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Organizațiile de partid, toți oamenii muncii din Valea Jiului își exprimă adeziunea deplină, 

hotărîrea și angajamentul de a milita

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII 

POLITICO-IDEOLOGICE, PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

MOBILIZATORULUI PROGRAM DE GÎNDIRE

Șl ACȚIUNE REVOLUȚIONARĂ

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer 

au primit delegația Guvernului 
Regal de Uniune Națională 

al Cambodgiei

COMITETULUI CENTRAI

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

București
Comuniștii din organizația municipală de partid Petro

șani. mineri, energeticieni, metalurgiști, constructori, toți oa
menii muncii din acest bazin carbonifer al României — ro
mâni. maghiari și de alte naționalități — au luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de propunerile de măsuri prezentate 
de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
și aprobate în unanimitate de Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, pentru ridi
carea la un înalt nivel calitativ a activității de educare co
munistă. precum și de extrem de valorosul conținut al ex
punerii pe care ați prezentat-o la Consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideologiei și a activității 
politice și cultural-educative.

Toți cei ce trăiesc și muncesc în Valea Jiului își ex
primă din adîncul inimilor deplina adeziune față de aceste 
documente de excepțională însemnătate aprobate cu însu
flețire de întregul partid, de întregul popor român. Avînd 
cea mai deplină convingere că aplicarea neabătută în viață 
a măsurilor propuse, a tezaurului de idei cuprinse în do
cumentele expuse de dumneavoastră va duce la ridicarea 
nivelului politic și ideologic al tuturor oamenilor muncii, 
al tinerei generații, la ridicarea conștiinței socialiste a ma
selor, va consolida și dezvolta succesele obținute în toate 
domeniile, va spori avintul creator al fiecărui om al muncii, 
va ridica activitatea întregului popor la nivelul sarcinilor 
și exigențelor puse de Congresul al X-lea al partidului, vom 
lupta fără preget pentru a face ca fiecare comunist, fiecare 
om al muncii să fie un demn constructor al socialismului 
să se ridice la nivelul de conștiință cerut de măreața epocă 
pe care o trăim.

Organizația de partid din Valea Jiului s-a afirmat în
totdeauna ca un detașament înaintat, caracterizat printr-un 
inalt spirit de combativitate revoluționară, de nemărginit 
devotament și responsabilitate față de partid, gata oricînd 
să se jertfească pentru cauza poporului. Ecoul profund pe 
care l-au produs în rîndul comuniștilor, al minerilor noștri, 
măsurile înțelepte, izvorîte dintr-o înaltă conștiință revolu
ționară de clasă, de grijă pentru progresul continuu al so
cietății noastre pe calea socialismului și comunismului, cu
prinse în documentele prezentate de dumneavoastră, consti
tuie o dovadă că minerii, toți oamenii muncii din bazinul 
Văii Jiului sint păstrători și continuatori demni ai celor mai 
bune tradiții revoluționare ale eroicei noastre clase mun
citoare.

In acest spirit ne angajăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, să milităm neobosit, cu toată energia, să 
muncim cu fermitate și exigentă comunistă pentru folosirea 
cu mai multă eficiență a tuturor formelor de influențare 
politică, să fim exemplu de dăruire totală pentru cauza 
partidului, conștienti că prin aceasta vom contribui la creș
terea rolului conducător al partidului, al prestigiului și auto
rității sale în rîndul întregului popor, la înfăptuirea mă
reței opere de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România.

BIROUL COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID

PETROȘANI

propus de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

DEZBATERILE
IDEOLOGICE 

important mijloc 
de perfecționare 

a pregătirii teoretice 
a comuniștilor

Loghin POPA
șeful secției organizatorice a 

Comitetului municipal de partid 
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In condițiile creșterii rolului 
partidului, ca forță politică con
ducătoare conștientă a întregii 
vieți sociale, ridicarea continuă 
a nivelului ideologic și politic 
al membrilor de partid, înar
marea lor cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și culturii re
prezintă o necesitate obiectivă. 
Printre mijloacele prin care se 
realizează aceste deziderate, o 
importanță deosebită o au adu
nările generale de partid con
sacrate dezbaterilor ideologice.

Dat fiind faptul că acestea 
reprezintă o formă nouă în ac
tivitatea de partid, pregătirii și 
desfășurării adunărilor generale 
Pe teme ideologice trebuie să 
li se acorde o atenție deosebită 
din partea organelor de partid, 
în așa fel îneît ele să devină 
un factor important in pregă
tirea ideologică a membrilor de 
partid, iar efectul lor să se con
cretizeze în realizarea sarcini
lor în fiecare unitate economi
că sau social-culturală.

In scopul cunoașterii de că
tre fiecare comitet de partid și 
organizație de bază a metodo
logiei de desfășurare și pregă
tire a unei adunări generale pe 
teme ideologice, ne vom referi 
la experiența biroului organiza
ției de bază din sectorul II de 
la E. M. Paroșeni, precum și 
la preocupările altor organe de 
partid în acest sens.

Cum ajută comitetul de 
partid organizația de 
bază în alegerea temei 

pentru dezbatere
Ajutorul a plecat de la ana

liza situației îndeplinirii sarci
nilor economice, analiză care a 
scos în evidență faptul că sec
torul II a înregistrat în trimes
trul I un minus de 84(1 tone 
cărbune, ceea ce s-a datorat mai 
ales productivității scăzute în 
abataje. De aici a izvorît nece
sitatea ca organizația de partid 
din acest sector să dezbată în 
cadrul unei adunări generale 
tema „Productivitatea muncii și 
căile creșterii ei". Stabilirea te
mei a fost doar începutul ac
țiunii.

Pe baza temei stabilite și ți- 
nînd cont de cerințele produc
ției, cit și de nivelul de cunoș
tințe ale membrilor de partid, 
s-a stabilit o tematică care a- 
vea drept scop să constituie 
pentru comuniști un ghid în stu
diu, în pregătirea lor pentru a-și 
aduce o contribuție cit mai sub
stanțială la clarificarea proble
mei propuse spre dezbatere.

Trebuie să reliefăm că sursa 
de inspirație în întocmirea te
maticii a fost realitatea din ca
drul sectorului, activitatea for
mațiilor de lucru pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, ce
rințele organizării mai judicioa
se a activității Ia locurile de 
muncă etc. pentru realizarea u- 
nor indicatori cantitativi și ca
litativi mai superiori. Deci, bi-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, au 
primit, marți la amiază, dele
gația Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei, condusă de ministrul a- 
facerilor externe, Sarin Chhak, 
care face o vizită oficială de

Ședința comună a Consiliului de Miniștri 
și a Comitetului Executiv al Consiliului Central al II. C. S. R.

In ziua de 13 iulie a.c. a 
avut loc ședința comună a Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și a 
Comitetului Executiv al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
pentru a examina unele pro
bleme privind protecția muncii 
și organizarea asistenței medi
cale pentru salariați.
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In ziua aceea Dobrogea 
semăna cu o inimă de om 
bun cind ii treci pragul. Se 

PERMUTAȚII COORDONATE

URBANE HUNEDORENE

prietenie în țara noastră.
La primire au ' participat 

Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, și Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A luat parțe, de asemenea, 
Huot Sambath, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Regatului Cambodgiei în

La discuții au participat 
membri ai guvernului, membri 
ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
președinți ai comitetelor uniu
nilor sindicale pe ramură, ai 
consiliilor județene ale sindica
telor și ai comitetelor sindicate
lor din întreprinderi.

In cadrul dezbaterilor a fost 
analizat modul în care se înfăp

deschidea luminoasă și se re
comanda călduros, la fiecare 
pas. O străbateam cu un sen
timent conștient de mindrie 
și bogăție. Unduiri de grine 
ca valurile unei mări aromi
toare se alăturau drumului 
meu.

Dunărea trimitea miros de 
stuf și plaur, iar răsăritul 
soarelui avea ceva festiv. Cu 
o emoție pe care nu o voi 
putea explica niciodată adu
nam în mine frumusețile ță
rii. întinerită, cu fața zim- 
bind lingă mare, vatră a soa
relui, așa mi se înfățișa Do
brogea zilelor noastre.

Case albe, ciudat de albe și 
curate, îmi chemau privirile, 

Republica Socialistă România.
In timpul întrevederii au 

fost abordate probleme privind 
relațile dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, aspecte 
ale situației din peninsula 'n- 
dochineză, ale luptei poporului 
cambodgian pentru apărarea 

tuiește politica partidului nos
tru în domeniul protecției mun
cii și al asistenței medicale și 
felul în care sînt folosite con
dițiile materiale create de stat. 
Subliniindu-se realizările pozi
tive obținute, în cadrul ședin
ței au fost criticate unele mi
nistere. ca Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologici, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 

gindurile cu insistență. Popa
sul l-am făcut la Mahmu- 
dia, intr-un punct pe brațul 
Sf. Gheorghe, unde apele Du
nării fac cotituri capricioase. 
Vreun sultan turc a lăsat lo
calității numele cu rezonanțe 
orientale.

In urmă cu ani, ar fi fost 
de necrezut ca locuitorii Mah- 
mudiei, oameni ai apelor, 
crescuți pe ape să cunoască 
alt destin. Bărbații, pescari 
încercați, plecau săptămini 
în șir pe Dunăre să-i dez
lege adîncul bogat in „argint 
viu". Se pare că această în
deletnicire aspră, o luptă con
tinuă cu apele și natura, se 
moștenea din tată în fiu. 

dreptului său sacru la libertate 
și independență națională. S-a 
exprimat convingerea că re
lațiile româno-cambodgiene se 
vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor român și 
combodgian, al luptei împo
triva imperialismului, al ca«-

(Continuare în pag. a 4-a)

Mașini și Ministerul Industriei 
Lemnului, pentru formalism, in
suficientă răspundere și exi
gență în aplicarea prevederilor 
legale și a propriilor hotărîri 
privind protecția muncii și a- 
cordarea asistenței medicale 
pentru masele de salariați.

In scopul înlăturării lipsuri
lor semnalate, a fost stabilit un 
plan concret de acțiuni.

Dar suflul acela nou care 
a cuprins țara întreagă a 
schimbat viața satului și-a 
oamenilor intr-un fel de ne
crezut. După un drum de 
sute de kilometri prin locuri 
altă dată lipsite de însemnă
tate, intilneam confort gra
dul 1.

Nu de mult s-a deschis la 
Mahmudia o mină de cal
car — însorită ca o zi de pri
măvară.

A apărut deodată meseria 
de miner, ispititoare atît prin

Ana ȘOIT

(Continuare în pag. a 3-a)
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...Soare, apă bună și... bronz, 

la ștrandul din Lupeni

La ștrandurile noastre
„ATMOSFERA**
E ÎNCĂ RECE

Mai tîrziu decît ar fi trebu
it, zilele cu soare au venit to
tuși. Ne îmbrăcăm ușor, căutăm 
umbra și o baie ar fi atît de 
bună. Dar unde s-o facem ?

< LA LONEA? NU. „SIN- 
TEM APROAPE DE PETRILA"

Edilii Lenei, conducători; u- 
nităților economice din locali
tate nu s-au gîndit „încă" să 
amenajeze un ștrand pentru 
locuitorii de aici. Și trec pe la 
Lonea destule fire de apă cu
rată. Mai trebuie însă și niște 
fire de... interes. Poate „răsar" 

la anul... Intrebîndu-1 pe tînă- 
rul Dan Vasilescu din Lonea 
dacă le-ar trebui un ștrand în 
localitatea lor, ne-a spus că ar 
fi deosebit de necesar, dar că 
cineva „mai mare" le-a repli
cat că e ștrand la Petrila, adi

că la cîțiva pași de Lonea. 0 
o idee !

