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SINDICATELE
angajate plenar în 

procesul deformarea
conștiinței socialiste

INTERVIUL NOSTRU 
Interlocutor GAVRILA DAVID, 

președintele Consiliului municipal a| sindicatelor

Cu siguranță, nu a rămas pînă la ora actuală între
prindere economică, instituție, formație de lucru — sector, 
brigadă sau echipă — in care să nu fi pătruns noul suflu 
al măsurilor propuse de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice a tuturor oamenilor muncii, suflul 
ideilor de mare valoare teoretică și practică enunțate in 
cuprinsul expunerii ținute cu prilejul consfătuirii din 9 
iulie.

Pornind de la ideea că organizațiile de sindicat sint 
nuclee puternice cărora le revin, în acest context, sarcini 
de o importanță deosebită, ne-am adresat tovarășului GA
VRILA DAVID, președintele Consiliului municipal al sin
dicatelor, solicitîndu-1 să ne relateze despre actualele preo
cupări înscrise pe agendele de lucru ale organelor de sin
dicat, in lumina recentelor documente.

— Grupele sindicale, organiza
țiile de sindicat din întreprin
deri și instituții se află în fața 
unor însemnate deziderate, năs
cute din cerințele impuse 
actuala etapă. Cum vedeți rea
lizarea acestora ?

— Intr-adevăr, noi și mărețe 
6arcini se află în prezent în fa
ța tuturor organelor și organiza
țiilor de sindicat. Realizarea lor 
presupune, ca o primă măsură, 
întărirea vieții interne de or
ganizație începînd de la grupa 
sindicală.

— Va trebui realizată deci o 
revitaiizare a vieții interne de 
sindicat ?

— Din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se desprind 
cu claritate jaloanele care tre
buie să orienteze activitatea 
noastră. Este vorba cu adevă
rat de o revitaiizare a vieții in
terne de sindicat începînd de 
la grupa sindicală și pînă la 
consiliul municipal, la biroul 
consiliului. Pînă acum nu pu
ține au fost cazurile cînd acti
vitatea unor organe sau organi
zații din Valea Jiului s-a rezu
mat la ținerea adunărilor, 
aceasta petreeîndu-se 
într-o evidentă 
formalism. Ceea 
buie să înțeleag;
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mul rînd membrii comitetelor 
de sindicat, ai comitetelor de 
direcție iar apoi toți salariații, 
este necesitatea de a sprijini 
fiecare grupă sindicală confe- 
rindu-i cadrul și autoritatea de 
care au nevoie pentru a desfă
șura o activitate orientată spre 
problemele majore ale colecti
vului de muncă.

— Vreți să vă referiți în cîte- 
va cuvinte tocmai la aceste 
probleme majore ?

— îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă se si
tuează, ca sarcină a tuturor co
lectivelor de muncă, pe primul 
loc. Oamenii muncii sînt hotărîți 
să făurească o societate socia
listă multilateral dezvoltată. Or, 
aceasta nu se poate îndeplini 
fără o activitate conștientă, fă
ră o înaltă conștiință socialis
tă. Datoria organelor și organi
zațiilor de sindicat constă, deo
potrivă, în educarea salariaților 
în spiritul dragostei față de 
muncă, dezvoltarea răspunderii, 
cultivarea pasiunilor și stimula
rea acestora, cît și în combate-

ADUNARI GENERALE ALE SALARIAȚILORin tabăra
Vineri, 30 iulie 1971, 

număr de 206 pionieri și șco
lari din întregul municipiu 
vor pleca în tabără la Năvo
dari
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Cooperativele agricole și a- 
sociațiile intercooperatiste de 
reparații și construcții-mon- 
taj au prevăzut să realize
ze în acest an, potrivit da
telor centralizate de Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, din 
activități industriale și pres
tări de servicii o producție 
în valoare de circa 
2 700 000 000 lei, dublu față 
de anul precedent. In acest

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

scop, ele au organizat, cu 
mijloace proprii sau prin coo
perare, o serie de noi acti
vități anexe cu caracter per
manent și le-au dezvoltat pe 
cele existente. Este vorba de 
prelucrarea unor produse a- 
gricole, producerea de ma
teriale de construcție, de îm
pletituri, țesături, obiecte de 
ceramică, de artizanat etc, 
activități menite să pună 
mai bine în valoare resurse-
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Vizita dc lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

pc platforma complexului
dc obiective nucleare

I. r. a Hăgurele

De utilitate civică
Răspunzînd propunerilor 

făcute de locatarii cartieru
lui Aeroport — Petroșani, pe 
strada Păcii a fost construit 
un trotuar pentru 
țirea circulației 
spre complexul 
Executarea acestei 
utilitate civică se 
acțiunile de continuă 
podărire și înfrumusețare 
localității noastre.

îmbunătă- 
cetățenilor 
comercial, 
lucrări de 
înscrie în 

gos- 
a

le locale, precum și forța de 
muncă din unități. Ca urma
re, în primele 6 luni ale anu
lui, cooperativele agricole și 
asociațiile intercooperatiste de 
reparații și construct ii-mon- 
taj au obținut pe această 
cale o producție în valoare 
de peste 1 400 000 000 lei, de
pășind rezultatele din între 
anul trecut.

■
■

(Agerpres)

Combinatul pentru materiale de construcții Tg. Jiu (vedere exterioară).

Foto! N. GHENAPe strada principală din Valea Sadului.
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In cursul zilei de marți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, a vizitat Insti
tutul de fizică atomică al Co
mitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, unul din cele mai 
mari și importante centre de 
cercetare științifică din țara 
noastră, pe a cărui platformă 
urmează sâ fie amplasat și con
struit un complex de noi și im
portante obiective nucleare de 
învățămînt, cercetare și produc
ție.

La această întâlnire de lucru 
cu specialiștii care activează în 
domeniul atomic și nuclear, se
cretarul general al partidului 
a fost însoțit de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Ilie 
Verdeț și Dumitru Popa.

Nu a trecut decît un an de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mai fost oaspetele acestei 
unități complexe de cercetare, 
proieotare și producție. De a- 
tunci activitatea institutului a 
înregistrat importante realizări, 
pe care specialiștii din acest 
domeniu de vîrf le-au raportat

cu îndreptățită 
tarului general 
celorlalți conducători de partid 
și de stat cu prilejul vizitei la 
I.F.A. Ramură de avangardă a 
științei contemporane, cu apli
cații de mare anvergură în e- 
nergetică, în industrie, 
logie, în 
medicină, 
are 
tră
ție. Congresul al X-lea al parti
dului a aprobat primul Program 
nuclear național, avînd ca o- 
biective principale industrializa
rea energiei nucleare, introdu
cerea energeticii nucleare în 
balanța energetică națională și 
extinderea cercetărilor pentru 
diversificarea aplicării tehnici
lor nucleare în sectoarele pro
ductive și în alte domenii ale 
vieții sociale.

La sosirea în Institut, con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nuclea
ră, directorul I.F.A., Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului,

mîndrie secre- 
al partidului,

în bio- 
agricultură și în 
cercetările nucle- 

se bucură în țara noas- 
de o deosebită aten-

acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat, 
Ion Șt. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, de mem
bri ai conducerii Comitetului și 
ai unor instituții centrale și de 
specialitate, academicieni, cer
cetători, de un mare număr de 
salariați ai Institutului de fi
zică atomică.

Expresie a sentimentelor de 
stimă și prețuire pentru acti
vitatea neobosită pe care o de
pune în fruntea partidului și 
statului, pentru grija deosebită 
pe care o acordă cercetării ști
ințifice. legării acesteia de ne
voile economiei naționale, pe 
frontispiciul clădirii principale 
a Institutului se afla înscrisă 
urarea ! „Bine ați venit în mij
locul nostru, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

In sala de lectură, unde se 
află reunit Consiliul științific al 
Institutului, prof. Ioan Ursu 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat, un cu-

(Continuare în pag. a 4-a)

MINERII VULCANULUI
dispun de toate premisele pentru obținerea 

unor indicatori calitativ superiori, 
valorifica ?Cum le vor

Desfășurată sub semnul muncii intense, pă
trunsă de un puternic avînt patriotic pentru 
înfăptuirea obiectivelor noului cincinal, aduna
rea reprezentanților salariaților minei Vulcan a 
prilejuit o dezbatere amplă, responsabilă asu
pra situației cconomico-financiare a exploa
tării, a sarcinilor ei viitoare, pentru afirmarea 
pregnantă a adeziunii comuniștilor, a tuturor 
minerilor vulcăneni, față de recentele 
mente elaborate de partid, a hotărîrii lor 
de a munci și a trăi în spiritul

Adunarea generală a repre
zentanților salariaților minei 
Vulcan a dat glas satisfacției 
cu totul întemeiate pe care o 
nutrește colectivul acestei vechi 
exploatări, pentru bilanțul rod
nic cu care a încheiat — după 
mulți ani de rămîneri în urmă 
— sarcinile de plan pe semes
trul I a. c. Depășirea planu
lui cu 13 393 tone cărbune, cele 
865 000 lei economii la prețul 
de cost, depășirea sarcinilor la 
producția globală cu 1,4 la sută, 
la producția marfă cu 1,2 la 
sulă, vorbesc cu prisosință des
pre munca rodnică a minerilor 
vulcăneni, a cadrelor tehnice, 
a întregului colectiv, în frunte 
cu comuniștii, pentru valorifi
carea rezervelor exploatării în 
vederea obținerii unei realizări 
cît mai substanțiale în între
cerea pentru mai mult cărbune.

Analiza temeinică multilate
rală din darea de seamă, dez
baterile critice pe care le-au 
purtat reprezentanții salariați
lor minei au scos în evidență 
posibilitățile multiple pc care 
le are colectivul pentru a ob
ține în viitor realizări și mai 
substanțiale, preocupările corni-

<a

ideilor

docu- 
ferme 
și te

zelor de o covârșitoare însemnătate cuprinse în 
programul elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționarea activității ideo
logice și politico-educative.

La adunare au luat parte tovarășii IOACIIIM 
MOGA, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-secretar ai Comi
tetului municipal de partid, dr. ing. PETRU 
ROMAN, director general al C.C.P.

de direcție, ale tuturortetului 
colectivelor din sinul exploată
rii pentru a valorifica pe larg 
aceste rezerve, a asigura astfel 
ca prim-pasul meritoriu pe ca
re l-a făcut exploatarea în se
mestrul I pe calea revirimen
tului, să fie urmat de rezul
tate superioare și sub raport ca
litativ.

Ce presupune aceasta ? In 
primul rînd mobilizarea tutu
ror eforturilor, a tuturor re
surselor exploatării pentru rea
lizarea indicatorului calitativ de 
primă însemnătate, productivi
tatea muncii, indicator la care 
mina nu 6-a ridicat la nivelul 
sarcinilor prevăzute, înregis- 
trîndu-se o rămînere sub plan 
de 60 kg/post, nerealizare la 
care se mai adaugă rămînerea 
sub plan la lucrările de deschi
deri și pregătiri, la cheltuielile 
programate la 1 000 lei produc
ție marfă precum și la bene
ficiul planificat. Laturile de
ficitare sînt un rezultat al nea
junsurilor existente în activi
tatea minei în privința asisten
ței tehnice, a abaterilor de la 
disciplina tehnologică, a apro-

vizionării neritmice 
zilor. Rămânerea ân 
explică prin situații

a brigă- 
urmă se 

de natura

DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

celei de-a XXV-a sesiuni

a C. A. f. R.
Marți, 27 iulie, s-au deschis 

la București lucrările celei de-a 
XXV-a Sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările Sesiunii iau par
te : delegația Republicii Popu
lare Bulgaria în frunte cu Stan
ko Todorov, președintele Con
siliului dc Miniștri, delegația 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce în frunte cu Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului 
Federal, delegația Republicii 
Democrate Germane în frunte 
cu Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, delega
ția Republicii Populare Mongo
le în frunte cu Sonomin Luv- 
san, președinte ad-interim al 
Consiliului de Miniștri, delega
ția Republicii Populare Polone 
în frunte cu Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi

ni.ștri, delegația Republicii So- 
cialiste România în frunte ca 
Ion . Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
delegația Republicii Populare 
Ungare în frunte cu Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesa 
Ungar, delegația Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste în, 
frunte cu Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, președintele Consili
ului dc Miniștri.

La lucrările Sesiunii ia par
te, de asemenea, o delegația 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
în frunte cu Aleksandar Grip 
cikov, prim-vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale.

