
nauților de către cunoscutul 
constructor de tehnică cosmi
că, Serghei Koroliov. In anul 
1969, împreună ci 
ții Filipcenko și 
Volkov 
tații în 
bordul 
iuz-7*.

Soția
Liudmila, este inginer spe
cialist in domeniul industri
ei alimentare. Fiul lor Vladi
mir, este elev;

cosmonau- 
Gorbatko, 

a efectuat 80 de ro- 
jurul Pămîntului, la 
navei cosmice „So-

lui Vladislav Volkov,

MOSCOVA
— Inginerul
Viktor Pațaev s-a născut în 
anul 1933. la Aktiubinsk, în 
Kazahstan. După ce a ter
minat Institutul industrial 
din orașul Penza, el a lucrat 
Ia construirea unor instru
mente Și aparate automate 
de cercetare și măsurători si 
a unor sisteme radiotehnice 
Din anul 1969. Pațaev a în
ceput pregătirile în detașa
mentul cosmonauților. La 
aeroclub, el zbura pe același 
avion cu Vladislav Volkov. 
Tn timpul zborului la bor
dul stației „Saliut", 
și-a sărbătorit a 38-a 
sare.

Soția lui Viktor
Vera, este cercetător științi
fic. Cei doi copii ai lor, 
Dmitri și Svetlana sînt în 
vîrstă de 14 și, respectiv, 9 
ani.

30 (Agerpres). 
experimentator

Pațaev 
aniver-

Pațaev,

A

închiderea unor mine 
din bazinul Ruhr

10 000 de muncitori amenințați de pierderea 
locurilor de muncă

BONN 30 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite: Societatea 
„Ruhrkohle", concernul care 
monopolizează întreaga des
facere a cărbunelui din ma
rele bazin industrial al Ruh- 
rului, a hotărît să
mai multe mine cu o capa
citate totală de 22 milioane 
tone cărbune. Un purtător 
de cuvînt al acestei societăți

închidă

vest-gennane a explicat că 
măsura este determinată de 
necesitatea rentabilizării pro
ducției și că in viitorul a- 
propiat noi mine vor fi în
chise.

Scoaterea din producție a 
acestor mine va afecta peste 
10 000 de muncitori din cei 
186 000 de salariați ai socie
tății „Ruhrkohle".

Veto-ul 
președintelui 

hixon

Luptele din 
Vietnamul de sud

WASHINGTON 30. (Ager
pres). — Președintele Nixon 
a opus veto-ul său la legea 
lucrărilor publice care - aloca 
aproximativ 5,5 miliarde de 
dolari unor programe civile 
și care urmărea, de aseme
nea, combaterea șomajului. 
Legea a fost elaborată și a- 
doptată la inițiativa con
gresmenilor democrați care 
au susținut că fondurile a- 
locate vor permite angajarea 
in diferite programe fede
rale și statale a aproxima
tiv 400 000 de șomeri.

Administrația republicană 
s-a opus adoptării acestei 
legi sub motivul că ea ar 
spori presiunile inflaționiste.

Ca urmare a veto-ului 
prezidențial, legea va fi re- 
trimisă spre dezbatere celor 
două organe legislative ale 
Congresului american.

Minerii de da mina 
la suprafață „Antonio 
Zapotocky1' din bazinul 
de lignit din nordul 
Boemiei (R. S. Ceho
slovacia), au obținut re
cent o producție record, 
constînd în 10 598 000 
mc de lignit.

In foto 1 Vedere a mi
nei la suprafață „Anto
nin Zapotocky".

și Cambodgia
SAIGON 20 (Agerpres). —

— Forțele patriotice din Viet
namul de sud au lansat noi 
atacuri asupra fortificațiilor de
ținute de trupele americano- 
saigoneze în provincia Quang 
Tri, diii zona Platourilor înalte. 
Baza „Carroll" a forțelor S.U.A.,

-precum și o poziție a pușcași
lor marini americani din aceas
tă regiune au fost supuse unor 
intense tiruri de rachete de că
tre unitățile Frontului Național 
de Eliberare. Printre obiecti
vele atacurilor lansate de pa- 
trioți s-au aflat, de asemenea, 
tabăra militară americană si
tuată la sud-vest de Chu Lai și 
pozițiile trupelor saigoneze din 
apropierea localității Cam Lo.

In provincia Thua Thien, o 
unitate militară americană a 
fost surprinsă într-o ambuscadă 
de către grupuri ale patrioți- 
lor. Ciocniri între detașamente 
ale F.N.E. și formațiuni mili
tare inamice au fost semnalate 
și în apropierea plantației Loc 
Ninh, la 120 kilometri nord de 
Saigon.

PNOM PENH 30 (Agerpres).
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au supus 
unui puternic atac postul de
ținut de trupele regimului Lon 
Noi la Sre Khlong, pe șoseaua 
ce face legătura între Pnom 
Penh și principalul port al ță
rii, Kompong Som. Lupte în
tre forțele patriotice khmere și 
efectivele militare inamice au 
avut loc, de asemenea, la 40 
kilometri sud de capitala cam- 
bodgiană. în regiunea denumită 
„Ciocul de Papagal".

MOSCOVA 30 (Agerpres). —< 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au hotărît formarea 
unei comisii guvernamentale 
pentru organizarea funeraliilor 
cosmonauților Gheorghi Dobro
volski, Vladislav Volkov și Vik
tor Pațaev, relatează agenția 
TASS. Comisia este formată din 
Andrei Kirilenko (președinte)* 
Dmitri Ustinov, Ivan Kapito
nov. Leonid Smirnov, Mstislav 
Keldî.ș, Andrei Greciko, Vladi
mir Șatalov și alții.