> LA PETRILA? DA. E 
APROAPE IN ORDINE

Este un ștrand destul de fru
mos la Petrila. El s-a deschis 
și anul acesta cu întîrziere, 
dar totuși s-a deschis. Și es|c 
o plăcere să faci baie la ștran
dul din Petrila. Cabinele ve
chi au fost reparate, s-au con
struit cabine noi, încăpătoare 
și aspectuoase, totul e revopsit, 
curat, frumos. Există montați 
și cîțiva suporți unde vor fi 
instalate aparate de gimnasti
că. Dușuri, apă de băut, api> 
de baie curată dar prea rece 
(termoficarea ștrandului a fost 
amînată pentru Ia anul) mult 
spațiu pentru joacă — încă 
neamenajat — toate îmbiei 
la ștrandul din Petrila. Poate 
ar mai trebui totuși amenajat 
spațiul pentru plajă și joacă. 
Și încă ceva • dacă duminică 
a fost o zi arhiplină la ștran
dul din Petrila, ieri, la ora 9. 
el nu era încă deschis. Și aș
teptau pe la porți mulți ama
tori de baie și de plajă. Pe 
poarta principală — un afiș îl 
prezenta pe maestrul iluzionist 
Baltiny. In locul afișului res-

Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Pentru economie de co
mentarii începem aceste rîn- 
duri punînd față în față 
două procente. Așa c-im 
arată statisticile, în anul 1948 
numai 17 % din populația 
actualului județ Hunedoara 
trăia în orașe. După 23 de 
ani — respectiv în 1971 — 
aproape 62% din cetățenii 
județului nostru locuiesc în 
municipiii și orașe, iar jude
țul Hunedoara ocupă locul
ui pe țară în ce privește 
gradul de urbanizare. Avînd 
în vedere numai timpul Care 
s-a scurs între momentele 
cînd s-au stabilit procentele 
amintite, rezultă că în mai 
puțin de un sfert de secol, 
s-au realizat permutații deo
sebite pe drumurile ascen
dente de ștergere a deose
birilor dintre oraș și sat. 
Poate că era acestei catego
rii dc prpfunde transformări 
sociale a început în Valea 
Jiului. La Uricani s-a con
struit unul dintre primele 
„orașe" noi ale țării. Toți îi 
spuneam oraș, deși la * 
put era vorba doar de un 
ansamblu urbanistic care a 
apărut într-o localitate mi
nerească în care nu se aflau 
decît niște modeste căsuțe 
de păstori. Dar stabilirea 
unor adevăruri despre înce
puturi nu mai contează. 
Esențial este că de la izvoa
rele Jiului și pînă dincolo 

’spre „Tara Moților" pămîn- 
turiîe hunedorene au devenit 
niște șantiere pe care se 
construiește în ritmuri ne
maicunoscute. Deasupra „uzi
nelor minerești* subterane 
din Valea Jiului au apărut 
orașe și cartiere noi, iar blo
curile turn vor parcă să se 
măsoare în înălțime cu Pa- 
rîngul. Alături de noile agre
gate din Hunedoara și Călan 
s-au construit orașe noi.

S-ar putea aminti de ase
menea noile ansambluri de 
locuințe din Deva, Brad, 
Orăștie sau blocurilo din 
comuna Ilia. Acum numă
rul elevilor din Hunedoara 
depășește de cîteva ori to
talul populației pe care o 
avea acest oraș cu 25 de ani 
în urmă. Jn perioada 1966— 
1970 în județul Hunedoara 
s-au construit 18 7u6 aparta
mente noi pentru care sta
tul a- cheltuit circa un mi-

(Continuare in pag. a 3-a)

Deva. Cartierul Gojdu

HUNEDOARA

T. ARDELEANU
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O problemă de raportunță 
vitală pentru ridicarea eficien
ței activ âții economice este 
îmbunătățirea continuă a me
todologii!  or de muncă în uni
tățile industriale. Reduce, ea 
♦ hc'tuîelilor de producție tre
buie să constituie o preocupa
re esențială în vederea rete
zării acestui deziderat, reduce
re absolut realizabilă prin o 
mobilizare a salariaților un ta
ților noastre, astfel îneît fiecare 
cetățean sâ poată aduce o con
tribuție efectivă la îndeplinirea 
sarcinilor mărețe ale acestui 
cincinal. Progresul tehnic este 
unul din elementele esențiale 
care conduc !a ridicarea -?ri- 
«;enței activității economice. 
Tocmai de aceea apare necesi
tatea atrager i oamenilor în so
luționarea problemelor de con
venție constructivă și funcțio
nală i produselor, la extinde
rea nroccdeclor tehnologice 
moderne, la dezvoltarea 
unii de autoutilare, la 
ni zarea lucrărilor grele 
volum mare de muncă,
c.-tele sînt chemate sâ dezvolte 
mișcarea inovatorilor, sâ antre
neze muncitorii inginerii și 
t< hnicienii ca prin invenții, i- 
novații și raționalizări, sâ con
tribuie la rezolvarea probleme
lor cuprinse în planul de dez
voltare a economici naționale. 
Ia obținerea de economii spori
te prin aplicarea în producție 
a acestora.

In Valea Jiului, în majori
tatea unităților economice de 
producție problema respectivă 
a fost bine înțeleasă și ca ata- 
i-e interpretată corespunzător. 
Din păcate, printre puținele 
excepții poate fi citată situa
ția de loc îmbucurătoare exis
tentă Io Exploatarea minieră 
Vulcan. Analizând situația ac
tivității de inovații și raționali
zări 'a această unitate a C.C P. 
se exclude lipsa unui teren fer
til pentru promovarea idelor 
novatoare. -Astfel la Vulcan, 
introducerea mecanizării în 
procesul de încărcare și descăr
ca- e în depozite, automatiza
rea pornirii stațiilor de ven
tilatoare și pompe sau a altor 
instalații din subteran, consti
tuie numai o părticică a aces
tui teren explorabil de inteli
gență cu prilejul activității 
•prestate în procesul de produc
ție. Și totuși in aceste condiți- 
uni, activitatea inovatorilor Ia

lampă de
siguranță

S-3

să mult de dorit. Astfel o mi
lă stilistică pare destul dc e- 
locvc.lâ. In ultimele 12 luni 
la E AL Vulcan au fost prezen
tate serviciului tehnologic 
(nouă) propuneri de inovații 
raționalizări, din care 
două în 197) Din cele 
prezentate, două au f< 
pinse de comisiile de
(un dispozitiv de manevrare a 
ușilor de la podurile puțurilor 
în săpare — ce poartă semnătura 
:nt aerului Mihai Blaga — și 
modificarea soluției dc deschi
dere a stratului 15. blocul VTIT 
sub orizontul 4B0. modificare 
conceoută dc un colectiv dc in
gineri). Alte două teme studi
ate și propuse au fost retrase 
de autori deoarece nu a putut 
fi completată documentația res
pectivă. Cu alte cuvinte. în a- 
tita amar de vreme numai 5 
inovați' și raționalizări au fost 
concret :’nte. Foarte nul in dacă 
raportăm acest număr totalului 
dc c'alariatî.

Economiile importante fante 
sau post calculate) ale celor 5 
teme acceptate și aplicate în 
practică au fost deosebit de 
însemn ile. demonstrînd. dacă 
mai era nevoie, importanta a- 
cesteî munci de concepție. Mo- . 
dificînd amplasamentul suito
rului colector din blocul V. o- 
rizonturile 480—548. inginerii 
Zeno -Turca și Vasile Stane iu 
au reușit obținerea unei eco
nomii de aproane 709 000 lei. 
Schimbînd metoda de exploa
tare a stratului 13. blocul 0. 
ing. I. Popescu — directorul 
E.M Vulcan, ing. L. Feyes — 
ireiner șef al exnloatârii și ing. 
M.
au 
nei 
lion
«cazuri
ca număr. Și sînt multe, foarte 
mul’e probleme ce se întîlnesc 
zi'nic. necesitînd rezolvarea.

Desigur întrebarea care se 
im ou ne în acest caz poate fi 
una singură t de ce atît de pu
ține inovații ? Discutînd cu 
persoane direct interesate în 
a-tivitatca zilnică a minei, cu 
cîțiva din acei puțini inovatori 
existenți la exploatare au reie
șit următoarele !

cercul inovatorilor care ar 
trebui să coordoneze activita
tea inovatorilor se rezumă la 
prezentarea a simple situații 
in ședințele de sindicat ;
• desființarea postului de 

șef a] cabinetului tehnic a) i- 
novatorilor 
activitatea, 
cui cere 
ajutoare ;
• se tărăgănează întocmi

rea formelor la predarea ino
vațiilor și raționalizărilor ;

© nu există in posesia ser
viciului tehnologic nici un e- 
xemplar planului tematic

Pooescu — șef de sector, 
contribuit la realizarea u- 
economii dc peste un nu
de lei. Din păcate aceste 

sînt destul de reduse

de inovații și raționalizări 
at es( an ;

O planul tematic indicat 
minister nu 
iniei una din inovațiile Și ra
ționalizările propuse ncreu.șind 
să cuprindă problemele reco
mandate de acest plan);
• propunerile de 

sau raționalizări nu 
zt»te întotdeauna cu 
ță. dominînd uneori 
eri subiectivismul :

® în concepția 
do la E-M- Vulcan încă nu sînt 
delimitate cu exactitate noțiu
nile de inovații și raționalizări 
și aceea de sarcină de serviciu: 

retribuirea inovatorilor nu 
se face cu obiectivitatea nece
sară ;
• nepublicarea tematicii 

pentru a putea fi cunoscută de 
toți angajații exploatării.

Tată deci o serie de lipsuri 
care frînează activitatea de 
căutare în cadrul întreprinde
rii, activitate ce oferă posibi
litatea de 
ceva maj 
cut faptul 
datoria de 
fie și competenlâ munca ino
vatorilor. Dar despre aceasta, 
iată ce afirmă președintele co
mitetului sindical al 
tov. Ioan Pașca î

— La noi nimeni nu 
teresează de activitatea 
torilor. A fost un 
viciul tehnologic, 
fiintat. Astăzi nu 
cerem .și cui să-i 
cuvinte nu putem trasa 
sarcini, nu putem trage ]a răs
pundere pe nimeni. Din partea 
serviciului tehnologic se mai 
ocupă ing. Toan Ekart. dar ce
lelalte atribuții pe care le are 
îi răpesc posibilitatea desfă
șurării unei activități mai in
tense în acest domeniu. Cred 

din 
prin 
po- 
ac-

P<*

de 
a fost respectat 
inovațiile

inovații 
sint anali- 
competen- 
în aprcci-

angajaților

a realiza ceva nou, 
modern. Este ctmos- 

că sindicatele au 
a îndruma cu aten-

minei.

se in- 
inova

la scr-post
dar s-a des- 
știm cui- să-i 
dăm. cu alte

nici

a dereglat complet 
oamenii nemaiavînd 
îndrumări concrete.

ă prin mai mult interes 
partea conducerii minei, 
reînființarea postului este 
sibilă remedierea situației 
tuale.

Intr-adevăr, un remediu se 
impune cît mai curind pentru 
a ridica mina Vulcan la nive
lul unităților fruntașe în acti
vitatea de inovații. Conduce
rea exploatării, comitetul sind'- 
catului au datoria de a depu
ne cele mai serioase eforturi 
pentru atragerea salariaților in 
mișcarea inovatorilor 
ționalizatorilor prin 
unui spirijin efectiv, 
area unui cerc cu e 
permanentă. Este în
întregii exploatări, al salaria
ților care doresc să-și situeze 
unitatea pe treptele superioare 
ale mineritului modern, singu
rul capabil să conducă la rea
lizarea actualelor sarcini 
plan.