La lucrările Sesiunii participă

(Continuare in pag. a 4-a)

„JUMATATEA" NO ASTRA

O ZI D£ VACANȚA
ÎN ORAȘUL URICANI

Deși în această însorită pe
rioadă a anului, școlile sint 
lipsite de oaspeții dragi, de 
prezența tumultuoasă a ele
vilor, totuși în orașul Uri- 
cani la cele două școli am în- 
tîlnit pionieri și școlari care 
nu pot să se despartă de a- 
ecastă a doua casă a lor nici 
în vacanță. I-am urmărit 
ore întregi. La clubul liceu
lui se juca șah, tenis de ma
să, se asculta muzică, peste 
tot tronînd o ambianță plă
cută. Sub îndrumarea învăță
torului Titus Rahoveanu, un 
număr de 50 pionieri, prin
tre care Stănculescu Victor, 
Bejan Teodor, Micloș Gheor- 
ghe, au fost inițiați în tai
nele tenisului de masă și 
au devenit în scurt timp a- 
jutoarele instructorului Raho
veanu.

In curtea școlii, în jurul 
profesorului de educație fizi
că Danciu Ion, un roi dc co
pii îmbrăcați în costume de 
sport așteptau cu nerăbdare 
să înceapă concursul de mi- 
nifotbal din cadrul cupei 
„Cravata roșie", organizat de 
Consiliul Național al Organi
zației pionierilor. Am intrat 
în vorbă cu ei. Veniseră de 
pe străzi diferite dornici de 
o partidă veritabilă dc fotbal 
cum numai în vacanță se 
poate juca. Repede s-au or
ganizat, și-au stabilit căpita
nii, și-au dat denumiri, au 
făcut tragerea la sorți. Invi-

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului muni

cipal al Organizației 
pionierilor

Cunosc o poveste, pe care, 
după cite știu, a spus-o întii 
și mai intîi malițiosul Aris- 
tofan. O reproduc aici și dacă 
eventual cuiva nu o să-i pla
că. e liber să sară peste ea...

Zicea dumnealui, cel de 
mai sus, cum că, la înce
putul existenței sale, omul 
nu ar fi arătat așa cum este 
el azi. Ar fi fost un soi de 
monstru, alcătuit din două 
trupuri — unul de sex fe
minin, altul de. sex masculin 
— lipite împreună, spate in 
spate. Aceste ființe croite atit 
de grotesc, trăiau zice-se des
tul de cuminți, supuse și as
cultătoare față de zeii vre
mii, fapt pentru care aceștia 
din urmă se ocupau cu ceea 
ce s-au ocupat din totdea
una : le asigurau.cite un loc 
in rai, sau in iad, după car.

O astfel de coexistență paș
nică, a durat pînă intr-o zi, 
cînd unul din cei despre care 
vorbeam, a început să facă a- 
gitație și să-și incite semenii 
să sape la scaunul zeilor. De 
unde se vede că sămința in- 
triganților e foarte, veche...

Drept urmare, s-a pornit 
contra orinduirii cerești un 
adevărat război. Și cit erau 
ei de zei, poate ar fi in
cur cat-o rău de tot dacă mai 
marele lor, Zeus, nu s-ar fi 
lăsat convins ca să facă uz 
de arma lui secretă — trăz- 
netul — pc care nu consim
țea să o folosească decit in 
situații de mare primejdie. 
C-a scos prin urmare frumu
șel din seif și trage-i! l-a 
bubuit pe bieții pămînteni 
rău de tot. Cum îi pocnea, 
cum aceștia se despicau exact 
in două și, buimăcite, cele 
două părți o apucau care in-

cea de
toate zilele
cotro. Și s-au încurcat și s-au 
amestecat că nu se mai știa 
care cu care și cum a fost.

De atunci se zice 
căutăm... jumătatea, 
tăm, ne invirtim, 
îndată ce ni se pare că

că ne 
Ne ui- 

tatonăm și 
am

găsit-o gata, nu 
săm de ea.

Povestea e de domeniul 
fanteziei, bineînțeles, dar pri
vită cu atenție iși găsește un 
anumit corespondent și in 
realitate. Alergăm, trecem 
unii pe lingă alții, ne exa
minăm reciproc și cînd ni se 
pare că semănăm, ne prin
dem strins de mină și cele 
două jumătăți devin din nou 
un întreg. Ne intuim după 
apucături, după aspirații, du
pă comportament și nu mai 
știu după cile alte compo
nente. Și pornim și mergem,

ile cele mai multe ori, pînă 
la capăt. Citeodată, insă, ne 
oprim. Simțim că pasul nu e 
la fel și atunci stăm. Ne pri
vim cu mirare și ne găsim 
străini. Ne studiem cu aten
ție tot ceea ce am crezut că 
ne aparținea deopotrivă și 
constatăm uimiți că multe din 
cele ce am socotit convin
geri certe, erau doar niște 
păreri, ce au plesnit la pri
mele încercări, asemeni unor 
baloane de săpun.

Se încearcă reconsiderări, 
ajustări care, uneori, chiar 
reușesc. Cele două jumătăți, 
trecute prin focul aspru a 
ceea ce numim opinie, se 
armonizează, se sudează, ori 
consimt pur și simplu... să 
se tolereze. Se stabilește, 
cumva, o unitate. Alteori, to
tul rămine sterp și fără rost. 
Iar căutarea curge mai de
parte...

In tihna căminului, în zgo
motul străzii, în prospețimea 
naturii, în frumusețea exube
rantă a bucuriilor, în ama
rul infrîngerilor, oricind și 
peste tot, nimic nu înseam
nă mai mult decit conștiința 
faptului, că lingă tine se gă
sește fermă și devotată, gata 
să înfrunte orice „jumăta
tea" ta, că nu ești singur.

Face parte din noi înșine. 
Să o căutăm cu grijă, iar 
apoi, aflind-o, să o ocrotim, 
astfel incit să ne 
nedezlipită, in bine 
rău, pînă la moarte. Pentru 
că fără ea, oricit ne-am cre
de, oricît ne-am socoti de în
zestrați, tot numai o jumă
tate de om rămânem...

rămină 
ori in

V.MAN.D.

(Continuare in pag. a 3-a)
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PSIHOLOGIA
o problemă importantă

ANGAJATULUI —
în atenția unităților economice
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Punerea în func
țiune a instalației 
de extracție cu 
schip de la puțul 
principal al E. M. 

Dîlja
Aceste /He de '•firșit de 

iulie și început de august 
marchează un moment de 
mare însemnătate în viața 
minei Dîlja. iu incontestabi
le efecte pozitive în desfă
șurarea procesului de ex
tracție a cărbunelui, in evo
luția imediată și de perspec
tivă a producției. Au înce
put probele in Rol la insta
lația de extracție cu schip 
de la puțul principal. După 
trecerea acestui prim .exa
men de atestare' a parame
trilor funcționali. incepted 
cu data de 29 iulie instala
ția sa fi supusă probelor in 
sarcină cu cărbune.

Schipul instalat Ia mina 
Dîlja are o capacitate de 
transport de 8 tone, circu
ited pe verticală cu o viteză 
de 11.8 m/secundă. Progra
mul probelor in sarcină pre
vede ca pină la data de 2 
august extracția cu schipul 
să ajungă la 2(H) tone/schimb 
și să crească treptat in con
tinuare pină Ia 10 august, 
rind se sa face recepția pre
liminară a instalației. Odată 
ru acesta, putui principal 
Dîlja cu moderna «a insta
lație de extracție va intra 
practic in funcțiune prelu- 
ind transportul cărbunelui 
din adincuri. ceea ce va a- 
ducc cu sine îmbunătățiri 
esențiale in procesul tehno
logic. condiții mai bune de 
îndeplinire a sarcinilor de 
plan la această unitate mi
nieră.

Paralel cu puțul se dă in 
folosință și instalația de sor
tare si insilo7are a cărbune
lui extras din abatajele Dil- 
jei.

!
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I înnoirile își continuă traiectoria 

din prezent în viitor
Procesul continuu-tescris 

pe traiectoriile tot mai înal
te. mai îndrăznețe ale cuce
ririlor științei și tehnologiei 
contemporane — de dez
voltare, de înnoire si de mo
dernizare a minelor ' ăii Jiu
lui aduce in lumina certitu- 
dinektr noi și noi împliniri, 
noi și noi bucurii și garan
ții de prezent Ș» de viitor 
pentru mineri.

Cu înnoiri ale prezentului 
se indentifică punerea recent 
in funcțiune Ia Paroșcni a 
instalației definitive de ex
tracție a puțului huxiliar și 
începerea tot la această mi
nă a probelor in sarcină la

u

i 1

Silueta impunătoare a turnului puțului prim ipa) Dîlja, 
echipat cu instalație de extracție cu schip.
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funicuiarul de transport pen
tru steril. Iar Înnoirile iși 
continuă traiectoria din pre
zent in viitor aici și la alte 
unități miniere și de prepa
rare din bazin. In primele 
zile ale lunii august se pre
dau amplasamentele și se 
vor incepe lucrările de mo
dernizare a drumului auto 
de acces pe Valea Mierlesei 
pină la mina Bărbătcni 
(constructor Grupul de șan
tiere T.C.U.) Lucrările la un 
drum «le acces vor incepe și 
la mina Livezeni, realizîn- 
du-se aici o construcție inte
resantă. cu pasaj superior 
peste caJea ferată. In sfirșit.

Inima instalației — 
moderna mașină de 
extracție cu schip 
MK 3,25 4.

l oto : I. LIC1U

tot la începutul lunii viitoa
re vor fi atacate lucrările de 
amplificare la fabrica de 
stilpi hidraulici din Vulcan, 
in vederea creșterii capaci
tății de fabricație (de Ia 
15 000 la 221)00 stilpi/an), 
producerea unor repere și a- 
gregate pretențioase din e- 
chipamentul hidraulic, ceea 
ce va permite renunțarea la 
importul de utilaj de sus
ținere pentru minele Văii 
Jiului.

Muncitorul ocupă un loc im
portant în procesul dc produc
ție, incit, in mod just s-a afir
mat că in timp ce factori ma
teriali condiționează producția 

pr< durtivitatea muncii, fac
torii umani o domină. Este de 
neconceput astăzi realizarea 
planului economic .1 unei în
treprinderi, fără cun Kișlcrea Ș'. 
rezolvarea problemelor umane. 
In ivește condiții o organizare 
a producției este cu atî’. mai 
.științifică cu cit ține cont de 
toii factorii care concură la 
realizarea ei și în mod specia) 
de evoluția capacității de mun
că i muncitorilor. Cei care or
ganizează și conduc procesul 
de producție trebuie să cunoas
că muncitorii cu care lucrea
ză, să fie informați asupra re
ad iilor biologice și psihice care 
au loc în organismul muncito
rului în timpul procesului de 
muncă și modul în care acestea 
se reflectă asupra productivi
tății muncii. După cum un in
giner sau tehnician nu ar folo
si o mașină înainte de a-i cu
noaște caracteristicile privind 
puterea, randamentul, tot așa 
nu trebuie să i se pretindă u- 
nui muncitor să efectueze sar
cini care ar depăși posibilită
țile lui de lucru.

întreprinderile constituie pen
tru fiecare salariat un izvor de 
cîștig material și de satisfac
ții morale: realizări profesio
nale, promovări, etc.

In timpul exercitării muncii, 
între muncitor și locul său de 
muncă se stabilesc legături pu
ternice. încit acestea ajung să 
se identifice cu colectivul de 
muncă din care face parte, să 
fie mîndru de el. Pînă a se 
ajunge însă la această fază, 
muncitorul trece printr-un lung 
proces de adaptare. Cunoaște
rea și înlăturarea unor obsta
cole ce se ivesc în cale ar 
favoriza adaptarea și apoi fixa
rea muncitorilor în întreprin
deri, oprind fluctuația, redu
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ACCIDENTUL DE MUNCĂ - 0 ECUAȚIE
Pe măsură ce cazuistica ac

cidentelor de muncă se îmbo
gățește (etiologic vorbind) cu 
noi cazuri, o convingere, fie 
ea personală, capătă tot mai 
mult certitudinea realității, a 
faptului obiectiv... că acciden
tul de muncă este, de regulă 
generală, .pregătit" in timp; 
că TIMPUL de producere a 
lui lucrează în favoarea noas
tră (din fericire !) și că, de 
fapt, factorii de risc care a- 
nunță accidentul sini cunos- 
cuți — sub forma abaterilor 
de la norme — încă de la 
ațjariția lor (desigur, succesi
vă). Tocmai de aceea spunem 
— și experiența ne confirmă 
spusele — că accidentul de 
muncă este previzibil, deci 
evitabil ji co „necunoscutele" 
lui sînt fie superstiții (.ceasul 
rău"), fie elemente sau fac
tori accidentali, finind de ca
zul fortuit (imprevizibil) și, 
deci, de excepție.