Membrii echipajului primei 
stații orbitale pilotate „Saliut*, 
care au încetat din viață în 
ziua de 30 iunie, vor fi înmor- 
mîntați în Piața Roșie, în Zidul 
Kremlinului.

'ir
MOSCOVA 30 (Agerpres). —< 

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au hotărît formarea u-* 
nei comisii guvernamentale 
pentru elucidarea cauzelor mor-* 
ții piloților-cosmonauți Gheor-* 
ghi Dobrovolski. Vladislav Vol-* 
kov și Viktor Pațaev, informea* 
ză agenția TASS.

-ir
WASINGTON 30 (Agerpres), 

— Directorul adjunct al Admi
nistrației Naționale pentru Ae
ronautică și Spațiul Cosmic —* 
N.A.S.A., George Low, a dat 
publicității Un comunicat în ca* 
re declară : „Moartea celor trei 
cosmonauți sovietici este o tra- 
gedie teribilă. Exprim cea mai 
profundă compasiune familiilor 
și colegilor lor. Avem cel mal 
mare respect pentru misiunea 
pe care ei au îndeplinit-o în 
spațiu. Sîntem profund mișcați 
de dispariția lor".

<£> Sute de mii de cetățeni
tZ i-A ol -ntnrAc rnmun australieni, printre care nume-ternaționaJe de interes comun. rQți au participat

w miercuri Ia manifestațiile.ce au 
avut loc în toate statele Aus- 
traliei, în semn de protest față 

zw de războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam. Manifestanții au orga- 

W nizat numeroase marșuri, în- 
® dreptîndu-se spre cele mai im- 

, , „ ... . t i . /W portante orașe australiene, pen-ierul Comerțului ș. Indus r.ei. ® tnl a , p’arte la mitins<le 
Au fost abordate probleme ® !n resUbitirii păcii in

rivu-id nnc' nt 111 ;<t 11 a —

miercuri la manifestațiile.ce au

nucleare, anunță agenția France 
Presse. Comunicatul precizează 
limitele zonei experiențelor ca
re are în centru atolul Mu- 
ruroa și 
circulară

se extinde pe o rază 
de 500 mile nautice.

Mattila Freetown s-a anunțat

privind posibilitățile dezvoltă- Vietnam.
rii in continuare a schimburi-
lor comerciale dintre România ® * Centrul de experiențe nu-

Finlanda, subhniindu-se u- cleare franceze din Pacific a 
tilitatea gas.rii unor noi forme publicat un comunicat în care 
și domenii de cooperare între informează câ începînd de la 
cele două țări. W/ . . . „ . ,...... ... ~ data -de 3 iulie, ora zero, înIntîlnirea s-a desfășurat in-
tr-o atmosferă de cordialitate g «m* centrală din sudul Paci- 
și înțelegere reciprocă. ficului vor avea loc experiențe

La
că patru ofițeri ai forțelor ar
mate din Sierra Leone, acuzați 
că au participat la 23 martie 
la o tentativă de lovitură 
stat, au fost executați. Alți 
ofițeri implicați în aceeași 
cercare eșuată de lovitură 
stat au fost condamnați la 
chisoare pe viață.

de 
doi 
în
de 

în-

Consiliul Acordului Gene
ral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) a aprobat cererea pre
zentată de Republica Congo

(Kinshasa) de a deveni membră 
cu drepturi depline a acestei 
organizații. In prezent din 
G.A.T.T. fac parte 78 de țări.

<$> In parcul Sokolniki din 
Moscova a fost deschisă o ex
poziție iugoslavă de tehnică e- 
lectronică, la care își prezintă 
produsele 22 de întreprinderi, 
din cadrul uniunii „Elektronska 
Industria®,

Poliția argentiniană a des
coperit la Buenos Aires o as
cunzătoare în care se aflau ar
me și documente aparținînd u- 
nei organizații ilegale ai cărei 
membri au atacat săptămîna 
trecută o închisoare și au eli
berat patru deținuți. Poliția n-a 
reușit să opereze nici o ares
tare in legătură cu această as
cunzătoare sau cu atacul între
prins asupra închisorii.

+ Senatorul democrat Ed
mund Muskie a anunțat că va 
iniția o anchetă a Congresului 
S.U.A. asupra sistemelor de ar
me nucleare ofensive și defen
sive, respectiv MIRV și ABM, 
preconizate de Pentagon. El a 
precizat că audierile din cadrul 
anchetei vor fi concentrate în 
mod deosebit asupra consecin
țelor pe care le are construirea 
celor două sisteme de arme nu
cleare, atît din punct de ve
dere financiar, pe plan intern, 
cit și din punct de vedere po
litic, pe plan extern.

In ultimele 48 de ore în 
districtul al 4-lea din Republi
ca Populară Democratică a 
Yemenului au avut loc cioc
niri între forțele guvernamen-

tale și grupuri de mercenar^ 
a anunțat la Aden un purtă-* 
tor de cuvînt al Ministerului 
de Interne. El a precizat că „sol-* 
dați yemeniți în colaborare cu 
forțe polițienești au interceptai 
un convoi de vehicule .militare 
ale mercenarilor, 
mare cantitate de 
niții-*.

capturînd a 
arme și mu*

română dinAmbasada
Berna a organizat un concert 
dc muzică, în cadrul căreia lo* 
nel Pantea, prim solist al O* 
perei române și cîștigător al 
concursului internațional de 
muzică de la Geneva, a in
terpretat lieduri și arii din o- 
pere. La concert au participat 
personalități guvernamental* 
vciicne, oameni de cultură, 
ai misiunilor diplomatice.
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