și a ra- 
acordarea 
prin cre
activitate 
interesul

in sub- 
cercetă- 
de spe- 
S.C.S.M.

metodologie autohtonă, 
tip de lampă, superior 
folosit pină in prezent 
se remarcă prin calități

In dorința de a îmbunătăți 
controlul metanului 
teran, un grup de 
lori ai laboratorului 
cialitate din cadrul
Petroșani, in calaborare cu 
specialiști de la C.C.P. au 
pus la punct lampa de sigu
ranță, cu benzină. S-3. Deși 
aparent această lampă nu se 
încadrează recomandărilor ge
nerale de automatizare a con
trolului metanului in exploa
tările miniere, din necesitatea 
de a reduce cheltuielile va
lutare însumate prin asimila
rea aparaturii de detectare 
nwderna. a fost îmbunătăți
tă o 
Noul 
celui 
(S-2),
tehnice ce conferă o siguran
ță sporită, in exploatare, in 
mod special datorită îmbu
nătățirii protecției mecanice 
a sitelor. Cu ajutorul lămpii 
S-3 se pot detecta pinzele de 
metan, degajările gazelor in 
găurile de mină, menționin- 
du-se totodată faptul că nu 
va putea înlocui detectoarele 
d«> metan cu funcționare au
tomată in locurile unde de
gajarea acestui ea/ nociv e>te 
intensă și continuă.

Experimentările au avut loc 
la standurile de probă ale 
S.C.S.M., unde s-a verificat 
gradul de precizie la indica
rea cantității de metan. îm
bunătățirile de ultim moment 
au fost aduse in urma veri
ficării noului produs in con
diții de exploatare la Lupeni. 
In prezent, lampa de sigu
ranță cu benzină S-3 se afla 
in execuția de serie la între
prinderea mecanică Sadu.

Fracturi• ••

MAȘINA DE ÎNCĂRCAT
să fie

i

BURETELE procentaj

spună minerul șef de 
a 
o 
3

Mașina de încărcat — 
«n utilaj modern, cu 
virtuți tehnice ridicate, 
menit să reducă sub
stanțial efortul fizic al 
minerilor — încă nu e 
apreciată așa cum me
rită. încă nu se folo
sesc toate mașinile pro
gramate să funcționeze 
in plin la fronturile lu
crărilor miniere. încă 
nu se utilizează la ca
pacitatea lor chiar acolo 
unde sint, deja, introdu
se Oamenii de la uni
tățile miniere care au 
in grijă această dotare, 
factorii care răspund 
folosirea rațională a 
tilajelor de încărcat 
un cuvint răspicat 
spus în această privin
ță. Se impune ca aceștia 
să caute să creeze toate 
condițiile 
funcționări normale

inerente unei 
a 

mașinilor, să coreleze cu 
toată atenția munca de 
la 
cu 
cu
samblu a minei.

fronturile ca atare 
întreaga activitate, 
conjunctura de an

folosită mai rațional!
Lăcătușul Viorel Dăjie de la 

sectorul V al minei Lonea, de 
curind verifica un troliu elec
tric în preabatajul nr. 15. Și 
s-a pus să tragă cu funia aces
tuia un vas de transportat lem
nul. Rama troliului — nefiind 
fixată ca lumea a cedat ușor 
și i-a apucat piciorul drept slri-

vindu-1 de șină. Ar putea sâ 
ne
gadă Moise Danciu care 
pricina eu nu a luat nici 
sură de mcorare corectă 
tamcntnlui de lemn al 
lui ? Poate

bri- 
fost 
mă- 
pos-

troliu- 
că o „fracturare** 

mai serioasă a salariului său nr 
f: fost" pe deplin îndreptățită—

Alt caz de neatenție petrecut, la aceeași mină, luna tre
cută. In abatajul cameră 62, din sectorul III, vagonetarul 
Marin Olaru confecționa dopuri [jen'ru transportor la cîțiva 
metri doar de frontul de lucru cînd, din front, de sus s-a 
desprins un bloc de cărbune care, în rostogolire, i-a prins 
piciorul sting, accidentîndu-l. Cînd stai în apropierea fron
tului fără să-ți ici măsuri de siguranță, deși ți se atrage 
atenția expres asupra pericolului, o pățești. Vinovat a fosă 
și șeful de brigadă Ion Solovan pentru că nu a dispus crea
rea spațiului de siguranță pentru ortacii săi, permițînd cu 
calm 
distanță 
ducerea 
era rău

imperturbabil, să se efectueze diverse operații la o 
mică de frontul de abataj. A fost sancționat cu re- 
primei de șef de brigadă cu 50 la sută. Poate 

să i se ia toată. Și asta ca o măsură... primă !
nu

„VISCOZA"
O acțiune 

utilă pentru 
calitatea 

cărbunelui

în curs
de omologare

Foarte curind, pe porțile Fabricii de fire artificiale 
Lupeni, va ieși un nou produs. Realizatorii 
l-au denumit ..buretele Viscoza". După mulți 
și încercări, ing. Augustin Ardeleanu. mecani- 
Nagy și laborantul Vasile Giorgi au reușit să

„Viscoza" din 
lui, chimiștii, 
ani de studiu 
cui Augustin 
încheie cu succes fazele experimentale, să stabilească cu pre
cizie procesul de fabricare al noului produs. Datorită exce
lentelor sale proprietăți fi/ico-cliimice, buretele Viscoza va 
avea o gamă de utilizare foarte largă, mai ales in industria 
lacurilor, a vopselelor și a... autoturismelor. De altfel, noua 
ți moderna uzină piteșteană, in urma asimilării buretelui 
produs în Valea Jiului, va putea reduce completamente im
portarea produsului similar al firmelor franceze, făcîndu-se 
in acest sens apreciabile economii. El mai poate fi folosit in 
uzul casnic și de asemenea este recomandat posesorilor de 
autoturisme pentru efectuarea operațiunilor de degresare.

Noul produs, al harnicului colectiv de la Viscoza Lu- 
peni, este in curs de omologare. Primele referințe acordate 
•le beneficiar sint dintre cele mai bune. Deocamdată, la fa
brica din Lupeni, există doar o instalație pilot de producere 
a buretelui. urmînd ca in luna septembrie să se treacă la 
producția industrială a acestuia. După cum afirmă specia
liștii, grație acestui produs, F.F.A. Viscoza se poate afir
ma cit de curind și pe plan internațional.

La E. M. Aninoasa, s-a stu
diat și s-a găsit o nouă for
mă de organizare a curățirii 
vagonetclor de mină. S-a în
treprins gruparea activități
lor respective la un singur 
sector — electromecanic — 
care are posibilitatea urmă
ririi și controlării judicioase 
a felului cum se desfășoară 
această muncă în subteran și 
la suprafață. Au fost consti
tuite echipe speciale, cu co
ordonatori pe fiecare schimb, 
iar recepția vagonetclor cu
rățite se efectuează de către 
o persoană din afara secto
rului, care raportează cu o- 
biectivitatea cerută situația 
curentă legată de activitatea 
în cauză.

Inițiativa 
la mijlocul 
propunerea < 
ce a minei, 
pozitiv calitatea < 
extras, o mărturie 
sens puțind fi adusă de fap
tul că pe iunie s-a raportat 
încadrarea în cenușa admisă. 
In plus, a crescut substan
țial media încărcării pe 
fiecare vagonet.

Tot un bloc, i 
rețele lateral, < 
de steril și tot 1 
l-a accidentat, 
minerul lonean 
încărca oi tacul 
transportor deși 
ă nu copturise, 

vine frontul. Dar maistrul mi
ner Traian Hinta, în care tre
buri atît de urgente era prins 
de

desprins din pc- 
de data aceasta 
la piciorul sting, 
nu de mult, pe 
Vasile Curtean, 

cărbunele pe 
i știa foarte bine 

așa cum se cu-

cu
că

nu a dispus măsuri precise

de luat la locul de muncă, 
toate că bine cunoștea faptul 
friabilitatca cărbunelui e mare? 
Diminuarea salariului cu citcva 
procente nu poate in nici un 
caz compensa... diminuata răs
pundere. intervenția de mîntu- 
ială în asigurarea securității 
muncii în subteran. Nu s-ar că
dea sâ se acționeze în așa fel 
ca spiritului de răspundere să-i 
crească procentele ?...

a prins viață de 
lunii trecute, la 

comisiei economi- 
Ea influențează 

cărbunelui 
în acest

<2>

&

(*

M. Lonea... Minerul 
desfacerea unei zale 
omul de treaba lui

Abatajul cameră 104, sectorul I, E. 
șef de brigadă Nicolae Torac lucra la 
a lanțului transportorului... Iși vedea 
cînd — șocat — iși dă, la un moment dat, seama că n-a 
lovit cu muchia securii zala ci... capul muncitorului Marin 
Brînză, cauzîndu-i o plagă contuză frontală. Așa se înlîm- 
plă cînd n-ai habar de ce-i in jurul tău, cînd umbli dupâ 
un șurub cu capul „în zale*1... E jale ! Neatenția se plătește 
și uneori chiar foarte scump.

AVERTIZAM

T E
H

în lume □

■

Mină gigant
Lubrifiant

a energiei
■

■

■

X(? folo-

Cărămizile conțin

liantul este silica-
C

cele obișnuite, in schimb 

la fel de rezistente și 

de bucăți costă 30 d<>- 

in timp ce mia de cără-

sus gra- 
pune in

considerabil plafonul atins in 

momentul de față de minerii 

sovietici.

./<. S. Paul’ a pus 

un nou lubrifiant 
„liquigrade 1 030“, 

transportoarelor cu

0,03 

asi-

nul generator cu puterea de 

cea. 67 000 k\V timp de 79 
ore. Rezervorul are o capa
citate de 311 487 m3.

Nicolae LOBONȚ

Termocentrala Paroșcni, 
noroasă...

de

este

lung pină 

42(fiC. Lu-

nu lasă reziduuri 

și nu cuprinde si- 

grafit. El nu emite 

este potrivit pentru 

lubrifiere

HNICA NOUA

O mină carboniferă in ca

re se vor extrage, la fiecare 
21 de ore, 10 000 t de antracit 

a fost proiectată de ingineri 

wrainieni.
Noua întreprindere ia fi 

construită la ‘.ui zidim nt bo

gat, in jwirtea răsăriteană a 
bazinului Doncțului. Din 

punct de vedere al utilării 

tehnice, ea nu iși va avea 

egal în U.R.S.S.

In abataje, ampla>ate la o 

adincime de aproape un ki

lometru, straturile vor fi tă

iate cu pluguri de abatai, iar 

transportul se va face cu con- 
veioare rapide. Comanda ma

șinilor miniere va fi reali
zată de la un pupitru cen

tral.

La această mină se preve

de folosirea unei tehnologii 

moderne de extracție a căr

bunelui. Sterilul îndepărtat, 

care înainte era adus la su

prafață unde forma haldele 

și polua atmosfera, acum va 

rămine in subteran.

înaltul nivel de mecaniza

re fi automatizare in mină va 

permite ca productivitatea 

muncii fiecărui muncitor ă 

fie in medie de 8,5 tone pe 

schimb. Aceasta depășește

Acumularea 
subterană

William Joseph Lang din 

statul Illinois (S.U.A.) a ob

ținut in Anglia patentul nr. 

1213 112 pentru un procedeu 

de acumulare a energiei prin 

comprimarea unui gaz și in

jectarea sa în cal ități subte
rane in timpul solicitării in

complete a centralelor elec

trice. In cavitățile subterane, 

gazul se află aproape sub 

presiunea constantă a coloa

nei de apă ce parvine din- 

tr-un rezervor amplasat la 

suprafață. In perioada orelor 

de virf in funcționarea cen
tralei electrice, gazul compri

mat e<te trimis in 
ție presiunii apei și 

mișcare generatorul.

In cazul in care
sește o soluție saturată de să

ruri, cantitatea de aer com

primat, stocat in acumulato

rul de energie la o adincime 

de 260 m este suficientă pen

tru a asigura funcționarea u-

pentru trans 
portoare 

cu bandă
l'irma 

la punct 

denumit 

destinat 
bandă, care lucrează sub sar

cini mari, la înaltă tempe

ratură și în mediu corosiv. 

O cantitate de 1—2 litri pe 

săptămină este suficientă pen

tru transportoare cu lungi

mea de 60—90 m care func

ționează cu viteza 

m/sec. I.ubrifierea 

gurală pe termen 

la temperatura de 

brifiantul 

carbonice 

licon sau 

vapori și 

echipamentele 

automată.