Cazul pe care-l vom relata 
aparține, prin excelență, pre
vizibilului și — ceea ce este 
«nai semnificativ — acelor ca
zuri tipice care, cu toate că 
iși ..anunță-- sosirea, din timp 
totuși nu este evitat. Dar, 
să vedem despre ce este vorba.

Din 17 aprilie a. c., înce
puse săparea canalului de ae- 
raj al puțului est de la E. M. 
Uricani. In 19 aprilie, șeful 
de brigadă Ion Wagner și 
maistrul Constantin Kobsin au 
observat, sub gaura de vizita
re din planșeul de beton al 
acestui canal, un gol de 1.20 
m, provenit din surparea pă- 
mîntului argilos antrenat spre 
frontul de lucru. A fost sesi
zată conducerea sectorului IV 
de deschideri al minei, iar 
maistrul respectiv a înscris, in 
caietul de raport, .lucru in 
surpare". Se semnalase. deci, 
un început de pericol, alune
carea pămintului argilos fiind 
favorizată de apa st r insă in 
jurul camerei de vizitare.

Pină a doua zi, in 20 a- 
prilie, golul format sub formă 
de pilnic s-a extins, deschi- 

când numărul impedimentelor 
(fi nomene nedorite întîlnite 
frecvent în Valea Jiului în Spe- 
< ial in exploatările caroonsfc- 
rc) din acest proces de inte
grare în colectivul de muncă.

Studiul muncii în subteran 
scoate in evidență faptul că. 
deși această muncă are un ca
racter liber, totuși. datorită 
condițiilor de ambianță speci
ale și ‘a prezenței componen
telor statice, ea este foarte 
grea și din aceste motive noul 
angajat se adaptează mai greu 
decît în activitatea de la su
prafață, momentele ceie inai 
dificile fiind create de ciiim- 
barea modului de viață și dc 
muncă.

Elementele noi care apar în 
viața particulară a noului anga
jat sînt :

# munca în trei schimburi, 
deosebit de dificilă pentru că 
sg perturbă ritmurile biologice 
obișnuite in urma rotației :

# condițiile de cazare și 
modul de alimentație diferit : 
dc la viața de familie ♦rece la 
viața colectivă din cămin (în 
cazul unora) :

# modul dc folosire a tim
pului liber, împreună cu vihori 
prieteni (pe ce căi îl vor duce 
aceștia ? Va intra în conflict 
cu ei sau se acomodează?)

Adaptarea la locul de muncă 
este tot atât de dificilă. X;ci 
noul angajat este obligat să 
intre în relații cu colegii de 
grupă. în al căror ritm de 
muncă trebuie să se încadreze 
și împreună cu care trebuie 
să formeze o unitate funcțio
nală. Condițiile de iluminat de 
la Jocul de muncă, terenul ac
cidentat din subteran >în! doar 
câteva elemente care exercită 
o influență negativă.

încă de la primul contact al 
noului angajat cu exploatarea 
apar o serie de amănunte de 
ordin organizatoric care impun 
fixarea de legături între mun
citor și întreprindere :

CU...
de rea lui ca și adincimea lui, 
sub planșeul de beton, fiind 
de cca. 3 m. Deci, al doilea 
semnal de alarmă ! In fața a- 
cestei situații evident pericu
loase, șeful sectorului IV, Zol- 
tan Kelemen, însoțit de ing. 
Alexandru Mozes din C.C.P. 
a dispus, la fața locului, mais
trului loan Boțoi, luarea urmă
toarelor măsuri : montarea u- 
nor cadre de lemn, avansarea 
lucrării să se facă sub pro
tecția unui pod din friguri 
(pentru consolidarea taluzului), 
iar lucrul la front să se exe
cute sub supravegherea per
manentă a maistrului minier 
din fiecare schimb și cu res
pectarea noilor măsuri dispu
se. Cu toate că ordinul a fost 
precis dat, iar prin derocarca 
sterilului (24 mc) și evacuarea 
in cantitate mare (58 tone) a 
materialului rezultat, golul se 
mărise intr-atit încit se vedea 
lumina de la suprafață prin 
secțiunea liberă a platișeului 
de beton, măsurile dispuse 
n-au fost duse la îndeplinire 
deoarece :

© .ștafeta1' — formată din 
maiștri — a pierdut mesajul, 
pe drum : maistrul Boțoi — 
care se grăbea, la ieșirea din 
șut, pentru a nu pierde ma
șina — n-a transmis maistru
lui Marcu Popescu decît in
dicația de a monta, în conti
nuare. al doilea cadru și să se 
tragă longrine între cadrele 
montate și pereții taluzului de 
scurgere ai pilniei; maistrul 
Popescu a transmis, la rindul 
lui. maistrului Carol Bblony, 
mai puțin : să monteze gran- 
turi, și să facă un pod pro
tector din scinduri; Ia rindul 
lui. aresta n-a transmis schim
bului următor (maistrul loan 
Boțoi înlocuit de maistrul 
Constantin Kobsin) nici a’it. 
dind doar indicații de a se 
trage un jug sub planșeul de 
beton. Nici un curfnt, deci

• timpul prelungit de aștep
tare pentru îndeplinirea for
malităților de angajare ;

0 primirea neorgantzaui ;
• climatul rece, gălăgios din 

căminul unde este cazat;
C- tonul dur. r.e<oresp înzâtor 

al unor șefi.
Toate acestea se imprimă în 

sufletul noului angajat creln- 
du-i un sentiment de singură
tate Și de nemulțumire de la 
început, reactivîndu-i doririi 
de a pleca in altă parte.

De la început trebuie să pre
cizăm că un muncitor bine 
pregătit profesional constituie 
o garanție în muncă sub as
pectul realizării producției și 
a securității muncii. Gesturile 
sale profesionale sînt corecte, 
își exercită profesia cu ușurin
ță, anticipă pericolul și-l oco
lește. Noul angajat trebuie în
vățat de la bun începui cum să 
lucreze corect, cum să alterneze 
efortul static cu cel dinamic, 
cum să exercite corect gesturile 
profesionale, cum să țină unel
tele și mașinile în mîini, cum 
să le conducă. In lipsa acestor 
indicații, prin însușirea incorec
tă a gesturilor profesionale, 
prin folosirea întregii mușchiu- 
iaturi a corpului, pentru efec
tuarea unor operații simple, 
munca devine penibilă pentru 
noul angajat și nu se va putea 
adapta Ia ea. Există situații în 
cere aptitudinile unui individ 
nu sînt compatibile cu cerin
țele muncii pe care o profe
sează. In aceste cazuri muncito
rul- -nu se simte în larg“ la 
locul său de muncă. Este ne
mulțumit de rezultatele care 
le obține, este în discordanță 
cu ceilalți colegi, deranjînd u- 
nitatea din care face parte. Re
zultă. deci, că trebuie să acor
dăm o importanță maj marc 
selecției și pregătirii profesio
nale, organizării grupelor după 
criterii fiziologice, psiho-socia-

CUNOSCUTEI
— in cadrul .ștafetei" — des
pre avansarea cu Jrigăii. ban
da jare, supraveghere perma
nentă ! Măsurile inițiale, luate 
de conducerea sectorului — 
tot mai împuținate, de la un 
schimb la altul s-au... volati
lizat deși pericolul de acci
dentare, creștea. Ultimii maiș
tri — Bolony și Kobsin —

• Accidentul de mun
că se „anunță“ sin
gur !
Cînd „ștafeta1 își 
pierde mesajul pe 
drum...

• ...iar pericolul este 
subapreciat.

® Prevenirea acciden
tului — o problemă 
de conștiință.

nici măcar nu au știut de c- 
xistența acestor măsuri !
• Neexecutarea ordinului 

primit provine dintr-o stranie 
mentalitate, încă destul de 
frecventă : subaprecierea pe
ricolului. In ciuda faptului că 
se semnalaseră surjx'iri repe
tate, cu 48 ore înainte de pro
ducerea accidentului — ceea 
ce constituie, evident, o situa
ție sțtecială ce obliga la măsuri 
speciale — maiștrii mineri 
n-au dat importanță golului 
format din alunecări de pă- 
mint, tot mai extinse, consi- 
derind asemenea alunecări, 
simple scurgeri de argilă, nu 
surpări. Aslf'd. deși i s-a atras 
atenția de către maistrul loan 
Boțoi, asupra pericolului unor 

le. Odată o grupă constituită sâ 
nu schimbăm componența ci 
decît în cazuri bine motivate, 
deoarece orice schimbare ocs- 
chide premisele accidentului.

Considerăm că realizarea de 
condiții din ce in ce mai bu
ne <le muncă, ușurarea efortu
lui subteran, rezolvarea pro

Asperități în activitatea de inovații 
și raționalizări de la E.C.E. Paroșeni

Zilele acestea, tov. ing. Du
mitru Vlâdoianu, șeful secției 
electrică dc la Exploatarea Cen
trale Electrice Paroșcni ne-a re
latat, intr-o scrisoare sosită la 
redacție, uncie aspecte in ceea 
ce privește activitatea de ino
vații și raționalizări de la uni
tatea respectivă. Ni se arată că 
intr-o centrală electrică proble
ma principală în vederea rea
lizării unui proces tehnologic 
norma] o constituie asigurarea 
unei siguranțe maxime >n ex
ploatarea agregatelor. Incepind 
cu anul 1970, in cadrul sec
ției electrice s-au propus o se
rie dc raționalizări și inovații, 
cărora corespondentul nostru 
le-a fost principalul animator. 
Uncie raționalizări, între care 
cele privind noul sistem de ur
mărire a nivelului de ulei la 
izolatorii de trecere pentru a- 
paratajul de înaltă tensiune, 
mărirea siguranței în alimen
tarea unor servicii interne, 
schimbarea alimentării tabloului 
de captare secundară, confec
ționarea, cu proprii resurse, a 
venlilelor combinate, au fost a- 
probate și urmau — lucru fi
resc — să se execute, să se a- 
plice în practică. S-a realizat 
prototipul de ventil combinat, 
s-a verificat dar extinderea lui 
este tergiversată, cum că ar 
fi lipsă de material, de strun
guri...

surpări în continuare și că 
este nevoie de longrine, mais
trul Marcu Popescu i-a răs
puns „lasă că vedem noi. 
Punem ceva dulapi și scin
duri"; maistrul Bolony a spus 
că nu e nevoie de .tavan pro
tector din dulapi’ — măsura 
indicată și luată de maistrul 
Marcu Popescu — iar maistrul 
Kobsin a apreciat că „roca 
e tare" și ro permite o „avan
sare a lucrării numai cu a- 
jutorul sapelor". Ce mai ră- 
minea deci din ordin ? In a- 
Jarâ de montarea cadrelor, ni
mic nici măcar... supraveghe
rea permanentă din partea 
maiștrilor Kobsin, in ziua de 
21 aprilie, după o precenfă 
țugară la locul de muncă, a 
urcat la suprafață pentru a 
ajuta la... confecționai- a gran- 
turilor !).

Atitudinea de subapreciere a 
pericolului din partea maiștri
lor apare cu atit mai inexpli
cabilă cu ' ii un șef de ‘■chimb 
(Modoran) încă din ziua de 
19 aprilie, atrăsese atenția șe
fului de schimb următor și 
chiar maistrului Marcu Popes
cu „să aibă grijă să lucreze 
numai eu tavan provizoriu 
bandajai" și că ar trebui „să 
se transmită acest lucru și ce
lorlalte schimburi". Or, dacă 
un miner sesizase pericolul, 
cu atit mai mult un maistru 
putea și trebuia să-l sesizeze 
și să manifeste cel puțin tot 
atila prudență cit aceea a mi
nerului, să ia măsuri de sus
ținere a frontului, corespun
zătoare țx'ricolului creat, chiar 
dacă n-ar fi existat ordinul 
șefului de sector!

Ceea ce insă este d’--a drep
tul inadmisibil e atitudinea 
ușuratccă a maistrului Kobsin 
cit și a șefului dc schimb loan 
Wagner de a țtermite victi
mei — vagonetarul loan Bu
ne seu — ca să copturească 
(împreună cu un alt nccali- 

blemelor „mărunte" ar conții-- 
buj la fixarea muncitorilor în 
unitățile miniere din Valea Ji
ului și ar prelungi viața pro
fesională a minerilor.

Dr. George DlRLEA. 
șeful laboratorului de ergonomie 

al S. C. S. M.

Alimentarea serviciilor inter
ne pe circuitul de rezervă s-a 
poticnit la pozarea unui cablu 
de circuite secundare. Urmări
rea nivelului de ulei s-a efec
tuat la un trafu și la un între
rupător, dar mai apoi a fost 
sistată pe motiv (iar?!) că nu-s 
strunguri să se confecționeze 
piesele... Conducerea exploată
rii — ni se relatează —, a- 
nunțată in repetate rînduri des
pre anomaliile in cauză, a dis
pus remedierea acestora, dar 
fără urmări pozitive. Una-i să 
dispui, și alta-i să se facă...