Cărămidă 
din 

praf 
de cenușă 
și zgură

l.a Universitatea din statul 

Virginia de vest (S.U.A.) a 

fost elaborată o metodă pen

tru fabricarea cărămizilor din 

praf de cenușă și zgură — 

deșeuri ale întreprinderilor 

industriale. Aceste cărămizi 

sint cu 30 la sută mai ușoare 

decit 

sint 

mia 

lari,

mizi obișnuite costă 50 dolari 

Aceste cărămizi sint calcinate 

în mod obișnuit. Rezistenta 

lor la comprimare este de 

20 000 livre/țol2. Ele rezistă la 

intemperii Ia fel de bine ca 

și cărămizile de calitate su

perioară.

74 la sută cenușă. 23 la sută 

zgură, iar 

tul de nat rin.
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DEZBATERILE din pag. 1)

IDEOLOGICE
(Urmare din pag. 1) cate in această perioadă in ac

tivitatea de producție.

O conducere calificată 
și competentă

propus spre 
>i-

roul organizației de bază, din 
numeroasele probleme care s-au 
ridicat in sector a ales pe tea 
mai importantă și mai arzătoa
re. l'a o paranteză, vreau să 
relev că alte organizații de ba
ză din cadrul municipiului au 
ținut seama in stabilirea teme
lor pentru dezbaterile ideologi
ce dc evenimentele politice ca
re au intervenit în perioada 
respectivă. Așa a procedat or
ganizația dc bază de la Jude
cătorie care și-a
dezbatere o temă legată de 
zila tovarășului Nicolae Ceaușes
cu in țările socialiste (lin Asia.

★
In stabilitatea bibliografiei. 

«1st biroul organizației de bază 
din sectorul II al E, M. Paro
șeni cit și cel de la Judecăto
rie au avui in vedere pregăti
rea ideologică, politică și cul
turală a comuniștilor, capacita
tea lor de asimilare cit și spe
cificul activității lor profesio
nale. Astfel, chiar în cadrul or
ganizației din sectorul II al E.M. 
Paroșeni, bibliografia a fost în
tocmită pe categorii de membri 
dc partid, în funcție do pregă
tirea și capacitatea lor de asi
milare. Inginerilor și tehnicie
nilor li s-a stabilit ca biblio
grafie, pe lingă documentele de 
partid cele mai recente care fă
ceau referiri la productivitatea 
muncii, și unele reviste de spe
cialitate și lucrări ale clasicilor 
marxism-leninismului. Pentru 
muncitori a fost stabilită cu și 
mai multă grijă bibliografia din 
cărți și manuale de specialita
te, completată cu cele mai re
cente documente de partid și 
cuvintări ale conducătorilor de 
partid și de stat. Ca număr de 
pagini, pentru muncitori a fost 
stabilită o bibliografie mai li
mitată decit cea pentru ingi
neri și tehnicieni in ideea ca 
pe măsură ce se înaintează cu 
sieste dezbateri sâ se mărească 
numărul de pagini. Deci, tre
buie reținută ideea stimulării 
membrilor de partid pentru a 
citi cit mai mult și cu o efica
citate sporită.

De reținut este și faptul ca. 
în acest caz, s-a dat o mare im
portanță întocmirii bibliografiei. 
La aceasta a contribuit un co
lectiv mai numeros de membri 
dc partid cu experiență în stu
diul individual. De asemenea, 
bibliografia a fost recomandată 
membrilor de partid in cadrul 
adunării de partid anterioare, 
unde s-a inmînat acestora și un 
plan tematic cu principalele 
idei propuse pentru dezbatere.

Experiența dobîndită de a- 
ccastă organizație de bază de
monstrează că e foarte util să 
stabilim 1—2 membri de partid 
bine pregătiți pentru conduce
rea dezbaterilor și pentru & a- 
corda sprijinul neeesar membri
lor de partid în parcurgerea 
materialului bibliografic. Impor
tant este faptul ca studiul să 
se desfășoare in așa fel incit 
unele neclarități să fie clarifi
cate înainte de adunare, iar cu
noștințele asimilate să fie apli-

Ținînd seama de problemele 
ridicate de organele de partid in 
acest sens, dorim să spunem că 
metodologia de alegere a orga
nelor de lucru ale adunărilor 
generale consacrate dc/batcrilor 
ideologice este aceeași ca in ca
drul oricărei adunări cu reco
mandarea ca unul din acei 
membri de partid care au pri
mit sarcina să pregătească dez
baterea să fie ales in prezidiu 
spre a asigura desfășurarea in 
bune condițiuni a dezbaterilor.

Revenind Ia exemplul orga
nizației de bază din sectorul II 
al E. M. Paroșeni, vreau să re
marc că datorită caracterului de 
schimb de experiență al acestei 
dezbateri. Ia care au partici
pat și celelalte organe de partid 
din cadru) minei, această dez
batere a fost condusă de secre
tarul comitetului dc partid pe 
exploatare, tovarășul Nicolae 
Bucur.

Atenția acordată conducerii 
dezbaterilor este meritorie, de
oarece aici au fost stabilite pro
bleme de linie privind crește
rea productivității muncii, iar 
tema însăși a obligat la o tra
tare de ținută, de reliefare, e- 
xemplificare și înțelegere corec
tă a aspectelor principale pri
vind productivitatea muncii; in 
altă ordine de idei, discuțiile 
trebuiau orientate astfel incit 
să nu se desfășoare în mod ab
stract, rupte de activitatea ne
mijlocită a organizației de bază.

Foarte bine a procedat comi
tetul de partid de la E. M. Pa
roșeni cind a însărcinat cei mai 
buni propagandiști din organi
zațiile de bază din sectoarele 
minei de a se ocupa de pregă
tirea și desfășurarea dezbateri
lor ideologice, oameni cu o te
meinică pregătire ideologică, po
litică, culturală, cunoscători ai 
situației concrete din cadrul 
sectorului in care are loc dez
baterea ideologică.

Conducerea de către activiștii 
de partid a acestor dezbateri 
sau acordarea unui ajutor con
cret din partea acestora mem
brilor de partid care conduc 
dezbaterile ideologice se impune 
cu necesitate mai ales pentru 
informarea membrilor de partid 
cu cele mai noi aspecte ale po
liticii partidului, despre hotărî- 
rile organelor dc partid și de 
stat.

Verificarea cunoștințelor, 
atribut al adunării 

generale
In cazul organizației de par

tid din sectorul II E. M. Paro
șeni, verificarea cunoștințelor 
a fost concepută spre a avea 
o dublă menire. A stimulat în 
primul rind membrii de partid 
pentru un studiu permanent A- 
ceasta s-a remarcat in discuțiile 
purtate pe baza materialelor stu
diate. Astfel, maistrul Ștefan

Cliiș a definit noțiunea de pro
ductivitate și a arătat că la a- 
batajul ..Zaharia* se mai pot 
reduce din schemă trei posturi 
printr-o organizare mai bună a 
muncii și o aprovizionare mai 
rațională, pe un traseu mai scurt 
a locului de muncă. Apoi a fă
cui cîteva sublinieri pe margi
nea documentelor de partid. De 
asemenea, minerul șef de briga
dă Gheorghc Toma a arătat că 
întimpină greutăți in aprovizio
narea cu materiale și a făcut 
propuneri privind îmbunătățirea 
sistemului de aprovizionare.

O contribuție de seamă au a- 
dus la clarificarea problemelor 
teoretice din cadrul dezbaterii 
șeful de sector și alți ingineri 
din cadrul sectorului II.

In concluzie, ing. Nicolae 
Bucur a apreciat că dezbaterea 
a oferit organului de partid po
sibilitatea de a cunoaște îndea
proape preocupările comuniști
lor atît pentru ridicarea nive
lului lor de pregătire politică 
cit și pentru valorificarea re
zervelor interne ale sectorului 
în vederea sporirii realizărilor. 
Secretarul comitetului de partid 
a cerut organizației de bază să 
ia măsurile necesare în cazul 
celor ce nu studiază suficient 
pentru a face față sarcinilor 
multiple ce Ie stau în față.

In concluzie, este necesar ca 
birourile organizațiilor de bază 
să țină o evidență clară asu
pra răspunsurilor primite din 
partea membrilor de partid; a- 
ceasta în scopul de a cunoaște 
Pe care membri de partid tre
buie să-i ajute organul respec
tiv mai îndeaproape în pregă
tirea sa, în însușirea politicii 
partidului, a hotărîrilor de par
tid și de stat.

După exemplul pozitiv ce 
l-am relatat pînă acum trebuie 
să subliniez că în cadru) mu
nicipiului nostru mai sînt
nele comitete de partid care 
dovedesc o slabă preocupare 
față de dezbaterile ideologice, 
unele nici măcar nu s-au stră
duit să 
nizează 
xemple 
tid de
I.I.L., T.C.M.M. și altele care 
nu au luat măsuri ca organiza
țiile de bază să organizeze a- 
dunări pe teme ideologice.

Se impune ca o necesitate ca 
toate comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază 
să ia cele mai eficiente măsuri 
pentru organizarea în fiecare 
trimestru a unei adunări gene
rale de partid pe teme ideo
logice.

Recentele propuneri de mă
suri prezentate de secretarul ge
nerai al partidului pentru îm
bunătățirea activității ideologi
ce, de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii trebuie să 
constituie pentru fiecare organ 
și organizație de partid un pu
ternic stimulent in perfecționa
rea muncii ideologice și poli
tico-educative. In spiritul aces
tor deziderate de mare respon
sabilitate, trebuie organizate și 
dezbaterile ideologice din ca
drul organizațiilor de partid.

liard dc Ici. Ducii se iau în 
considerație realizările din 
deceniu) trecut rezultă că 
din trei familii una s-a mu
tat în casă nouă. Dar locuin
țele sînt numai o parte din 
permulațiile urbanistice. Rind 
pe rind au apărut sute 
de magazine și școli. Casa 
de cultură din Petroșani sau 
clubul dc la Gurabarza, un 
mare număr de obiective 
social-culturale care adău
gate la alte înfăptui! i în
seamnă progres și bunăstare. 
S-a construit foarte mull dar 
constructorii nu și-au înche
iat misiunea. Cincinalul pe 
care l-am început va fi de

noutate și frumușele cit și 
pentru îmbunătățirea cuvintă- 
toare sub toate aspectele vie
ții-

„Adincurile mai au și alt
fel de comori- și-au spus lo
cuitorii Mahmudiei.

Și azi, aceiași oameni în
drăzneți care despicau valu
rile in căutarea peștelui, sînt

u-

i cunoască cum se orga- 
i această activitate. E- 
* sînt comitetele de par

ia șantierul 71 C.F.R., 
T.C.M.M. și altele

3

VtlIMlIAIII umani

um- arata plănui 
tocmite pină acum, dar care 
vor mai fi îmbogățite, în vii
torii 5 ani se vor construi

volt.irea fondului locativ sînt 
programate vaste acțiuni pen
tru creșterea gradului tehni-

> edilitar și pentru deser
virea populației. La Deva va

aproape 18 000 de aparta
mente noi din fondurile sta
tului și prin contribuțiile ce
tățenilor. Cea mai mare par
te dintre ele se realizează in 
localitățile din Valea Jiului, 
la Hunedoara, Deva și în al
te localități. Parale) cu dez-

apărea o Casă dc cultură ca
re se presupune că va egala 
și poale va depăși pe rea 
de la Petroșani. In Vaicn 
Jiului și în alte părți din 
județ sc construiesc noi școli, 
grădinițe, magazine ele.