Alt aspect evidențiat : siste
mul defectuos de supunere spre 
aprobare a raționalizărilor și 
inovațiilor. La serviciul tehnic 
a! E.C.E. Paroșeni se află ’vei 
propuneri înregistrate în iunua- 
rie-februarie a. c. Și stau, la 
aproape o jumătate de an șe
ful serviciului nu a găsit iă- 
cazul să întocmească Un refe
rai arc să însoțească propu
nerile respective pentru aviza
rea lor la serviciul Concepție 
l.E.C. Deva. „Cînd n-ai timp, 
n-ai timp, doar avem atâtea și 
alitea alte treburi pe cap_." s® 
încearcă a se motiva lunga tă
răgănare.

De asemenea, in ceea ce pri
vește sistemul de retribuție 3 
propunerilor acceptate și apli
cate, se constată întîrzieri e- 
xagerate...

<icat — llie Diaconu) dintr-un 
loc nrasigurat (deasupra gran- 
tului de la acoperiș), in con
diții!' alunecării de argilă din 
pereții taluzului, deși obliga
ția copturirii o avea șeful de 
schimb. Din această cauză, 
surprinși de surțșarea unui 
bloc masiv de pămint, loan 
Bunescu a fost îngropat și a 
decedat, iar celălalt a suferit 
un accident cu incapacitate 
temporară de muncă.

lată, prin urmare, cum un 
accident de muncă evitabil, 
n-a putut fi prevenit din cau- 
za ușurinței cu care a fost 
subapreciat pericolul și exe
cutat un ordin — menit să-l 
combată, dacă nu ar fi fost 
răstălmăcii. O lecție dureroasă 
— prin consecințele ei funes
te — din care ar trebui să se 
tragă învățămintele cuvenite.

...Pi(Venirea accidentului de 
muncă inșeumnă prevedere și 
prudență. Cu ajutorul celei 
dinții, cunoașicm pericolul: cu 
ajutorul -l.’i de a doua. îl 
evaluam just. Prevenirea de
vine astfel nu numai — și 
a u atit o problemă de teh
nică a securității — cit una 
de conștiință, de cunoaștere 
?i mai ales de atitudine in 
raport cu (actorii de risc ce 
ajxir in procesul de lucru.

Atitudini ca imprudenta — 
prin care subapreciem un pe
ricol — și reversul ei. teme
ritatea — încrederea exagerată 
in mijloacele noastre de în
lăturare a (teri- olului într-o 
situație dală — trebuie com
bătute cu toată vigoarea, pe 
toate căile și cu toate ocaziile.

Educarea simțului de răs
pundere în acest sens se im
pune ru atit mai mult cu cit 
in domeniul proiecției muncii 
prețul imprudenței și temeri
tății este întotdeauna prețul 
vieții sau al săiiătățit Singu
rul preț ce nu poate fi con
vertit in nici o valută oricar, 
ar fi ea.

David MANIU, 
procuror șef 

Procuratura locală Petroșani

PISTOL DE CUIE

’ In U.R.S.S. a fost eliberat 
(brevetul nr. 267307 pentru piș-

■c’ul pneumatic PG—2, folosit 
I ța baterea cuielor. El a fost

I realizat de specialiști de ia
• Institutul unional de proiec

tări de mașini și aparate e’ec- 
I trice menajere (Chișinău) și

poate ser--, ia ambalarea pru- 
duselor vinelor constructoare 
dc mașini, ia lucrări de montaj 
și finisare. în construcții. în 
industr a de mobilă.

Cu cest pistol, cu o s.ngu- 
■> ’ov i’ură a percuv rului se 

but cuie în scinduri, sub orice 
unghi. Pistolul poate fi folo
sit și la tabla de fier de am
balaj cu grosimea de mm. 
In butoiul pistolului încap ăO 
de cuie, care sînt debitate au
tomat în țeava. Pistolul a fost 
prezentat La Expoziiia realiză
rilor economiei naționale a 
U.R.S.S.

NOI PRĂJINI DE FORAJ

L.-i laboratorul experimental 
al Uzinei .Bierut" din Czens- 
tot ir.vo (Pe ■ mia) a fost elabo
rată j nouă tehnologie de fa

bricare a prăjinilor de foraj 
tubulare care permite micșo
rarea cu 2/3 a numărulu’ de 
îmbinări iu filet folosite pînă 
în prezent, iecuigînd'i-se. in 
schimb, la sudură. Ca urmare, 
rezistența pi-ăjinclor s-a ir- 
plat.

In ultimii ani, sus-amintita 
întreprindere a început produc
ția unor sape de foraj experi
mentale sudate, destinate exe
cutării forajului la o adînclme 
de 5 km. Este in curs de ela
borare o variantă pciâccționată 
a acestor sape, adaptate pentru 
forajele la o adinei me de 7 km.

TEHNICA NOUĂ
IN LUME

PURIFICAREA ALUMINEI

Utilizarea unui cuptor cu 
imagine pentru tratarea mate
rialelor refractare în zonă fc- 
tantâ a fost pusă la punct in 
Laboratorul de chimie aplica:ă 
a solidului de la Vitry (Fran

ța). O primă aplicație impor
tantă a fost realizată la puri
ficarea aluminei. O bară de 
alumină fritală de puritatea 
comercială 99,(>*.. a fost su
pusă la 4 treceri de zonă flo
tantă cu viteza de 2 cm/h. 
Această viteză de trecere fa

vorizează dezvoltarea unui cris
tal unic. In limp ce conținu
turile de fier și galiu au scăzut 
considerabil, cromul nu a fost 
influiențat de această opera
ție, concentrația sa rămînînd 
constantă de-a lungul barei. 
Metoda zonei flotante jx’rmite 
deci pi-epararea monocri sia
jelor dc rubin printr-o bună 
purificare a aluminei.
COMPUTER NUMERIC PEN
TRU INDUSTRIA MINIERA

Uzina de aparalaj electronic 
pentru industria minieră din 
Tycliy a construit un compu

ter digital pentru scopuri in
dustriale. Această mașină, de
numită „Mașter", face parte 
din abatajul de huilă integral 
automatizat de tip „Besta" și 
servește la conducerea auto
mată a procesului tehnologic 
de tăiere a cărbunelui in acest 
abataj. Mașina este executată 
în întregime din elemente cu 
semiconductor! de producție 
poloneză.

Computerul .Master* produ
ce semnale electrice speciale 
pe baza informației obținute 
prin sesizoare corespunzătoare 
amplasate în abataj. Aceste

seninațc. prelucrate in circuite I 
logice și memorii, sînt trans- | 
mise circuitelor de executa- | 
re. care acționează nemijlocit | 
asupra elementelor de susține
re. Totodată, „Mastcr“ permite ■ 
realizarea autocontrolului în- |
tregii activități de producție |
din abatajul carbonifer și in- j
dică parametrii, cum ar fi vi- |
teza combinei, poziția ei. v«- ■
teza de tăiere a cărbunelui și | 
mișcările susținerii mobile.

In componența mașinii atiă | 
15 (MK) dc tranzistoare Ș> elec- ■ 
trozi și peste 25 000 de re zis | 
tențe și condensatoare. 7

AN ECONOMIC • CADRAN
I
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Steagul roșu

angajeaza
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VIATA de partid

a fost acordat

T V REFLECȚIIca

18.25 și frumoa-

O zi de vacanță
din pag. 1)(Urmare

la întreceri, am

— cmisiu- 
construcții 
pionieri și

an 
fie 

unii

•i ai 
scos 

! ce 
și

Ioan FARCAȘ, 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid Vulcan

„Visează
Virginia Crudu și Paulina 
Lilă, din secția spălătoria de 
bobine. în timpul lucrului...

18,40
18,50 Confruntări.
18.10 Tragerea Pronoexpres.

de 
anului organizațiile 
la E.M. Paroșeni 
numai 5 mem-

Minerii Vulcanului

II vor invâțalc .

coniacului, că doar soarele și... băieții (care 
vină...

ca. în momentul cînd ne 
colorați de nervi ca o hîr-

RĂSPUNDEREA Șl COMPETENTA 
cerințe de căpetenie 
în munca de partid

Dacă micile servicii

In lumina complexelor exi
gențe care stau, azi, în fața 
organelor și organizațiilor de 
partid, s-au desfășurat lucrări
le plenarei comitetului de partid 
de Ia E. M. Paroșeni, în care 
s-a analizat, cu multă răspun
dere și competență. preo
cuparea comitetului de partid, 
a birourilor organizațiilor de 
bază pentru îmbunătățirea con- 
linuâ a muncii și mobilizare.) 
comuniștilor, a întregului co
li 
ce stau in fața exploatării Ma
terialul prezentat cit și discu-

Vasîle Purice. Euge- 
cheș. Sabin Belu. 

Constantin 
comitetului 
în eviden- 
au existat 

organizarea 
care au făcut 
din acest 

generale să nu 
pregătite, 
comitetului de partid

SnruJescti,
r) Cherccheș, 
Traian Avrăme: 
Vîlcean, membr: 
de partid, au t 
ță neajunsurile 
In planificarea 
muncii, cauzele 
ca în unele luni 
adunările 
temeinic 
membri ai 
să nu ajute concret și să 
nu participe la aceste adunări, 
să nu se stabilească măsuri co
respunzătoare de îmbunătățire 
a activității în problema ana
lizată.

In cadrul plenarei s-a eviden
tial, de asemenea, lipsa de 
control în ceea ce privește în
deplinirea hotărîrilor organelor 
superioare și proprii, fap
tul că unele hotărîri, nefiind 
cunoscute de toți membrii de 
partid, au rămas doar la nive
lul biroului organizației de ba
că.

Cunoscînd situația concretă, co
mitetul de partid, cu ajutorul 
comitetului orășenesc și a unui 
colectiv trimis de comitetul 
municipal de partid la începu- 
lul lunii iunie a luat o serie

(Continuare din nr. 6 «59)

Kil
li

contracte 
cu lumea 
incă înainte 

caselor de joc din

B

■
B

avea 
asemenea. 
diD Cuba, 
închiderea 
Havana.

Deci Robert Maheu nu lu
cra numai in beneficiul 
F B.L-ului, ci — după cum 
s-a putut vedea — și pentru 
C.I.A. El era in serviciul lui 
Hughes incă din 1957. In 
consecință. Ia începutul ani
lor *60, Maheu se afla in 
situația unei „slugi la doi 
stăpini*. Cunoscînd opiniile 
politice ale lui Hughes. se 
poate admite eă el nu ve
dea nici un inconvenient in 
ocupațiile cumulate ale cre
dinciosului său Maheu.

Dedieindu-se unor energice 
activități la Las Vegas. Ma
ben nu-și uita citași de pu
țin propriile interese. Bă- 
trînul spion își multiplica 
veniturile, se pare uneori în 
dauna stăpinului. El ajun
sese. după rum se «punea. 
Ta un venit de jumătate mi
lion anual. Pe de altă parte, 
firma îi achita ..notele de 
rhrlfwieli*. fumizinthr-r gratis 
avioane, elicoptere și mașini. 
Și-a comandat Ia Las Vegas. 
tot in contul Iui Hughes, un 
hotel particular, evaluat 13 
o jumătate milion dolari, și-a 
oferit un iaht de valoare si
milară sau pe aproape, pre
cum și un apartament de 
50 (MW dolari la Cherleston. 

B B
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

de măsuri care să conducă la 
îmbunătățirea întregii activități 
de partid și economice.

Membrii comitetului — Dan 
Suritescti, Eugenia Cherechcș. 
Vasile Purice și alții —. In 
frunte cu secretarul Nicolae 
Bucur au participat la pregă
tirea adunărilor din luna iu- 
- e du .î.i’j’ci i one et, au in
tervenit operativ în rezolvarea 
unor neajunsuri ; aceasta a 
făcut ca adunările generale să 

se desfășoare la 
respunzător, să 
măsuri concrete 
lizelor făcute.

Un real ajutor
birourilor organizațiilor de ba
ză în planificarea muncii, în 
stabilirea celor mai stringente 
probleme pentru analize, în 
clarificarea unor cazuri de aba
teri de la disciplina de partid.

Munca de primire în partid a 
fost mai bine condusă și o- 
rientatâ fapt ce a făcut ca în 
cursul lunii iunie să fie pri
miți 5 tovarăși dintre cei mai 
buni muncitori (aceasta ținînd 
cont că în cele cinci luni 
ia începutul 
de bază de 
au primit 
bri).

Există la ora actuală o mai 
mare preocupare pentru pregă
tirea muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor în vederea primi
rii lor în rîndurile partidului, 
pentru educarea celor noi pri
miți. Cu mai multă operativi
tate și competență au început 
să se rezolve problemele ridi
cate de comuniști în adunările 
ccnerale. Ca rezultat al muncii

scurt, Maheu ajunsese 
ocupe mai iutii de a- 

facerile sale și abia după g 
aceea de ale patronului. Iși g 
plasă o parte din fonduri g 
intr-o companie de construe- B 
ții din Los Angeles, in res- ■ 
taurante. răscumpără o corn- ■ 
panie constructoare de mate- ■ 
rial electronic, aflată pe ■ 
punctul de faliment, din Los J 
Angeles. i:

Se vorbea de deturnări «le g 
fonduri în casele de joc, g 
de corupție neinfrinată. Cine- g 
va. se spunea, ar fi primit g 
un mare șper( pentru că plă- | 
tise un surplus de 2 niiliua- ■ 
ne dolari la cumpărarea u- B 
noi exploatări miniere in nu- ■ 
mele lui liughes. Un sfert ■ 
de milion de dolari fusese 5 
vărsat celui care-l sfătuise pe g 
patron să cumpere loturile g 
de pe Strip. Dincolo de case- g 
Ie de joc se teșeau sumbrele g 
afaceri ale subvențiilor fie- B 
tive. trecute toate la capi- B 
toiul „cheltuieli irecunerabî- B 
Ie*. Artiștii și personalul lio- ■ 
teller angajat au fost cei ■ 
care au plătit de fapt șper- g 
tul cu pricina. Se mai afir- g 
ma că Maheu angaja indi- g 
vizi care aveau numeroase g 
legături cu lumea crimei. g 

Zvonuri «au realitate ? Cine g 
știe? Un lucru este însă «'nr: g 
in ««M’muT timp, afacerile din B 
Nevada ale lui Howard Hu- B 
ghes nu merg ca pe roate. ® 

(Va urma)

politice desfășurate
t ■•miletul de partid, prin mobi
li.arco comuniștilor, a străda
niilor întregului colectiv de 
conducere s-a reușit ca planul 
pe semestrul I a.c. să fie reaîi- 
zat dîndu-se peste plan econo
miei naționale peste 7 500 tone 
cărbune. Acest bilanț ne de
monstrează munca plină de ab
negație a muncitorilor, a tutu
ror salariaților de la această 
unitate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
duct ie.

Plenara comitetului de partid 
a adoptat un plan cu sar- 

. cini concrete, responsabilități 
și termene de îndeplinire ; mă
surile cuprinse in acest plan 
urmăresc ridicarea rolului adu
nărilor de partid, dezbaterea 
celor mai importante probleme 
în cadrul acestora, sporirea 
combativității politice a mem
brilor de partid, ridicarea spi
ritului lor critic și autocritic, 
promovarea unei poziții ferme 
împotriva fenomenelor nega
tive. a manifestărilor de indo
lență și formalism în muncă.

Angajamentele. propunerile 
făcute de cei care au luat cu
vântul dau certitudinea că mun
ca de partid la E.M. Paroșeni 
va face un salt calitativ, se va 
ridica la nivelul cerințelor ac
tuale.

tat să asist
acceptat cu plăcere și nu am 
avut ce regreta. întrecerile au 
fost pasionante, cu faze fru
moase, cu satisfacții și din 
partea învingătorilor și a în
vinșilor. Am notat și rezulta
tele ; str. 1 Mai („Rîndunele- 
le") — str. 23 August („Te
merarii") scor 0—2 : str. Re
publicii (..Cutezătorii") — str. 
23 August — scor 1—9. Cîști- 
gătoare a turneului a fost de
clarată echipa „Temerarii", 
din str. 23 August, care va 
întîlni o echipă din orașul 
Lupeni. Cei mai talentați fot
baliști s-au dovedit Mârcuș 
Ion, Băltaru Nicolae, Pîrvu 
Gheorghe, Voicu Ion, Costea 
Aldorf.

O parte din elevi au în- 

din sectorul I unde, da
torită slabei organizări a mun
cii în abataj, a plasării neco
respunzătoare a fronturilor de 
lucru, defecțiunilor mecanice, 
a lipsei de fermitate față de 
actele de indisciplină din par
tea conducerii sectorului — șef 
de sector ing. Vladimir Horin- 
caru — sectorul a rămas sub 
plan cu 4 830 tone cărbune. Au 
existat deficiențe, precum a re
cunoscut darea dc seamă, și în 
privința dirijării fronturilor de 
lucru, din cauza lipsei de pre
viziune a unor conduceri de 
sectoare, în folosirea efective
lor de regie, în transportul 
minier, ceea ce a produs dese 
stagnări 
țiilor de lucru. Partieipanții 
adunarea 
care ing. Nicolae Radu, 
nicul 
miner 

în activitatea forma
la 

salariaților, printre 
“ meca- 

șef al minei, maistrul 
Constantin Popescu, mi- 

șef de brigadă Dumitru 
și lăcătușul Tudor Mo- 

cuța s-au referit pe larg la a- 
reste neajunsuri, subliniind ne
cesitatea, perseverența susținută 
cu care trebuie să urmărească 
comitetul de direcție, toți fac
torii răspunzători, folosirea la

SINDICATELE
(Urmare din pag. 1)

rea cu multă vehemență a ten
dințelor de parazitism, a inten
țiilor de aranjare a unei vieți 
ușoare pe seama colectivului.

— Deci— creșterea rolului 
activității grupelor sindicale, 
sporirea combativității membri
lor de sindicat.

— In dezbaterile din cadrul 
adunărilor salariaților, ca și in 
adunările obișnuite ale grupe
lor sau organizațiilor sindicale, 
salariaților trebuie să li se pre
zinte întotdeauna fața adevăra- 

• tă a lucrurilor, arătîndu-se des
chis, în mod critic și autocritic, 
cauzele unor neajunsuri. Numai 
astfel vom putea spori comba
tivitatea membrilor de sindicat, 
determinînd în ultimă instanță, 
o atitudine sănătoasă față de 
interesele producției, ale colec
tivului. In acest sens și pînă 
acum s-au obținut rezultate bu
ne ca de exemplu la E.M. Pe- 
trila, preparația Lupeni, în ge
neral la unitățile spitalicești și 
ale C.F.R. La aceste întreprin
deri s-au instituții, rezultatele 
au fost bineînțeles determinate 
și de modul în care au înțeles

drăgit apa, nisipul Jiului. A- 
•jutați de părinți și uteciști 
ei au amenajat locuri pentru 
practicarea înotului. In punc
tele „Toaca", „Stînca", ,.O- 
chiuri' pionierii, cu diferite 
mijloace ajutătoare pentru 
învățarea înotului, se avîn- 
tau în valurile atrăgătoare a- 
le apei.

La casa de copii, un număr 
de 22 elevi se aflau într-un 
program de vară, după efor
tul anului școlar. La o masă 
în curtea școlii se juca tenis, 
vreo cinci elevi pregăteau 
ștrandul pentru a fi umplut 
cu apă, un alt grup - ulegea 
plante medicinale, iar cei 
mici — însoțiți de învățăto
rul Simionescu Constantin — 
purtau o discuție liberă des
pre orașul Uricani. Deci, e 
zi plină de activitate în acest 
oraș.

maximă capacitate a utilajelor 
<lin dotare, îmbunătățirea asis
tenței tehnice, a aprovizionării 
cu piese și diferite utilaje a 
sectoarelor productive, cu va- 
gonetc și materiale de susținere. 
Vorbitorii au formulat critici 
și la adresa U.U.M.P. care nu 
asigură o calitate corespunză
toare reparațiilor ce le execută 
utilajelor minei. Mai mulți vor
bitori, între care tehnicianul 
Constantin Mihai, șefii de e- 
_hipă Anghel Hognian și Au
rel Chetroiu s-au referit la 
greutățile ce le întîmpină sec
toarele minei, formațiile de lu
cru din cauza fluctuației, a ma
nifestărilor de indisciplină la 
unii salariați. Cu- toate că s-au 
îmbunătățit condițiile sociale de 

’care beneficiază noii angajați,
regimul de instruire și de a- 
cemodare a lor cu munca din 
subteran, foarte mulți tineri 
părăsesc mina la scurtă vreme 
«lupă angajare. De ce fug? Pen
tru că nu le place să munceas
că, a afirmat tov. Anghel Hog
man. Și pe bună dreptate. Fluc
tuația efectivelor a înregistrat 
în semestrul I o creștere de 40 
la sută față dc aceeași perioadă 
a anului trecut. Concomitent, 
s-au înregistrat 3 598 absențe 
nemotrvate, 2 900 motivate. In
disciplina se explică prin lipsa 

membrii comitetelor sindicate
lor și ai comitetelor de direc
ție să participe efectiv Iu acti
vitatea grupelor sindicale.

— Ce ne spuneți despre acti
vitatea culturală ?

— Ne vom preocupa să ridi
căm întreaga activitate cultura
lă a cluburilor și casei de cul
tură pe noi trepte. In întregul 
municipiu avem peste 800 de 
responsabili culturali, dar acti
vitatea culturală nu reflectă 
nici pe departe acest număr 
impresionant Există și în acest 
domeniu o mentalitate mani
festată de unele cadre de con
ducere care privesc munca cul
turală cu totul ruptă de cele
lalte activități, fără să vadă 
esența, utilitatea acesteia.

— Revenind la activitatea 
grupelor sindicale pentru întă
rirea disciplinei, sporirea pro
ductivității muncii referiți-vă 
la dezideratele cc stau in fața 
grupelor pentru creșterea efi
cienței activității lor.

— Va trebui sâ ne preocupăm 
îndeaproape de sporirea acvs- 
tei cficiențc. Grupele sindicate 
sînt intr-adevăr nucleele care 
trebuie să intervină prompt și 

Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71" 
ne-concurs de 
tehnice pentru 
școlari.
.Mult e dulce 
să*.
Lirică peruană.

MIERCURI 28 IULIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8.08 Ma
tineu muzical; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9.00 Bu
letin de știri: 9,03 La micro
fon, melodia preferată (conti
nuare); 9,30 Viața cărților; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Mu
zică populară; 10,30 Vreau să 
știu; 11.00 Buletin de știri; 11,05 
Melodii distractive: 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Să fii 
partidului oștean 1 — eîntece 
revoluționare și patriotice; 12,00 
Melodii de Radu Zaharescu .și 
Gheorgbe Ursan: 12,10 Recital 
de operă; 12,30 Intîlnire cu me

de grijă a personalului tclmico- 
ingineresc față de noii anga
jați; sînt cazuri și mai grave 
cînd cei chemați să întărească 
disciplina comit chiar ci abateri. 
Maistrul miner Ilie Avram a 
părăsit schimbul, cu doi subal
terni, pentru a urmări o emi
siune sportivă la televizor; 
maistrul Victor Botez, după ce 
a pontat, a părăsit de aseme
nea mina întorcindu-se abia la 
sfîrșitul schimbului cînd a în
tocmit un raport fictiv.

Asemenea situații exprimă în 
mod evident însemnătatea 
deosebită pe care organizațiile 
de partid și de masă, cadrele 
de conducere, trebuie s-o acorde 
muncii politico-educative, com
baterii fenomenelor negative.

Referindu-se la cerințele |>er- 
fecționării calitative a minei, 
dr. ing. Petru Roman s-a oprit 
asupra importanței deosebite pe 
care o reprezintă pentru creș
terea productivității muncii, a 
vitezelor de avansare. îmbună
tățirea organizării producției și 
a muncii, folosirea cu maximă 
responsabilitate a utilajelor din 
dotare. Colectivul are atît ca
pacități, efective, cit și price
pere. De organizarea și de con
știința oamenilor minei depind 
valorificarea acestora, îmbună
tățirea calitativă a activității e- 

'operativ in rezolvarea proble
melor de disciplină și produc
ție. să creeze cadrul necesar u- 
nor dezbateri largi, eficiente. 
In acest sens aș vrea sâ exem
plific ca pozitivă activitatea 
desfășurată de comitetele sin
dicatelor de la mina Petrila și 
preparația Lupeni care acordă 

.mult sprijin grupelor sindicale, 
unde se desfășoară o muncă de 
la um la om cu bune rezultate. 
In general comitetelor sindica
telor le revine datoria de a 
găsi noi forme de atragere a 
maselor de salariați în mișcarea 
sindicală pentru a asigura o 
participare largă Ia viața inter
nă de organizație. Cît privește 
consiliul municipal, biroul exe
cutiv al consiliului, ne vom 
preocupa mai mult de sarcinile 
proprii, vom căuta sâ imprimăm 
vieții sindicale din municipiu 
un puls nou pentru dezvoltarea 
răspunderii colectivelor în fața 
sarcinilor de plan. creșterea 
combativității membrilor de 
sindicat, întărirea disciplinei în 
muncă, contribuind astfel la 
formarea omului nou cu o înal
tă conștiință sbcialistă.