La adunarea solemnă din

data d anul acc
tovarășul Nicolae Ceaușcsc.i 
arăta că în următorii 15 — 
20 de ani pe harta țării vor 
apare încă 250 — 300 dc cen
tre urbane noi. O parte din
tre ele vor fi noi orașe hu- 
nedorene. Tov. Ioan Constan- 
tinescu, arhitect șef al ju
dețului, ne-a spus că sînt 
luate deja în studiu 8 co
mune din județ care au per
spective să devină centre ur
bane. Dar să nu anticipăm. 
Deocamdată un adevăr este 
cit se poate de cert : aproape 
62% din populația județului 
locuiește în orașe și muni
cipii. Aceasta însă ca o ma
re realizare care-și cere drep
tul să fie completată.

M1EIUT K1 14

fiind tinăr militar. .4 îndră
git atit de mult această me
serie că și-a uitat-o pe cea de 
pescar.

Astăzi este cel mai bun mi
ner la el in sat. Alături de 
el a venit și fratele If lode 
Hariton. Familia Ilariton, ca
re numără generații de pes
cari renumiți, adoptă cu en
tuziasm meseria nouă.. Poate 
nu e om in sat să nu știe

UN FIR DE SUFLET, 
PUNTE

PENTRU DEPĂRTĂRI
mineri harnici și scot calca
rul pentru Combinatul side
rurgic Galafi. Prind rădăcini 
elemente noi și necunoscute. 
Și iată satul populat cu nou
tăți.

O bandă rulantă de 7—8 
km grăbită duce minereul pi
nă în port. Excavatoare și 
mașini de diferite mărimi 
s-au încetățenit la Mahțnudia.

Și nu rareori din sfera a- 
ceasta de clocot pleacă spre 
Valea Jiului un gind frumos, 
un gind de recunoștință. Un 
fir de suflet nevăzut, losif 
Hariton a învățat mineritul 
în Petroșani cu ani în urmă

că

minerul losif Hariton, evi
dențiat tot limpid și decorat, 
a făcut ucenicie in . Valea 
Jiului — vatra minerilor de 
elită. Și, fac din asta o min- 
drie a lor, ce trebuie înțe
leasă.

Dintre dealurile astea do- 
moale și odihnitoare, spinări 
de cămilă, roase și obosite, 
dintr-o lume populată cu ape, 
unde un sultan turc a lăsat 
un nume cu rezonanțe orien
tale, sufletul poate țese punți 
de legătură cu depărtările.

Același val de însuflețire, 
același ritm. Numai inima 
să poată cuprinde căldura u- 
nor astfel de clipe...

Propunerile de măsuri 
zentate de tovarășul , spiritul
Ceaușescu Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. 
îmbunătățirea activității 
tico-ideologice, de educație 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, au primit o aprobare 
unanimă și din partea sporti
vilor Văii Jiului. Multe din 
aceste propuneri se adresează 
direct tineretului și tineretul 
le înțelege și apreciază la jus
ta lor valoare. De bună seamă, 
tinerii noștri sportivi sînt con- 
știenți de faptul că educația co
munistă trebuie să și-o însușeas
că fiecare, ea fiind o componen
tă esențiaJă e succesului nu nu
mai în muncă, dar și pe tere
nurile de sport. Sportivii Văii 
Jiului sînt hotărîți să lupte 
împotriva parazitismului social 
și a ' ’ ............. ’
prin

K

emisiunii. . 
Emisiune- I 

--------- de construcții " 
tehnice pentru pionieri I 
și școlari. „Din imagina- I 

După inspirație !**. I 
e dulce și frumoa- • 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I

18,90 Deschiderea 
Ex-Tcrra '71. 
concurs

(ic! I
18.25 Mult e dulce și frumoa

să Ce cred poeții des
pre ortografie și punc
tuație : Ștefan Augustin 
Doinaș și Cezar Baltag. 
Poșta emisiunii de acad. 
Al. Graur.

18.40 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară.
20.10 Reflector.
20.25 Telecine-mateca. Filmul

artistic: „Normandie-
Nicmen".

22,15 Teleglob — .Trandafi
rul .și sarea" — un film 
despre Normandia.

22.40 Telejurnalul de noapte.

Omului“
de

„Cîntare

I
de cultură, I
„Valea Jiu- • 

montajul lite- | 

..........I
J

Astăzi, la ora 19, in sala 
lectură a Casei 
artiștii Teatrului 
lui" prezintă i 
rar ..Cîntare Omului", pe 
versurile Iui Tudor Arghezi.

In secția de răsucit a 
„Viscozei" Lupeni, 

luliana Lobodi CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI
anunță

organizarea unui 
CONCURS

pentru 
centrul 
țin© în 
bunelui Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal din C.C.P.

ocuparea postului vacant 
de instruire de Pe lingă 
ziua de 19 iulie 1971, ora

de maistru instructor, la 
E. M. Vulcan, care se va 
9, la sediul Centralei căr-prp- inului, sint hotărîți să cultive 

de cinste, de curaj 
de dăruire în lupta dreaptă cu 
adversarii.

După cum se știe, sportivii 
municipiului Petroșani au ob
ținut în ultimul timp o serie 
dc rezultate bune cu care ei 
șj noi deopotrivă ne mîndrim. 
S-au mai manifestat însă și 
unele lipsuri în activitatea lor, 
bazate îndeosebi pe superficia
litatea în pregătire, pe unele 
abateri de la disciplină. Mai 
există, din păcate, unii sporti
vi care cred că sportul este o 
profesie și că este de ajuns 
să fii un bun- sportiv pentru 
a ți se accepta eventuale aba
teri de la legile sociale. In 
această direcție, este de dato
ria noastră, a tuturor factori
lor care ne ocupăm de activi
tatea sportivă în municipiu 
să desfășurăm o muncă de edu
cație mai intensă, continuă.

pentru, 
poli-

tendințelor de căpătuială 
sport, împotriva vedetis-

Secție de judo

urmă cu aproape doiIn
la Institutul de mine din Pe
troșani a luat ființă © nouă 
secție sportivă, aceea de judo. 
Pasiunea și priceperea antre
norului Eugen Ecobescu, com
pletată de ..aderența" studen
ților la acest frumos sport, au 
generat progrese rapide, ast
fel că în prezent, trei din com- 
ponenții lotului de judo au și 
cucerit primele titluri de cam-

vorba 
Szila- 
Poate 
rezul-

pioni ai județului. Este 
de Ștefan Mara, Ștefan 
gy și Eugen Ecobescu. 
tocmai aceste frumoase
tale au determinat conducerea 
clubului sportiv universitar 
Știința Petroșani să solicite fe
derației de specialitate afilie
rea tinerei secții, lucru care a 
și fost realizat în primele zile 
ale acestei luni.

pentru a elimina din activita
tea noastră și a sportivilor ace
le caracteristici negative ce nu 
ne fac cinste. Trebuie să pu
nem un deosebit accent pe opi
nia colectivă, să acționăm cu 
promptitudine și discernămînt 
ori de cîte ori sîntem puși în 
situația de a lua anumite mă
suri, să întronăm un climat 
de disciplină și respect reci
proc pe toate terenurile de 
joc. Trebuie să cultivăm Ia 
sportivi spiritul de 
cinstea și curajul, 
față de adversar și față 
publicul spectator. Să le impri
măm tuturor responsabilitatea 
față de colectiv în spiritul 
onoarei și al demnității, dra
gostea de patrie, dîrzenia. e- 
lanul tineresc — calități scum
pe și atît de necesare tuturor 
sportivilor, tuturor tinerilor.

Ajutor prețios în activitatea 
noastră permanentă—propuneri
le prezentate de secretarul ge
nera) al partidului pentru îm
bunătățirea acti 
co-ideologice, 
marxist-leninistă 
lor de partid, a 
nilor muncii - 
călăuzească în 
pe care o desfășurăm cu spor
tivii. In acest sens, vom pre
lucra măsurile respective în 
toate asociațiile și cluburile 
sportive, vom organiza periodic 
lecții cu componenții echipe
lor divizionare. în care să le 
expunem succint importanța 
acestor măsuri.

un ( 
respect 

pe toate terenurile 
cultivăm 

fair-play, 
respectul 

de

vității politi- 
de educare 

a membri- 
tuturor >ame- 
trebuie să ne 

întreaga muncă

Dorel VLADISLAV 
președinte al C.M.E.F.S.

Petroșani

(Urmare din pag. 1)

pectiv ar fi fost de preferat 
programul ștrandului. Toată lu
mea ar avea de cîșlîgat.

• LA PETROȘANI ? POA- 
&E ANUL ASTA. POATE LA 

ANUL-

pină acum nimeni nu s-a gîn- 
dit )a așa ceva. Și ar fi loc, 
ar fi apă, ar fi bunăvoioță și 
ajutor din partea locuitorilor. 
Principal este ca cineva să vi
nă cu inițiativa. Pină la anul 
mai e timp...

• LA VULCAN-? IN LINII 
POARTE MICI, DA

CENTRALA CĂRBUNELUI
PETROȘANI

angajează temporar

muncitori calificați, zidari
pentru diverse lucrări
Salarizarea — conform H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la sediul
B.A.T. din str. Mihai Viteazul nr. 3

M
E. M. DÎLJA

■

In orașul reședință de muni
cipiu se preconizează de mult 
timp amenajarea unu' ștrand. 
Anul acesta s-a trecut la fapte. 
Se lucrează pe două fronturi i 
în cartierul Aeroport (alegere 
nu chiar fericită) și în preaj- 

șoolji generale nr. 4 (loc 
~ ’ urma

Lingă Uzina electrică din 
Vulcan se află de mult un ba-

mai puțin adîncă, o plajă cu 
iarbă scurtă sau cu nisip, niște 
amenajări sportive și, bineîn
țeles, în primul rînd, cabine. 
Nu știu ce ne-am face de-ar 
veni o ploaie.

Tovarășul Alexandru Todor 
și-a însușit opiniile și ne-a dat 
asigurări că în cel mai scurt 
limp se vor confecționa cîteva 
cabine, se va amenaja plaja. 
In Vulcan sînt multe unități 
economice. Dacă fiecare ar

supra conducătorilor termo
centralei. Cabinele — pentru 
că aici există cabine — mur
dare în ultimul hal ; toaleta — 
și mai și... dacă se poate mai 
mult; dușurile (două) — defec
te, rupte; fîntîna cu apă de 
băut — defectă ; movile de pă- 
mînt peste o conductă ; o spăr
tură apreciabilă în gard (recla
mată de trecerea unej conduc
te) pe unde poate pătrunde ori
cine în incinta ștrandului. Tn-

Iul -și urgent necesar să se facă 
ordine la cabine, la toaletă, să 
se repare dușurile.

— Asta ar fi principal și de
osebit de grabnic 1 puse ia 
punct cabinele, dușurile, insta
lațiile sanitare — a ținut să 
completeze și să întărească a- 
firmațiile colegului său, tină- 
rul Ludislau Matei, de aseme
nea, salariat la termocentrală. 
In 
din

condițiile aciuate, ștrandul 
Paroșeni nu este un loc de

ma , ...
foarte potrivit). Primul

1 august. Se pa- 
1 august nu se 
baie la ștrandul 
Poate în partea 
Al doilea ștrand 
anul. La timpul 

iu -pre sfir-

„ATMOSFERA” E ÎNCĂ RECE
să fie gata la 
re însă că la 
va putea face 
din Aeroport, 
a doua a lunii, 
va fi gata la 
potrivii, sperăm, 
șituJ verii.

> LA ANINOASA 
ȘI 4ICI TR MESC OAMENI

. . . •................. ~
sr.j; trecut a obținut ic. H 
r . ’
âărire și înfrumusețare a ’o- 
calităților rurale — Aninussa 
sre dreptul la un ștrand pen
tru oamenii săi vrednici. Dar

zin de apă, care a fost repro
filat pe ștrand termoficat. Cînd 
l-am vizitat (in 9 iulie, ora 13), 
împreună cu tov. ing. Alexan
dru Todor, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășenesc, 
se aflau acolo destui amatori 
la baie (în majoritate copii). 
Ap© — curată, destul de caldă 
Dar atit. Nici o amenajare, nici 
măcar cabină pentru dezbrăcat 
ș] păstrai hainele. Iarbă mare, 
bolovani și pietre, trei dușuri 
cu debit redus.