Plec de Ia ideea că ospitalitatea este, înainte de orice, 
certificatul de calitate al comerțului. E cheagul comerțu 
lui. E, dacă vreți, un fel de „marcă a fabricii* pentru Iu 
crâtorii din comerț. Plec de la ideea că cei de dincolo de 
tejghea, dacă nu-și împachetează lucrurile în ambalajul 
curat al ospitalității riscă. Riscă mult. Și pierd mult. Plec 
deci, de la această idee de esență și vreau să ajung la ci 
feva observații, de a căror concretețe no izbim adeseori, du 
ininica. Mai concret...

Dacă n-am fi de aici, dacă n-am locui aici, între 
munții noștri cu numire cununi de frumuseți, dacă n-am 
trăi aici, în Valea Jiului, in pitoreasca depresiune a Pe 
troșaniului și n-am îndrăgi cu fervoare aceste locuri, dacă 
n-am aștepta, dopați cu maximă nerăbdare, a șaptea zi a 
sâptâmînii, spre a lua calea pădurilor, a 
poieni însorite, cu murmur de izvoare 
întrecere — da, atunci da, nc-am putea 
indiferenței, arborind masca omului 
undeva, emite și 

nu dreg nici
Așa însă...
PENTRU CA

cabanelor din 
și privighetori in 
rezema de stîlpttl 

care, totuși rrcîit pe 
observații critice, dar dintre acelea care 
nu strică...

ne place să credem că noi, toți, ne-am 
născut sub zodia fericită a ospitalității, că purtăm in singe 
chiar „morbul" (sănătos 1) al amfitrionului prompt și pre
cis, ne deranjează — și e firesc să ne deranjeze — faptul 
că responsabilul de la „Rusu" (hotel alpin i se zice, parcă, 
nu ?), suspicios din fire, cumulează funcții după funcții, e

I 001 de sen. 
Telejurnalul de scară.
— Sport. 
Reflector.
Cântece de compozitori ro
mâni în interpretarea ba
ritonului Octav Enigăres- 
cu și a corului „Madri
gal" dirijat de Marin Con
stantin.
Tcle-cineinateca : „Nimeni 
nu știe nimic" — produc
ție a studiourilor cehoslo
vace.
Ecourile vacanței 
muzical.
Teleglob : 
.Amazonia peruană’*. 
Telejurnalul de noapte.

lodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 
Cîntecul e pretutindeni: 
Compozitorul săptămîniî;
In lumea operetei; 14,45 Debut 
radiofonic : Elena Munteanu ■— 
interpretă a cîntecului popular; 
15,00 Buletin de știri; 15.05 — 
100 de legende românești; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale de 
estradă; 16.00 Radiojurnal: 16,15 
Muzică corală; 16,30 Cîntcce de 
Gherase Dendrino; 16.50 Pu
blicitate radio: 17,00 Antena ti
neretului; 17,30 Concert de mu
zică populară; 18,00 Ore! 
20.00 Tableta de seară; 
Zece melodii preferate: 
Uverturi la operete; 20.5.’ 
ța la zi: 21.00 Bijuterii 
cale; 21,30 Revista ș!a: 
22,00 Radiojurnal: 22,30 Concert 
de seară; 22.55 Moment poetic*. 
23,00 Concert de seară — con
tinuare: 24,00 Buletin de știri: 
0.03—6,00 Estrada 

barman, recepționer, e și paznic de scrumiere și tachnuri, 
toate pe rind, deși se cer îndeplinite concomitent, pentru 
a preintimpina explozia nervilor copți ai oaspeților care 
așteaptă, așteaptă, așteaptă...

PENTRU CĂ ne e penibil să recunoaștem că nu știm 
să ne primim, in pragul casei, musafirii, surîzind. deschis, 
cu sincerul „Bine ați venit !“ pe buze și cu recomandări, 
lăsăm „balta fără pește" (La cabana .Peștera Bolii", intr-o 
seară, nu existau, de mincarc, decît ouă, inutile însă pen
tru câ ulei, aragaz și_. responsabil nu mai văzuseră fetele 
de-o săplămină!) și ne scuzăm, cu mișcări onctuoase, că... 
e ..secetă". câ nu plouă...

PENTRU CÂ ne place să vedem, alipite soarelui, ae
rului curat, apei și crestelor muntelui, citeva gesturi de 
onestă și discretă deferență (ca la cabana .Aușel*'), care 
uzonifică spirite și umple inimi de bucurii, ne intrigă ma
liția, lipsa de atenție și politețe care tronează la cabana 
..Lunca Florii", unde, se pare, ospătarii se simt inai tari 
decît oricare dintre clienți și-i țin pe toți la cheremul lor. 
pentru că „depind" de ei„.

PENTRU CÂ nu admitem să ne fie redus, nici măcar 
u un sfert, apetitul de lucru in săptăinîna următoare, din 
auza unora care-si arogă tam-nîsam dreptul de a dispune, 

cum doresc, de duminica noastră, alternindu-ne-o complet 
cu meschinării și insolențe, c normal să nu putem închide 
□cilii, s-o credem pe barmana de Ia cabana „VoieA'odu" 
cînd se jură, pe ce are mai scump, că nu există nici o 
legătură între persoana ei fizică și culoarea („subțiată" Ia 
maximum) a 
beau orice și tac !) sînt d<

PENTRU CÂ nu ne place 
despărțim, seara, de o cabană, 
tic de turnesol, să ni se spună cu falsă jovialitate ..La re
vedere" și „Nc-a părut bine", iar noi. politicoșii de noi. 
injurînd de mama focului în gînd, să răspundem, suri- 
zînd acru : „Nu mai puțin", dorim ca cei cu care avem 
atitea „rendez-vous“-uri duminicale să învețe simfonia zîm- 
betului perpetuu, sunetul volubilelor explicații și recoman
dări, să învețe. în trei cuvinte, infinitatea micilor servicii

Din ele. din aceste mici servicii — capitole ale ospi 
talității — se construiește .marea industrie a turismului" 

numea un confrate.
micile servicii r învățate...

TEODORESCU

con ornice.
In încheierea dezbaterilor, a- 

dunarea a fost salutată din par
tea Biroului Comitetului jude
țean de partid de către tova
rășul loachim Moga. Realizarea 
integrală a sarcinilor mari pe 
1971 și pregătirea producției a- 
nului viitor cer mobilizarea 
plenară, responsabilă a tuturor 
factorilor minei pentru reme
dierea factorilor frină, pentru 
valorificarea tuturor rezervelor 
interne în vederea obținerii u- 
nor indicatori calitativi supe
riori, a arătat vorbitorul. Con
comitent cu măsurile pentru a- 
sigurarea condițiilor tehnico- 
materiate optime în scopul rea
lizării ritmice a planului și re
ducerii cheltuielilor de produc
ție. un accent deosebit se cere 
pus de organizațiile de partid 
și de masă, de comitetul de 
direcție pe permanentizarea ca
drelor, ridicarea conștiinței so
cialiste a întregului colectiv, 
combaterea actelor antisociale 
și edu area tuturor salariaților 
în spiritul înaltelor exigențe ce 
le implică perfecționarea vieții 
noastre sociale.

I. C. C. PETROȘANI

pentru autobuze
angajare sini

EXECUTĂ SERVICII LA DOMICILIU
@ Tăiat lemne pentru instituții 
B Amenajări <fe grădini și spații 

verzi;
@ Amenajări de Viori ptr. morminte; 
O Asfaltare garaje, curți, trotuare:

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 
7—15, de Ia sediul întreprinderii, strada Republicii nr. 31, 
telefon 1921.

^INTREPEINBEREA g| 
^JȘOSPODĂRIRE 11 
ALOCAȚI VĂ
Atrage atenția lucrătorilor, șefilor de secții, maiștrilor și șefilor de 

sectoare să respecte cu strictețe instrucțiunile privind protecția muncii.
De cc se produc accidente ?

Nu se respectă și nu se asigură echipamentul de protecție după • 
specificul muncii;

• Nu se verifică schelele înainte de a se monta;
Nu se blochează zonele de lucru pentru oprirea circulației;

• Nu se izolează uneltele și nu 
cînd se lucrează la circuitul electric;

• Este necesar de a se verifica 
control ai parametrilor funcționali ai 
date în exploatare;

Să se asigure cu echipamentul
re lucrează pe clădiri;

• Să se asigure pămîntarea motoarelor electrice.
Respectînd normele de protecția muncii și însușind instructajul îna

inte de începerea lucrului se poate evita orice fel de accident sau boală 
profesională.

Nu începeți lucrul pînă nu sinleți convinși că personalul cu care 
lucrați și-a însușit integral instructajul pe linie de protecție a muncii.

se asigură echipamentul de protecție

cu atenție instalațiile de măsură și 
centralelor termice înainte de a fi

de siguranță (centuri) muncitorii ca-
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Vizita de lucru i 
NICOLAE CEAUȘESCU INTERNAȚIONALĂ

(Urmare din pag. 1) 
vini de o an sosit, cxprimînd 
bucuria întregului colectiv de 
salarraț.i ai Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară și ai 
un: .u.i.or baie de cercetare, pro
iectare și producție de a-i primi 
pe inalții oaspeți, mulțumirile 
muritorilor, tehnicienilor, cer
ce’.a'.orilor și celorlalți specia
liști pentru sprijinul generos, 
pen.ru permanenta îndrumare 
acordată de partid și guvern 
dezvoltării acestui domeniu. 
Sini înfățișate atît progresul în
registrat in dezvoltarea activită
ților atomice și nucleare din țara 
noastră, cît și realizările obținu
te in ultimul timp in unitățile 
de profil, care acoperă, treptat, 
un larg spectru de cercetări, 
începind cu cele fundamentale 
și sfîrșind cu importante apli
cații in economia națională. Sînt 
conturate perspectivele ce se 
deschid cercetărilor și • activi
tăților nucleare prin prisma e- 
nergeticii nucleare, producției 
de aparatură specifică, pregăti
rii și specializării cadrelor, re
lațiilor de colaborare interne și 
internaționale. Traducerea în 
viață a obiectivelor propuse, a- 
rată prof. Ioan Ursu, este fa
cilitată de noile condiții create 
platformei de la Măgurele, prin 
transformarea acesteia într-un 
complex național, în care să se 
realizeze o colaborare strînsă 
și operativă între învățămînt, 
cercetare și producție, pentru 
domeniul fizicii, al energiei nu
cleare și pentru domeniile co
nexe. Sînt prezentate apoi o- 
biectivele principale care au în
tregit baza de cercetare a Insti
tutului.

Prin intermediul unor mache
te, planuri și schițe se prezintă, 
de către ing. Adrian George.scu, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară, variantele de amplasa
re ale altor importante obiec
tive prevăzute a fi realizate, în 
viitorul apropiat, pe platforma 
Măgurele.

Fiecare dintre obiectivele pre
văzute a fi construite aici sînt 
analizate de secretarul general 
al partidului, împreună cu spe
cialiștii, în diferite variante de 
amplasare. Se caută și se găsesc 
soluții pentru încadrarea opti
mă in spațiu, în mediul am
biant a noilor unități de cer
cetare, a Facultății și Institutu
lui de Fizică, a grupului social- 
studențesc, a blocurilor de lo
cuințe pentru cercetători și alți 
specialiști. Concluziile discuției 
prefigurează apariția la Măgu
rele a unui adevărat oraș al a- 
tomiștilor, în care vor lucra și 
vor avea condiții de viață din
tre cele mai moderne sute și 
sute de cercetători, cadre di
dactice și studenți.

Secretarul general al partidu
lui recomandă proiectanților 
și specialiștilor să revadă și să 
refacă proiectele în așa fel în- 
cît Institutul de Fizică Bucu
rești și Facultatea de Fizică să 
fie reunite într-o singură con
strucție cu profil complex, pen
tru a se da astfel cadrelor di
dactice și studenților care vor 
învăța aici posibilitatea să îm
bine cît mai armonios activi
tatea practică cu cea de cerce
tare și producție. Cercetarea 
— indică tovarășul Nicolae 
Ceausescu — trebuie strîns le
gată atît de învățămînt, cît și 
de producție. Ca atare, se cer 
întreprinse măsurile necesare 
ca viitoarele unități de cerce
tare și învățămînt ce vor intra 
în componența Complexului de 
la Măgurele să aibă o construc
ție unică, armonioasă și mul
tifuncțională.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi principalele 
sectoare de activitate ale insti
tutului. Se începe cu labora
toarele de corp solid sub ra
diații și cele de radiospectrosco- 
pie, unde oaspeților le sînt 
prezentate unele din cele mai 
recente realizări ale cercetăto
rilor din acest sector.