— Multe ar mai trebui aici 
— ei > de părere lînăra Ălaria 
Paduraru. Este necesar un 
bazin pentru începători, cu apă

contribui cu puțin... vom reve
ni Ia ștrandul din Vulcan.

ȚIE "DEPLORABILA

In aceeași zi (9 iulie, era 
13.3U), in aceeași companie, ©m 
vizitat ștrandul din cartierul 
Sohodol — Paroșeni. Apa — 
curată, dar cam rece. Se spune 
că pe undeva o conductă de 
iermoficare pierde aburi. Insă 
nimeni n-a căutat defecțiunea. 
In rest, exceplînd terenul de 
volei — o mizerie cum rar se 
poate intîlni și care aruncă o 
lumină complet nefavorabilă a-

grijitorul ștrandului — losif 
Slrejan — ne spunea că a ce
rul de la uzină o mătură, o lo
pată, un furtun, a cerut să se 
repare instalațiile defecte, dar 
nu a primit nici un ajutor.

— Apa e bună — ne spunea 
tinărul Ion Drăgoi, salariul la 
termocentrală. Restul, vedeți șj 
dumneavoastră cum arată. 
Chioșcul pentru răcoritoare, ca
re există, ar trebui sâ aibă și... 
răcoritoare. Mai ales că nici 
apă de băut nu este. S-ar pu
te© ©menaja niște porticuri 
pentru gimnastică. N-ar strica 
și o stație de amplificare care 
să difuzeze muzică. Este abso-

agrernent, ci un focar de in
fecții, pericol pentru îmbolnă
viri.

Vicepreședintele Consiliului 
popular orășenesc Vulcan — 
ing. Alexandru Todor — a vă
zut, a notat și ne-a declarat că 
se vor lua măsuri urgente. Noi 
pină la proba contrarie, nu a- 
vem decît să-l credem.

• LA LUPENI? E BINE. 
E OH Dl NE, E ANIMAȚIE

•ă.
Șlrandul din Lupeni este, 

după cum se știe de mai mulți 
ani. cel mai bine amenajat, cel 
mai vizitat. In opoziție cu con-

ducerea termocentralei Paro- 
șeni, conducerea preparat iei 
Lupeni depune eforturi deose
bite pentru ea ștrandul „Pre
paratorul * să fie un plăcut loc 
de recreere, de destindere, de 
petrecere a timpului liber pen
tru locuitorii orașuTbi. Cele do
uă bazine cu apă curată și căl
duță, stația de radioamplificare, 
aparatele dc gimnastică, spațiul 
de joacă, cîteva bărci — totul 
atrage, îmbie, reconfortează.

Minerul Adam Apăvăloaie ne 
spunea că se simte foarte bi
ne aici, că totul este frumos 
și bine pus la punct dar că, 
este foarte mare aglomerație. 
Intr-adevăr este. Și nu-i rău. 
înseamnă că oamenii caută 
ștrandul pentru că se simt bi
ne aici. Doar atît că le este in
terzis jocul cu mingea. Ciu
dat...

Ștrandurile — locuri plăcuto 
dc agrement, de odihnă și re- 
confortare după programul de 
lucru. Dar nu peste tot ștran
durile cheamă cu aceeași pu
tere. nu peste 
oferă cele mai 
de destindere a 
înot, de plajă, 
vom trage alte 
siderînd că acestea vor fi for
mulate și aplicate de organele 
competente, spre binele Ș> spre 
utilul oamenilor.

tot ștrandurile 
bune condiții 
amatorilor de 
de soare. Nu 
concluzii, con-

■■

■■
■

■■

■

■

organizează concurs pentru o-
cuparea următoarelor posturi

vacante

MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU

Concursul sc va ține în 
la sediul exploatării.

MINIER
TRANSPORT
ELECTRICIAN

Pot participa la concurs și 
care îndeplinesc condițiile cerute 
goare. Condițiile 
H.C.M. 914/1968.

Actele pentru 
tinerii concursului

de salarizau

angajați ai altor unități 
de reglementările in vi
șini cele prevăzute în

depune pină in preziua

■

■
■

■

■■

concurs -se vor
la biroul personal al exploatării.

lnformații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
7—15 de la biroul personal al exploatării.

■ ■



4
Steagul roșu MIERCURI U IULIE 1971

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer ■

au primit delegația Guvernului 
Regal de Uniune Națională

(Urmare din pag. I'

Conferința de presă

al Cambodgiei
lu-

desfășurat

într-o atmosferă de cordialita
te, de sinceră prietenie.

După
Nicolae
Gheorghe

primire, tovarășii 
Ceaușescu și Ion 

Maurer au reținut pe

oaspeții cambodgieni la dejun.
In timpul dejunului, preșe

dintele Consiliului de 
ministrul afacerilor 
cambodgian au rostit

Stat și 
externe 
toasturi.

a premierului
Eisaku Sa to

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

TOKIO 13 (Agerpres). — In 
prima sa conferință de presă 
după reorganizarea cabinetului 
japonez, premierul Eisaku Sato 
a reafirmat că Japonia nu se 
va înarma cu arme nucleare și 
va respecta angajamentele an-

Domnule ministru.

Aș dori să exprim satisfacția 
P‘ ntru vizita pc care delegația 
guvernamentală a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, in frunte cu mi
nistrul de externe, o face în 
România. In această vizită văd 
o expresie a relațiilor de pri
etenie și colaborare dintre gu
vernele și popoarele noastre.

îmi amintesc cu plăcere de 
Intilnirea pe care am avut-o la 
Pekin cu șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sia- 
nuk : discuțiile pe care le-am 
avut au constituit o expresie 
a bunelor relații dintre popoa
rele noastre, a solidarității po
porului român cu lupta pe ca
re poporul khmer o duce îm
potriva intervenționiștilor stră
ini, pentru libertate națională- 
Aș dori, și cu acest prilej, să

exprim încă o dată sprijinul 
guvernului și poporului român 
pentru lupta poporului khmer 
împotriva intervenției imperia
lismului străin, pentru izgoni
rea guvernului impus din afa
ră și restabilirea adevăratului 
guvern legal în Cambodgia. 
sprijinul pe care în general îl 
acordăm popoarelor din Indo
china — vietnamez, laoțian și 
cambodgian — împotriva in
tervenției imperialismului a- 
merican.

îmi exprim' și cu acest prilej 
convingerea că lupta eroică a 
popoarelor din Indochiana va 
duce la izgonirea trupelor stră
ine. la realizarea unei păci 
trainice, care să asigure aces
tor popoare dreptul de a-și ho
tărî dezvoltarea așa cum o do
resc ele. fără nici un amestec 
din afară.

Noi am acordat de Ia înce

cam bo ilput sprijin poporului 
gian și Guvernului Regal de 
Uniune Națională, guvern pe 
care îl considerăm drept sin
gurul legal. Considerăm că re
cunoașterea acestui guvern de 
către 25 de țări este o expresie 
a faptului că opinia publică 
internațională sprijină lupta pe 
care o duc forțele naționale 
din Cambodgia, în frunte cu 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională — și sîntem convinși de 
victoria acestei lupte. Urăm 
ca această victorie, atît a dum
neavoastră, cit și a tuturor 
popoarelor din Indochina, să 
se realizeze cit mai curînd.

Permiteți-mi să toastez pen
tru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele noastre 1

Pentru Guvernul Regal
Uniune Națională și pentru șe
ful statului — prințul Norodom 
Sianuk !

„Campania 
de șantaj 

și false 
învinuiri"
e sortită
eșecului

de

Toastul ministrului de externe
SĂRIN CHHAK

Domnule președinte 
siliului de Stat.

al Con- Acest ajutor îl 
fi cel mai prețios.

noastre 
profund 

cinste pe 
ne-a

Membrii delegației 
și eu însumi sintem 
mișcați de deosebita 
care Excelența Voastră 
rezervat-o ca. prin intermediul
modestei mele persoane să a- 
dresați urări de succese po
porului nostru care luptă pen
tru salvarea sa națională. Noi 
considerăm că această binevoi
toare solicitudine din partea 
Excelenței Voastre reprezintă 
un ajutor foarte prețios în lup
ta "e care o ducem.

Avem marea bucurie de a 
vizita România și de a putea 
prezenta Excelenței Voastre, 
poporului frate român. parti
dului și guvernului român ex
presia profundei noastre grati
tudini, aceea a poporului 
khmer și a șefului statului — 
prințul Norodom Sianuk. a 
Frontului Național de Elibera
re și a Guvernului Regal de 
Uniune Națională. Intr-adevăr, 
Excelența Voastră și România 
au avut bunăvoința să recu
noască guvernul nostru încă din

primele zile, 
considerăm a 
Tocmai de aceea noi conside
răm că România participă di
rect. prin această recunoaștere, 
la lupta pe care o ducem pen
tru apărarea drepturilor noas
tre sacre.

Excelența Voastră a binevoit 
să acorde o atenție deosebită 
luptei duse de popoarele îndo
ctrineze. Considerăm că vizita 
istorică pe care Excelența Voas
tră a făcut-o recent în Asia 
este o mărturie tocmai a aces
tui interes — și poporul khmer 
este mîndru de acest sprijin 
din partea României. Aceasta 
datorită însăși poziției de pres
tigiu pe care România o ocupă 
în lumea de astăzi.

Și noi ne bucurăm de marile 
victorii pe care Excelența 
Voastră le-a obținut în marea 
luptă dusă pentru a face să 
triumfe marile principii ale 
democratizării relațiilor inter
naționale. Acestea sînt princi
pii cărora poporul khmer le 
acordă o deosebită importan
ță.

Poporul khmer exprimă Exce
lenței Voastre profunda sa re
cunoștință pentru contribuția 
importantă pe care o aduceți 
la apărarea cauzei noastre. Ast
fel. Excelenta Voastră, după ce 
a recunoscut guvernul nostru 
și-a ridicat glasul și ne-a spri
jinit in Organizația Națiunilor 
Unite, în cadrul altor organi
zații. pe lingă alte guverne și 
în diferite împrejurări. Nădăj
duim că, împreună cu celelalte 
popoare din Indochina, vom 
putea elibera curînd țara noas
tră și ne vom putea astfel 
consacra eforturile edificării 
patriei care are nevoie să-și 
dezvolte în pace economia și 
toate sectoarele vieții sale so
ciale.

Aș dori Excelență să aduc 
din nou un foarte mare omagiu 
înaltei solicitudini a Excelen
ței Voastre pentru țara noastră 
și îmi voi îngădui, intr-un mod 
foarte respectuos, să adresez 
poporului român, urările noas
tre de prosperitate, iar Exce
lenței Voastre cele mai bune 
urări de sănătate, de viață lun
gă și fericită !

LA VALETTA 13 (Ager
pres). — Intr-un interviu a- 
cordat unui corespondent al 
ziarului sovietic „Izvestia", P. 
Naudi, ministrul informațiilor 
al Maltei, a relevat că țara sa 
urmărește să se elibereze de
finitiv de prezența N.A.T.O. 
și a bazelor militare engle
ze, să stabilească statutul de 
neutralitate al Maltei și să 
dezvolte relații reciproc avan
tajoase, bazate pe egalitatea 
în drepturi, cu toate statele 
lumii. Facem totul pentru a 
impulsiona dezvoltarea indus
trială a țării, pentru a acti
viza lucrările în docuri și a 
spori afluxul de turiști, a re
levat ministrul maltez. Refe- 
rindu-se apoi la unele ame
nințări care se fac auzite din
colo de Canalul Minecii la a- 
dresa Maltei, el a subliniat 
că această „campanie de șan
taj și false învinuiri" este 
sortită eșecului. Amintind că 
Malta a adresat Consiliului 
de Securitate o declarație spe
cială, prin care a informat 
O.N.U. de faptul că vechiul 
acord militar anglo-maltez 
și-a pierdut forța de lege, P. 
Naudi a declarat că, în cazul 
cînd amenințările vor conti
nua, Malta va cere ajutorul 
O.N.U. Malta — a spus el 
— se poate declara de acord 
cu prezența temporară a tru
pelor engleze pe insulă nu
mai pe baza unor condiții 
complet noi. Dacă britanicii 
nu intenționează să poarte cu 
noi convorbiri, ei vor fi ne- 
voiți să plece din Malta, a 
declarat în încheiere ministrul 
maltez.