Atelierele centrale, în care 
sînt concepute și construite e- 
chipamentele și aparatura nu
cleară, constituie unul din sec
toarele de bază ale Institutului. 
Aici. înalților oaspeți li se pre
zintă o serie de aparate și in
stalații proiectate și realizate în 
ateliere, atît pentru satisfacerea 
unor necesități proprii ale uni
tăților din subordinea Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară, cît și pentru dotarea 
altor laboratoare de cercetare 
din unități de învățămînt și din 
întreprinderi industriale. Prin 
construcția de aparate și insta
lații de concepție proprie des
tinate aplicațiilor tehnicilor nu
cleare s-au evitat importuri 
costisitoare. Prof. Ioan Ursu 
subliniază că activitatea Insti
tutului de fizică atomică este 
astfel orientată, îneît o mare 
parte din rezultatele cercetă
rilor încheiate să fie valorificată 
In diferite ramuri ale economiei 
naționale, contribuind nemijlo
cit la modernizarea acestora, în 
pas cu cerințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Diferite aparate pentru cer
cetarea științifică și pentru a- 
plicații practice în învățămînt, 
medicină și diverse ramuri ale 
industriei și agriculturii întru
nesc aprecierea unanimă a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a celorlalți conducători de partid 
și de stat. Se relevă, îndeosebi, 
e instalație pentru fabricarea 
filtrelor cu grad mare de reți
nere a aerosolilor și impurită
ților atmosferice, dispozitive cu 
largă aplicabilitate în diferite 
sectoare ale economiei naționa
le. Procedeul realizării acestor 
filtre, împreună cu tehnologia 
fabricării lor, va fi cedat in
dustriei, care le va produce în

curind la scară mare.
Activitatea de concepție și 

construcție de aparatura elec
tronică și de măsură, necesară 
unor tehnici nucleare solicitate 
de industrie și de alte sectoare 
ale economiei naționale, înscrie 
la activul său numeroase alte 
rezultate valoroase. O remar
cabilă realizare este beta- 
tronul mobil, de 15 mi
lioane electron-volți, cu largi 
utilizări în defectoscopia nedis
tructivă a pieselor metalice de 
dimensiuni mari.

După vizitarea aerodomei, in
genioasă construcție de for
mă semisferică, realizata' de 
I.F.A., unde este amenajat stan
dul pe care Republica Socialis
tă România îl va prezenta în 
cadrul Expoziției mondiale, o- 
cazionată de cea de-a IV-a con
ferință O.N.U. privind folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice, dc la Geneva, conducăto
rii de partid și de stat sînt 
invitați pe planșeul celei mai 
înalte clădiri a Institutului de 
unde privirile cuprind întreaga 
panoramă a platformei de o- 
biective nucleare de la Măgu
rele.

Pe parcursul vizitei, prof. 
Ioan Ursu informează că preo
cuparea principală a Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară, în domeniul cercetă
rilor, a fost trecerea la etapa 
superioară a începerii și desfă
șurării cercetării tehnologice din 
domeniul nuclear, condiție esen
țială pentru realizarea obiecti
vului de bază al Programului 
nuclear național — industriali
zarea energiei nucleare. Potri
vit indicațiilor și hotărârilor 
conducerii dc partid și de stat, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca trecerea 
la etapa de elaborare a tehno
logiilor și proiectelor tehnice 
din domeniul energeticii nuclea
re să se facă în mod corespun
zător, pentru a contribui la pre
gătirea industriei, a fost înfi
ințat un institut nou — Insti
tutul pentru tehnologii nuclea
re, unitate care, pînă la crearea 
condițiilor pe amplasamentul 
propriu de la Merișani-Borlești, 
în județul Argeș, își va des
fășura activitatea pe platforma 
de la Măgurele.

In cursul actualului cincinal 
se Va trece la construirea pri
melor centrale nuclearoelectrice 
din țara noastră, care vor in
tra în funcțiune în cincinalul 
următor. In acest scop, a fost 
semnat Acordul între guvernele 
Republicii Socialiste România 
și Uniunii Sovietice privind co
operarea în construcția primei 
centrale nuclearoelectrice, de 
tipul VVER, de 440 MW. In 
prezent se întocmesc documen
tațiile tehnice și se pregătesc 
lucrările necesare deschiderii 
șantierului centralei, în anul 
1972.

însoțiți dc gazde, conducă
torii de partid și de stat parcurg 
pe jos apoi centrul civic 
al comunei Măgurele și anali
zează pe teren locul de ampla
sare a viitoarelor obiective stu
diate mai înainte prin mijlo
cirea machetelor și a planuri
lor de ansamblu.

Un mare număr de cetățeni 
ai comunei Măgurele, veniți în 
întâmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. aplaudă cu mul
tă căldură și îi urează bun 
venit în comuna lor. Ei își 
exprimă, sincer și spontan, 
stima și respectul față de con
ducerea partidului și statului 
nostru, față de secretarul ge
neral. fiul cel mai iubit al po
porului.

In continuare, vizita se des
fășoară în zona principalelor 
surse de radiații din dotarea 
institutului.

La pavilionul acceleratoru
lui de ioni de tip Van de 
Graaff-tandem, instalație mo
dernă de mare performanță, 
se subliniază principalele u- 
tilizări ale acesteia: cercetări 
de fizică nucleară la energii 
■joase și medii, atît pentru cu
legerea datelor nucleare de 
bază necesare proiectării fizi
ce a reactorilor, cît și pentru 
lărgirea cunoștințelor privind 
structura materiei.

Vorbind despre a” ' n 
internațională a Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
bazată atît pe relații cu orga
nisme naționale din alte țări, 
cît și cu organisme internațio
nale, președintele Comitetului 
a subliniat că aceasta a fost 
îndreptată spre asigurarea unor 
cooperări și colaborări cît mai 
avantajoase, pe baza principi
ilor politicii externe a partidu
lui și statului nostru. Au fost 
reactualizate unele acorduri de 
colaborare cu Uniunea Sovieti
că, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, sînt pe 
cale de a fi încheiate noi în
țelegeri cu R. P. Bulgaria, In
dia, Anglia, R. F. a Germaniei, 
Suedia, Belgia Și alte țări.

Ultimul obiectiv al vizitei 
conducătorilor de partid și de 
stat este Centrul de pregătire 
și specializare a cadrelor din 
domeniul nuclear, dotat cu un 
ansamblu suboritic și cu alte 
instalații destinate, în principal, 
scopurilor didactice. Discuțiile 
dintre oaspeți și gazde sublinia
ză faptul că asigurarea cadre
lor de specialitac pentru dome
niul nuclear prezintă o impor
tanță deosebită, deoarece atît 
în sectorul industrial, cît și în 
cel tehnologic, legat de ener
getica nucleară, țara noastră se 
găsește la început, iar proble
mele pe care le pune Programul 
nuclear național sînt complexe 
și dificile chiar pentru state 
cu experiență în acest dome
niu. Ca urmare a indicațiilor 
primite din partea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, activitatea 
Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară s-a axat, în
deosebi, pe intensificarea măsu
rilor pentru recrutarea, pregăti
rea și specializarea cadrelor din 
domeniul nuclear în țară. Se 
subliniază că această acțiune 
s-a făcut în strînsă colaborare 
cu Ministerul Invățămîntului și 
cu alte ministere.

In încheierea vizitei pe plat
forma Măgurele și la Institutul 
de fizică atomică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
au avut o convorbire cu ca
drele de conducere ale Comi
tetului de Stat pentru Energia 
Nucleară și ale Institutului.

Lui nd cuvîntul cu acest pri
lej, secretarul Comitetului de 
partid al Institutului de fizică 
atomică, dr. Vasile Drăgănescu, 
a asigurat pe secretarul gene
ral al partidului, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat 
că întregul colectiv de muncă 
din Institut, în frunte cu co
muniștii, nu va precupeți nici 
un efort pentru realizarea sar
cinilor deosebit de importante 
ce-i stau în față, adueîndu-și în 
acest fel contribuția la con
struirea în patria noastră a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Adresîndu-sc apoi oamenilor 
de știință și celorlalți spe
cialiști prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
satisfacția pentru progresele 
constatate în dezvoltarea acti
vității Institutului în decurs de 
un an, pentru realizările pozi
tive obținute atît în munca de 
cercetare științifică, cît și în 
domeniul construcției de apara
tură necesară cercetării și pro
ducției. De altfel, centrul acesta 
de cercetări nu are o istorie prea 
lungă, dar are rezultate bune și 
mai cu seamă un viitor foarte
mare, a spus secretarul gene
ral al P.C.R.

Cred că amplasarea pe ace
lași teren atît a Facultății, cît 
și a Institutului de fizică, 
adică crearea unui complex 
unitar de învățămînt, cer
cetare și producție, va a- 
vea rezultate deosebit de 
bune pentru dezvoltarea în vi
itor a activității noastre în a- 
cest sector de vîrf în știință și 
producție. De aceea, aș reco
manda conducerii Comitetului 
și a Institutului să fie foarte 
exigentă față de proiectanți, să 
le pretindă realizarea unor lu
crări cît se poate de utile și, 
desigur. într-o concepție cît mai 
rațională, care sâ pornească de 
la necesitățile invățămîntului, 
cercetării și producției, să cre
eze astfel de clădiri care să 
satisfacă necesitățile tuturor a- 
cestor activități, dar care să 
fie și frumoase, să facă viața 
și munca profesorilor și studen
ților plăcută. Dar, mai cu sea
mă, este necesar să li se creeze
condițiuni de a deveni buni fi
zicieni și buni atomiști; numai 
așa se va face un lucru bun. 
Și sper că și tovarășii de la 
Comitetul orășenesc, cei care se 
ocupă de sistematizarea gene
rală și proiectanții, vor depune 
toate eforturile pentru a realiza 
aceste deziderate care sînt de o 
necesitate absolută

Nu pot să-i 
tovarăși acum 
încep lucrările, 
vor fi gata — i 
ca în anul .viitor să fie 
vom 
atunci

i pentru noi. 
felicit 
cînd 
dar 

iar eu vreau 
jata — 

veni la inaugurare și 
îi vom felicita. A-

pe 
abia 
cînd

cum le doresc să realizeze a- 
cest institut în condițiuni cît 
mai bune.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat convingerea că atît Corni-* 
tetul de partid, cît și con
ducerea Institutului de Fizi
că Atomică și a Comitetu
lui de stat pentru Energia 
Nucleară sînt conștiente de 
rolul pe care îl au în viața și 
activitatea celor două insti
tuții și de necesitatea de a 
desfășura o largă muncă edu
cativă, în lumina hotărîrilor 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind îmbunătăți
rea activității politico-ideolo- 
gice, de educare marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, 
a oamenilor muncii. De altfel, 
a spus vorbitorul, cercetarea 
în domeniul fizicii este strîns 
legată de materialismul dia
lectic și nu se poate concepe 
un bun fizician care să nu se 
situeze pe o bază materialist 
dialectică. Din acest punct de 
vedere îmi face impresia că 
ne aflăm în mijlocul unor oa
meni care prin profesia lor se 
află pe o poziție fermă, mate
rialist dialectică, care, prin 
felul de a gîndi și de a lucra 
sînt chemați să demonstreze 
prin tot ceea ce fac, cu noi și 
noi fapte atît materialitatea 
lumii, cît și faptul că stă în 
puterea omului de a transfor
ma natura, de a transforma so
cietatea, de a se transforma și 
pe sine însuși. Aveți o organi
zație bună și puternică și nu 
doresc decît să vă urez suc
ces în toate domeniile de ac
tivitate, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In numele tuturor lucrători
lor științifici din domeniu) a- 
tomic din țara noastră, prof. 
Ioan Ursu a mulțumit călduros, 
încă o dată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, pentru indicațiile prețioase 
primite cu acest prilej, anga- 
■jîndu-se, în numele Comitetu
lui de Stat pentru Energia 
Nucleară, al tuturor specialiști
lor atomiști, să transpună în 
viață importantele prevederi 
ce derivă din Programul' nucle
ar național și din hotârîrile 
conducerii superioare de partid.

N.

■

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CELEI DE-A XXV-A SESIUNI 

A C. A. E. R
(Urmare din pag. I)

Faddeev, Secretarul Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc.

La deschiderea lucrărilor 
Sesiunii au participat ambasa
dorii extraordinari și plenipo
tențiari ai țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. acreditați 
in Republica Socialistă Româ
nia.