Convorbirile 
sovieto-americane 

de la Helsinki
T • PORT

AVONM.A
Reuniunea Consiliului

/

Ministerial

lansării navei al Pieței comune

HELSINKI 13 (Agerpres). 
— Marți a avut loc la amba
sada S.U.A. din Helsinki cea 
de-a doua ședință de lucru 
din cadrul actualei runde a 
convorbirilor sovieto-america
ne asupra limitării cursei 
înarmărilor strategice (SALT). 
Următoarea ședință a convor
birilor SALT va avea loc 
marțea viitoare, la sediul am
basadei U.R.S.S. din capitala 
Finlandei.

BUDAPESTA 13 (Agerpres) 
— La Budapesta au început în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis ale Ungariei 
la care participă sportivi și 
sportive din Australia, Româ
nia, Japonia și Ungaria.

In primul tur al probei de 
simplu masculin, tenismanul 
român Viorel Marcu l-a în
vins cu 4—6, 6—0, 6—3 pe ma
ghiarul Szabados, în timp ce 
Constantin Popovici a pierdut 
cu 6—3, 1—6, 2—6 in fața lui 
Mesarosz (Ungaria).

a revenit maghiarului Frey, 
urmat de Vasile (România).

La junioare, sportiva român
că Ivanova a ocupat locul trei 
în proba de caiac 1. Pe prime
le locuri în această probă s-au 
situat concurentele maghiare 
Horvath și Rajnai.

PARIS 13 (Agerpres) — Com
petiția internațională feminină 
de volei de la Cannes a fost 
cîștigată de echipa Bulgariei, 
urmată de formațiile Olandei 
Italiei și Franței.

a obținut o nouă victorie în- 
trecînd cu scorul de 106—36 
(51—15) formația Elveției. Și 
celelalte echipe favorite au ter
minat învingătoare: Spania a 
învins cu 63—31 (24—18) Aus
tria, iar Italia a dispus cu 
70—58 (31—22) de selecționata 
Israelului.

Alte rezultate • Grecia—Tur
cia 53—42 (21—12); Franța— 
R.F. a Germaniei 77—58 (32— 
29).

Mișcări 
revendicative 

în Italia
ROMA 13. — Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pasto
re, transmite: Lucrătorii de 
la căile ferate din împreju
rimile capitalei italiene au 
declarat marți o grevă de 24 
de ore, revendicînd îmbună
tățirea condițiilor de muncă. 
Zilele trecute a avut loc o a- 
dunare comună a Consiliilor 
generale ale sindicatelor fe
roviarilor aparținînd celor 
trei mari centrale — C.G.I.L., 
C.I.SX. Și U.I.E.

La chemarea centralelor 
sindicale, marți a început în 
întreaga Italie o „săptămînă 
de luptă" a muncitorilor din 
construcții.

BUENOS AIRES 13 (Ager
pres). — Turneul internațional 
masculin de baschet desfășu
rat la Bahia Blanca (Argenti
na) s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Iugoslaviei, cam
pioană mondială. In meciul de
cisiv, baschetbaliștii iugoslavi 
au învins cu scorul de 72—59 
(35—26) formația Argentinei. La 
această competiție au mai par
ticipat echipa Mexicului și o 
selecționată locală.

ROMA 13 (Agerpres). — La 
Gorizia au continuat campio
natele europene de baschet re
zervate echipelor masculine de 
tineret. Reprezentativa U.R.S.S.

După o lungă întrerupere se 
reia Balcaniada de ciclism, ale 
cărei întreceri pentru cea de-a 
patra ediție vor 
sfîrșitul acestei 
Sofia. Starturile 
km, contratimp 
cursei pe circuit
tieri din Bulgaria, Grecia, 
goslavia, România și Turcia.

avea loc 
săptămini 
probei de 
pe echipe 
vor reuni

Ia 
Ia 
10
Și 

ru- 
Iu-

sportiv al acestei săptămini îl

BERLIN 13 (Agerpres). — In 
cadrul concursului internațio
nal de caiac-canoe de la Bran
denburg (R.D. Germană), re
zervat juniorilor, echipajul Ro
mâniei a terminat învingător 
în proba de caiac 4. Pe locu
rile doi și trei s-au clasat e- 
chipajele din R.D. Germană. 
In proba de canoe 1 victoria

Principalul eveniment 
constituie finala zonei europene (Grupa B) a Cupei Davis, 
în care se întilnesc echipele României și R. F. a Germaniei.

Programată vineri, sîmbătă și duminică pe terenul cen
tral de la Progresul, întîlnirea dintre cele două echipe se 
anunță deosebit de interesantă. Echipa României a atins 
această fază a competiției eliminînd succesiv echipele Olan
dei, Israelului și Iugoslaviei, în timp ce t&nismenii din R. F. 
a Germaniei (finaliști ai ediției precedente) au întrecut echi
pele Austriei și Ungariei. Echipa vest-germană este alcătuită 
din valoroșii tenismeni Wilhelm Bungert, Christian Kuhnke, 
Jorgen Fassbender și Hans Jurgen Pohmann. Reprezenta
tiva țării noastre va conta pe excelenții săi jucători Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, secondați de Petre Mărmurcanu și Se
ver Dron. Așadar, în perspectivă meciuri spectaculoase în 
urma cărora învingătorii se vor califica pentru turul urmă
tor : semifinala interzonală unde vor întîlni echipa Indiei.

(Agerpres)

I Noi incidente în Irlanda de
BELFAST 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 281-a aniversare a 
victoriei de la Boyne, a lui 
Wilhelm de Orania, asupra 
irlandezilor catolici — sărbă
torită luni de protestanții din 
Ulster — a fost marcată de 
numeroase incidente soldate 
cu moartea unui militar bri
tanic și rănirea mai multor

persoane, la Belfast și în alte 
orașe ale Irlandei de nord. 
Autoritățile britanice au mo
bilizat 15 000 de militari pen
tru a asigura menținerea cal
mului in timpul manifestați
ilor.

Ciocnirile au avut Ioc luni 
seara și în cursul nopții de 
luni spre marți. La Belfast

au explodat din nou bombe, 
ca și in noaptea precedentă. 
La Londonderry mai mulți 
tineri au asaltat un vehicul 
blindat, provocînd un schimb 
de focuri, în urma căruia o 
persoană a fost grav rănită.

Agravarea situației din Ir
landa de nord in ultima săp- 
tămină a avut ecou și în Par-

I

I

...,///////>

lamentul britanic. Deputata 
nord-irlandeză Bernadette 
Devlin a cerut luni o anchetă 
publică în legătură' cu uci
derea a doi civili, la London
derry, in cursul ciocnirilor de 
săptămina trecută. Cererea a- 
cesteia a fost însă respinsă 
de reprezentantul Ministeru
lui Apărării al Marii Britanii.

terioare de a nu fabrica, deține 
sau permite staționarea de ar
me nucleare pe teri loriul său. 
El și-a exprimat, totodată, în
crederea că S.U.A. vor respecta 
aceste trei principii — relatea
ză agenția Kyodo. Sato a de
clarat, în continuare, că Japo
nia nu va exporta arme și mu
niții și nu va trimite trupe pes
te hotare nici chiar în con
textul existenței tratatului de 
securitate japono-american, pre- 
cizînd că a informat despre a- 
cest lucru pe ministrul ameri
can al apărării, Melvin Laird, 

reevaluă- 
[ japonez 
i va men- 

monedei

Abordînd problema i 
rii yenului, premierul 
a spus că guvernul său 
ține cursul actual al 
naționale.

Referindu-se, apoi, 
țiile dintre Japonia și China, 
Eisaku Sato a afirmat că gu
vernul pe care-1 prezidează nu 
poate adopta o poziție tot atît 
de limpede ca cea adoptată de 
partidul Komei, care, după cum 
s-a anunțat, declară că „există 
o singură Chină, iar guvernul 
Republicii Populare Chineze 
este singurul guvern legitim 
care reprezintă poporul chinez; 
Taivanul este o provincie a 
Chinei și o parte inalienabilă 
a teritoriului chinez. Problema 
Taivanului este o problemă in
ternă a Chinei". Premierul Sato 
a susținut, dimpotrivă, așa-nu- 
mita teză a celor două Chine, 
care constituie, de fapt, un a- 
mestec în afacerile interne ale 
Republicii, Populare Chineze.

ia reia-

Din nou despre 
CRIMELE 

DE RĂZBOI 
COMISE 

DE FORȚELE 
AMERICANO- 
SAIGONEZE

ÎN VIETNAMUL 
DE SUD

HANOI 13 (Agerpres). — 
Comitetul pentru anchetarea 
crimelor de război comise de 
imperialiștii americani și de 
acoliții lor în Vietnamul de 
sud a dat publicității un co
municat în care condamnă 
noile acțiuni teroriste între
prinse de forțele S.U.A. și de 
regimul saigonez împotriva 
populației civile sud-vietna- 
meze — anunță agenția 
V.N.A. Punîndu-și în aplica
re așa-zisul plan de ..paci
ficare", arată comunicatul, 
trupele agresoare americane 
și cele ale administrației ma
rionetă de la Saigon și-au 
intensificat în ultimul timp 
aceste acțiuni, provocînd 
moartea a numeroși cetățeni 
sud-vietnamezi și distrugînd 
sate întregi. Tn cursul ope
rațiunilor pe care le-au lan
sat în perioada decembrie 
1970 — mai 1971, forțele sai
goneze au ucis 2 411 țărani 
din provinciile Rach Gia și 
Camau. Alți 650 de locuitori 
pașnici ai provinciilor Qu
ang Nam, Binh Dinh și Phu 
Yen au fost, de asemenea, 
victimele acțiunilor teroriste 
comise de trupele regimului 
Thieu, cu sprijinul forțelor 
S.U.A.

Bombardamentele între
prinse de aviația americană 
asupra diverselor regiuni ale 
Vietnamului de sud au cau
zat daune extrem de mari 
populației civile. Comunica
tul menționează că forțele 
S.U.A. continuă să foloseas
că pe scară largă substanțele 
chimice în cursul operațiu
nilor militare, distrugînd cul
turile agricole și provocînd, 
totodată, numeroase victime 
în rîndul populației civile 
sud-vietnameze.

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Unitățile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
lansat, în ultimele 24 de ore, 
puternice atacuri împotriva 
poziților trupelor americano- 
saigoneze. Astfel, patrioții 
sud-vietnamezi au atacat cu 
rachete și grenade două uni
tăți inamice staționate în 
suburbiile de vest ale Sai- 
gonului, provocînd inamicu
lui pierderi însemnate.

Comandamentul armatei 
saigoneze a anunțat, de ase
menea, că, în cursul unor 
puternice angajamente mili
tare cu detașamentele patrio- 
ților, în zona U Minh, zece 
soldați saigonezi au fost n- 
ciși, iar alți 14 au fost ră
niți.

Agențiile de presă relatea
ză, pe de altă parte, că for
țele patrioților sud-vietna
mezi din provincia Quang 
Ngai au doborît un elicop
ter al trupelor americane.

APDLIO15“
KENNEDYCAPE KENNEDY 13 (A- 

gerpres). — Tehnicienii 
N.A.S.A. au început marți 
ultimele teste majore în ve
derea lansării în direcția 
Lunii, la 26 iulie, a navei 
„Apollo-15". In cadrul fazei 
finale a numărătorii inverse, 
începută la mijlocul săptă- 
ininii trecute, a început um
plerea de probă cu combus
tibil — 4,5 milioane litri de 
kerosen, oxigen lichid și hi
drogen lichid — a rezervoa
relor rachetei 
„Saturn-5". In 
vor fi simulate toate mane
vrele premergătoare aprin
derii motoarelor. In cadrul 
acestei repetiții generale, s-a 
procedat la îndepărtarea de 
rachetă a uriașului turn de 
serviciu, în greutate de" 10,5 
tone.

Astronauții David Scott, 
Alfred Worden și James Ir
win 
lele 
lor 
rea 
tei. 
partea lor de 
inversă astăzi (miercuri) du
pă golirea rezervoarelor.

purtătoare 
continuare,

nu participă la actua- 
teste, din cauza riscuri- 
iinplicate de alimenta- 
cu combustibil a rache- 
Ei urmează să repete 

numărătoare

BRUXELLES 13 (.Agerpres). 
— Reuniunea de luni a Consi
liului Ministerial al C.E.E., des
fășurată la Bruxelles, s-a înche
iat fără ca miniștrii de externe 
ai „celor șase" să ajungă la 
vreun acord în controversatele 
probleme pe care le ridică e- 
ventuala aderare a Marii Bri
tanii, Danemarcei, Irlandei și 
Norvegiei la Piața comună în 
domeniile industriei pescuitului 
și limitelor zonei de pescuit.

Pe de o parte, temîndu-se ca 
industria lor de pescuit să nu 
fie afectată de actualele regle
mentări ale C.E.E. și, pe de altă 
parte, afectați de faptul că „cei 
șase" nu i-au consultat atunci 
cînd au formulat propunerile 
lor — deși negocierile privind 
aderarea erau începute — cele 
patru țări candidate au cerut 
menținerea actualelor limite de

pescuit pînă ce politica Pieței 
comune în acest domeniu va fi 
renegociată după eventuala lăr
gire a acesteia. Miniștrii de ex
terne ai C.E.E. au respins a- 
ceastă cerere hotărînd amina» 
rea, pînă în toamnă, a discu
țiilor pe această temă.

In aceeași ședință, „cei șase* 
au discutat cu reprezentantul 
Danemarcei modalitățile de a- 
derare a acestei țări la C.E.E. 
Ministrul de externe danez, Paul 
Nyboe Andersen, a acceptat pro
punerile C.E.E. privind contri
buția financiară a Danemarcei 
și reprezentarea daneză în in
stituțiile comunitare. Potrivit ra
cordului, Danemarca va plăti în 
primul an o sumă de 40 mili
oane dolari la bugetul comun, 
urmînd ca la sfîrșitul perioadei 
de tranziție (cinci ani) contri
buția acestei țări să se ridice 
la 100 milioane dolari.

★

RABAT 13 (Agerpres). — Por
tul Casablanca a fost trecut, în- 
cepînd de luni după-amiază, 
sub autoritatea armatei regale 
marocane, care controlează toa
te căile de acces și asigură o 
strictă supraveghere — anunță 
agențiile de presă.

Agenția France Presse men
ționează că autoritățile maroca
ne au luat această măsură pen
tru a preveni o eventuală fugă 
a persoanelor implicate în ten-

tativa de 
Maroc.

din

13 (Agerpres). —RABAT 
trivit unui prim bilanț, dat 
blicității la Rabat, în cursul 
incidentelor care au avut loc 
sîmbăta trecută la palatul Skhi- 
rat și-au pierdut viața 186 de 
persoane, dintre care 158 de re
beli și 28 militari și civili aflați 
la recepție.

Po- 
pu-
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© Agenția China Nouă a- 

nunță că la Niigata (Japonia) 
a luat ființă o Uniune pentru 
restabilirea relațiilor diplomati
ce între Japonia și R. P. Chi
neză. La mitingul care a pre
cedat crearea acestei uniuni au 
participat peste 900 de persoa
ne, reprezentanți ai diverselor 
cercuri din Prefectura Niigata.

© Președintele Ugandci, ge
neralul Idi Amin, a sosit la 
Londra, unde va purta convor
biri cu primul ministru, Edward 
Heath, și cu ministrul de exter
ne, Alec Douglas-Home.

© Comandamentul interarab 
al Partidului Baas a dat pu
blicității la Beirut un comuni
cat în care anunță că doi din
tre membrii săi. Hakim El Fa- 
yez și Fouad Shaker, au fost 
atacați la domiciliu și răpiți de 
un grup de persoane, informea
ză agenția Associated Press. 
Shaker, rănit în cursul unui 
schimb de focuri între o pa
trulă a poliției libaneze și gru
pul de atentatori, a fost aban
donat de aceștia din urmă.

© La Grenoble s-a deschis 
cel de-al IX-lea Festival al fil
mului pentru tineret. Timp de 
mai multe zile, vor fi prezen
tate aproximativ 50 de filme de 
lung metraj și 75 de documen
tare consacrate problemelor ti
neretului contemporan.

In același timp se va desfă
șura Și un colocviu internațio
nal in cadrul căruia participan- 
ții la festival, reprezentind 35 
de țări vor purta dezbateri cu 
privire Ia rolul cinematografu
lui în alegerea profesiei de că
tre tineri.

@ Prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, a primit 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Kim Joong Rin.

© Un comunicat al Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea Portugheză și Insulele 
Capului Verde difuzat în ca
pitala algeriană informează că 
forțele P.A.I.G.C. au lansat la 
sfîrșitul lunii trecute puternice 
atacuri asupra pozițiilor deținu
te de trupele colonialiste în o- 
rașele Bissau și Bafata. Detașa
mentele P.A.I.G.C. — menționea
ză comunicatul — au atacat in
stalațiile militare, clădirile ad
ministrației colonialiste, precum 
și aeroportul de la Bissau, uti
lizat de trupele portugheze, pro- 
vocînd inamicului pierderi grele 
în oameni și echipament mili
tar.

• Delegația de parlamentari 
japonezi din partea partidului 
Komeito, condusă de Yungya 
Yana, secretar general al par
tidului, a discutat marți Ia Mi
nisterul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. cu Ivan Semiceastnov,

prim-adjunct al ministrului, u- 
nele probleme ale dezvoltării 
cooperării dintre cele două țări.

• Cu ocazia Jocurilor Olim
pice care se vor desfășura vara 
viitoare la Miinchen, vor avea 
loc zilnic manifestări muzicale 
de înaltă ținută, cu participa
rea Operei Naționale și a Tea
trului Național Bavarez, a an
samblului „New York City Bal
let", a soliștilor, corului și or
chestrei operei „Scala" din Mi
lano.

© „Naționalizarea minelor 
de cupru constituie o parte a 
procesului de transformări 
care deschide calea spre so
cialism" — a declarat secre
tarul general al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Cor- 
valan. Luînd cuvîntul în ca
drul ședinței Congresului Na
țional în cursul căreia a fost 
adoptat amendamentul consti
tuțional privind naționaliza
rea minelor de cupru, Corva- 
lan a spus: Aceasta este o 
zi a victoriei poporului chi
lian, întrucît parlamentul a 
adoptat ceea ce poporul a do
rit timp de mulți ani.

© Planul de pace al Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Vietnamului de sud „permite 
să se întrevadă lumină la ca
pătul tunelului" — a declarat 
liderul majorității democrate 
din Senatul american. Mike 
Mansfield. Subliniind că noile 
propuneri ,.pot deplasa din 
punctul mort convorbirile de 
pace de la Paris", Mansfield a 
exprimat speranța că adminis
trația nu va lăsa să se piardă 
acest prilej de realizare a păcii 
în Indochina.

© La Triest a fost inaugu
rat cel de-al IX-lea Festival 
Internațional al filmului ști- 
ințifico-fantastic. Cineaști din 
30 de țări aspiră la premiul 
suprem al festivalului — „As- 
tcroidul de aur“. Tema celor 
peste 30 de filme, care vor 
fi prezentate timp de o săp- 
tănrină la Triest, este domi
nată de două mari probleme 
ce confruntă știința contem
porană — cucerirea spațiului 
cosmic și transplantările de 
organe umane.

o
© La New York au început 

luni seara lucrările Consiliului 
de Securitate al O.N.U. Pe or
dinea de zi se află înscrisă e- 
xaminarea plîngerii depuse de 
guvernul senegalez în legătură 
cu continuarea acțiunilor pro
vocatoare ale armatei colonia
liste portugheze, ce violează in
tegritatea teritorială și suvera
nitatea Senegalului.

• Uniunea Sovietică și Fin
landa colaborează la proiecta-

rea primei centrale atomo-elec- 
trice finlandeze „Loviiza", cu a 
putere de 440 000 kilowați.

© Numărul șomerilor a ajuns 
în Anglia la 800 000. De la 1 
ianuarie 1971, 155 000 de per
soane au fost concediate, arată 
ziarul „Financial 
niind că zeci de 
sînt nevoiți să-și 
ra -în căutarea
muncă. Numai in primele șase 
luni ale anului, notează ziarul. 
10 000 de englezi au plecat în 
R. F. a Germaniei.

Times", subli
mii de englezi 
părăsească ța- 
unui loc de

© Un comunicat al Coman
damentului general al forțelor 
rezistenței palestiniene, dat pu
blicității la Beirut, anunță că 
unități ale armatei iordaniene 
au lansat, în zorii zilei de marți, 
o ofensivă de mare anvergură 
împotriva bazelor fedainilor din 
regiunea Ajloun și din Valea 
Iordanului. La ofensivă parti
cipă, potrivit comunicatului, u- 
nități de blindate ale armatei 
regale, sprijinite de artilerie 
grea și infanterie.

• Aproximativ 17 000 de lu
crători de la serviciile de te
legraf din New York continuă 
să se afle în grevă de la 1 iu
nie, revendicînd sporirea sala
riilor. Greva amenință să se ex
tindă și în rîndurile lucrători
lor de la telefoane de pe în
treg teritoriul S.U.A., deoarece 
patronatul refuză încheierea u- 
nui nou contract colectiv de 
muncă în condițiile cerute de 
sindicat.

© La Belgrad au început con
vorbirile dintre Mahmud Riad, 
vicepremier și ministru de ex
terne al R.A.U., și Mirko Te- 
pavaț, secretarul de stat iugo
slav pentru afacerile externe. 
Potrivit agenției Taniug, obiec
tul convorbirilor îl constituie o 
serie de probleme internațio
nale, legate îndeosebi de situa
ția din Orientul Apropiat, pre
cum și chestiuni ale colaboră
rii bilaterale.

© Pencio Kubadinski, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, i-a pri
mit pe Gheorghios Limberidis, 
director general la Ministerul 
Coordonării, și pe Stavros Tri- 
andafilidis, director general la 
Ministerul Lucrărilor Publice al 
Greciei, aflați într-o vizită la 
Sofia.

© Din luna iunie 1970 pînă 
în mai 1971, puterea de cum
părare * lirei sterline 6-a re
dus cu 8,7 la sută — a anun
țat ministrul britanic al finan
țelor. Tn ultimii 12 ani, a adău
gat el, puterea de cumpărare 
a lirei sterline s-a redus cu 32 
de procente. In aceeași perioa
dă, prețurile la produsele ali
mentare au crescut cu 10.4 la 
sută.

O nouă răpire la Montevideo
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). 

— Industriașul Uruguayan Jorge 
Berembaum a fost răpit luni 
seara la Montevideo de elemen
te aparținînd organizației de 
guerilă urbană Tupamaros. Be
rembaum este a cincea perso
nalitate reținută în prezent de

forțele de guerilă. In așa-nu- 
mitele „închisori ale poporului" 
se mai află ambasadorul brita
nic Geoffrey Jackson, consilie
rul prezidențial Ulysses Rever- 
bel, omul de afaceri Ricardo 
Terrer și fostul ministru al a-

griculturii Carlos Frick Davies.
Pe de altă parte, un comuni

cat oficial dat publicității la 
Montevideo anunță arestarea a 
29 de membri ai organizației 
în cadrul cercetărilor întreprin
se de către forțele de poliție.
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