Sesiunea este prezidată de 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației ro
mâne, care, în numele Comite
tului Central al Partidului Co

munist Român și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a salutat călduros pe partici
pant ii la cea de-a XXV-a Se
siune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

In cadrul lucrărilor Sesiunii, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia. președintele în funcțiune 
al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a prezentat o infor
mare în problemele 
examinare Sesiunii

Lucrările sesiunii
★

In onoarea delegațiilor guver-

namentale participante Ia lu
crările celei de-a XXV-a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al 
România, 
Ceaușescu,

Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 

a oferit marți seara

Executiv 
a prezentat o i 

supuse spre 
Consiliului, 
continuă.

ROMA 27 (Agerpres). — 
Incepînd de astăzi pînă la 7 
august, în Senatul italian se 
desfășoară dezbaterile asupra 
reformelor construcției de lo
cuințe și fiscală. După gra
vele neînțelegeri din ultime
le zile, partidele coaliției gu
vernamentale au convenit să 
se procedeze la inițierea dez
baterilor senatoriale care să 
ducă, dacă va fi posibil, la 
votarea celor două legi. In
tre o nouă criză guvernamen
tală și calea compromisului, 
partidele de centru-stînga au 
optat pentru cea de-a doua 
soluție. Decizia a fost luată 
clupă ce s-a constatat că si-

I
bilitatea continuării lucrări
lor Comisiei Senatoriale, fapt 
care a determinat trecerea 
dezbaterilor în plenul Sena
tului. A urmat o acțiune de 
mediere între P.D.C. și P.S.I., 
întreprinsă de primul minis
tru, Emilio Colombo, solda
tă cu modificarea articolului 
referitor la exproprieri. Ast
fel, textul actual al proiec
tului dc lege autorizează or
ganele locale municipale să 
vîndă particularilor, cu une
le condiții, o mică parte din 
terenurile expropriate. Demo- 
crat-creștinii doresc însă ca 
procentajul acestor terenuri 

- să fie sporit.
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Inaugurarea primei sonde 
forate cu o instalație 

românească
CARACAS 27 (Agerpres). 

— In localitatea venezuelea- 
nă Boscan, din apropierea o- 
rașului Maracaibo, statul Zu- 
lia, a avut loc inaugurarea 
primei sonde forate cu o in
stalație românească de tipul 
„F-200". Lucrarea face par
te dintr-un. program mai am
plu, executat pentru „Corpo
rația venezueleană a petrolu
lui" „C.V.P.) de către „Con
sorțiul de foraj româno-vene- 
zuelean", format de între
prinderea românească ..Geo- 
min" și firma „Mito Juan". 
La inaugurare au participat 
reprezentantul guvernatorului 
statului Zulia, directori din 
Ministerul Minelor și Hidro
carburilor, reprezentanți

Corporației venezuelene a pe
trolului, ziariști și un nu
meros public.

Au fost prezenți, de aseme
nea, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii So
cialiste România, membri ai 
ambasadei, reprezentanți ai 
Agenției economice și specia
liști români care lucrează la 
instalația de foraj.

Cu acest prilej, oficialitățile 
din Venezuela și-au exprimat 
admirația pentru performan
țele realizate cu instalația de 
foraj românească.

In viitor, cele 20 de sonde 
pe care urmează să le foreze 
„Consorțiul româno-venezue- 
Iean“ vor dubla actuala pro
ducție de petrol extras i 
rimetrul de ia Boscan.

I
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Din tarile socialiste
>

„AGRA-71“
Căile pentru realizarea 

principalei sarcini a agricul
turii R. D. Germane, trasate 
de cel de-al VlII-lea Congres 
al R.S.U.G. — de a asigura 
printr-o producție intensivă 
ridicarea nivelului de trai al 
populației —- sînt oglindite in 
mod sugestiv la actuala ex
poziție agricolă de la Mark
kleeberg. Expoziția „Agra 71“ 
constituie o adevărată școală, 
mijloc eficace pentru un bo
gat schimb de experiență. 
500 de colective fruntașe din 
agricultură și industria ali
mentară din R.D.G. prezintă 
— prin intermediul unor ma
chete, scheme și grafice, mos
tre de produse și animale 
metodele lor de muncă.

Asigurarea populației cu 
limente și a industriei 
materii prime urmează să
realizeze pe calea intensifi
cării producției agricole, îna
inte de toate prin chimizare, 
mecanizare și ameliorări. 
Congresul P.S.U.G. a hotărit 
să pună la dispoziția agricul
turii in actualul cincinal cu 
43 la sută mai multe îngră
șăminte fosfatice. In perioada 
1971—1975, 15—17 la sută din 
investițiile pentru agricultură 
vor fi folosite pentru ame
liorări.

Calea principală indicată 
pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor puse la dispoziția 
agriculturii este cooperarea. 
Rezultatele încurajatoare ob-

______________

a
că
se

ținute in această direcție fac 
ca tot mai multe unități a- 
gricole din cele peste 9 000 
de cooperative agricole exis
tente sâ urmeze această cale. 
La asociația intercooperatistă 
„Tuchheim", din care fac 
parte 5 cooperative agricole, 
de la începutul anului 1969, 
cind a fost creată, producția 
de mărfuri a crescut cu 21,5 
la suta, în primul rind prin 
folosirea mai rațională a mij
loacelor de mecanizare.

Cele mai multe asociații 
intercooperatiste au fost crea
te in R.D.G. in domeniul pro
ducției de plante, insă rezul
tate bune s-au obținut și in 
creșterea animalelor. Asocia
ția „Hoyersiverdakuhnicht“, 
care întrunește 33 cooperati
ve, a efectuat o investiție 
comună construind grajduri 
pentru îngrășarea a 4 000 de 
porcine. Rezultatul: pentru 
fiecare 100 de mărci venit 
se cheltuiesc doar 86,70 mărci. 
Avind in vedere succesele 
obținute, partenerii au hotă- 
rît sâ construiască încă o 
instalație de ingrășare pen
tru 4 000 de porcine.

Zeci de mii de țărani care 
vizitează in aceste zile ex
poziția agricolă studiază cu 
multă atenție aspectele cele 
mai corespunzătoare pentru 
condițiile lor specifice.

Ștefan DEJU 
corespondentul Agerpres 

la Berlin

DIN SENATUL
ITALIAN

în

<<

<<

DEZBATERILE
SAIGON 27 (Agerpres). — O 

unitate a forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud a pătruns, 
în noaptea de luni spre marți, 
în perimetrul bazei americane 
de la Lai Khe, localitate situ
ată la 48 km de Saigon, dis- 
trugînd patru elicoptere. Pa- 
trioții au reușit să se retragă fă
ră nici o pierdere — anunță a- 
gențiile de presă. Prețul apara
telor dislruse se ridică la a- 
proape 2 milioane de dolari.

Un alt atac al patrioților 
sud-vietnamezi a avut loc 
interiorul portului de ia Qui 
Nhon, unde au fost plasate mai 
multe încărcături explozive.

„Mars-2
„și Mars-3 
își continuă 

zbor»!
MOSCOVA 27 (Agerpres).

Stațiile automate sovietice 
,.Mars-2" și „Mars-3", plasate 
pe traiectorii interplanetare în 
zilele de 19 și 28 mai a.c-, își 
continuă zborul. La 27 iulie, ora 
5,00, ora Bucureștiului, depăr
tarea stațiilor de Terra era de 
17 580 000 kilometri și respec
tiv 16 400 000 kilometri. In tim
pul . zborului interplanetar, au 
fost stabilite, pînă în prezent, 
cu stația „Mars-2" 43 dc legă
turi radio, iar cu stația ..Mars- 
3". 38 de legături.

Conform calculelor balistice, 
parametrii traiectoriilor stațiilor 
interplanetare sînt cuprinși 
limitele prevăzute.

Luația specială a Parlamen
tului nu oferă pentru mo
ment nici o altă rezolvare în 
cazul în care coaliția se des
tramă, întrucît Italia se a- 
flă, de peste o lună, în așa- 
numitul „semestru alb" (Se
mestrul alb este perioada ca
re precede alegerile prezi
dențiale, și în care președin
tele republicii nu are dreptul 
să dizolve cele două camere 
nici în cazul declanșării li
nei crize ministeriale — n.r.).

La originea înfruntării din
tre democrat-creștini și socia
liști se află legea asupra con
strucției de locuințe. P.D.C. 
este hotărît să sprijine men
ținerea proprietății private, 
iăr P.S.I. este adversarul o- 
ricăror măsuri care ar putea 
oficializa specula în secto
rul imobiliar. In comisia se
natorială pentru lucrările pu
blice. democrat-creștinii și-au 
exprimat dorința de a amen
da articolul referitor Ia ex
proprieri din legea care a fost 
deja adoptată de Camera De
putat ilor. Opoziția hotărîtă a 
socialiștilor a dus la imposi-

După cum au subliniat ob
servatorii politici din capita
la Italiei, acceptarea de că
tre partidele coaliției a des
chiderii dezbaterilor din Se
nat ar putea fi considerată ca 
un prim pas spre o înțelegere 
între membrii coaliției guver
namentale. după compromi
sul realizat. Dar, aceleași sur
se observă că riscul unei rup
turi se menține, întrucît da
că premierul Colombo a reu
șit să-i determine pe socia
liști să treacă peste rezervele 
lor, îi va fi greu să-i con
vingă pe membrii aripii de 
dreapta a partidului său (de- 
mocrat-creștin) să accepte e- 
chilibrul creat, care și a-Șa se 
dovedește destul de fragil. O 
altă problemă care se pune 
este aceea că noul text al 
reformei construcțiilor de lo
cuințe va trebui acceptat și de 
socialiștii democratici, al tre
ilea partid al coaliției, pre
cum și de republicani, care, 
după ce s-au retras din gu
vern, au promis cabinetului 
Colombo sprijin pe plan par
lamentar,

© A luat sfîrșît greva 
gajaților firmei „Western 
nion", care a paralizat timp de 
aproape două luni serviciile te
legrafice de pe întreg teritoriul 
Statelor Unite.

•■ Ziarul portughez „O Se- 
culo“ informează că interven
ția poliției în cu-rsul manifesta
ției de ' 
bancari 
dat cu 
soane.

luni a funcționarilor 
din Lisabona s-a sol- 
rănirea a nouă per-

© In orașul argentinean Cor
doba au fost comise luni zece 
atentate cu bombe, care au fă
cut mai mulți răniți și au cau
zat pagube materiale. Alte ex
plozii s-au produs in orașele 
Rosario și La Plata. Poliția a 
dc-clarat că responsabilitatea 
pentru aceste acțiuni a fost re
vendicată de o organizație pe- 
ronistă extremistă. Au fost o- 
perate arestări.

NEW YORK 27 (Agerpres)- 
— Pe ringul instalat în incin
ta Astrodomului din Houston, 
în prezența a circa 32 000 
de spectatori, s-a disputat, pe 
distanța de 12 reprize, me
ciul dintre foștii campioni 
mondiali de box la categoria 
grea, Cassius Clay și Jimmy 
Ellis.

„Lupta inevitabilă" cum a 
fost denumită această întil- 
nire. s-a încheiat cu un re
zultat pe care toată lumea îl 
prevedea : victoria lui Ca
ssius Clay, dar sfîrșitul a 
fost surprinzător. Cu un mi
nut înainte de gongul final.

£) Circa 57 de persoane și-au 
pierdut viața în Coreea de sud, 
ca urmare a ploilor torențiale 
care s-au abătut asupra pro
vinciei Chungohong — anunță 
agenția France Presse. Mai 
multe ferme dir.tr-un sat din 
apropierea fostei capitale re
gale, orașul Puyo, au fost com
plet acoperite de apă. Totodată, 
numeroase 
inundate.

• La Belgrad a avut loc ul
tima ședință a actualului cabi
net iugoslav prezidat de Mitia 
Ribicici, la care au fost dezbă
tute probleme economice curen
te legate 
inului de 
miei.

de aplicarea progra- 
stabilizare a econo-

cum sc prevăzuse,

orezării au fost

vamal al S.U.A. a 
în anul fiscal în- 

30 iunie, pe întreg 
Unite, 

stupefiante

0 Oficiul 
anunțat că, 
cheiat la 
teritoriul Statelor Unite, au 
fost confiscate stupefiante în 
valoare de 500 milioane dolari 
(cifră record).

•■ Așa
„marea dezbatere11 din Camera 
Comunelor asupra problemei a- 
derării Angliei la Piața 
nă a luat sfîrșit luni 
fără ca deputaților să li 
licite un vot expres.

Atitudinea definitivă a 
rei Comunelor asupra 
Marii Britanii în C.E.E. 
tea fi cunoscută abia la 
tombrie, cînd ultimele dezba
teri, de șase zile, se vor încheia 
cu un vot

comu- 
seara, 
se so-

Clay—Ellis

® Președintele Uruguayului, 
Pacheco Areco, a-fost desemnat 
do către Partidul Colorado, de 
guvernămînt, drept candidat al 
său Ia alegerile prezidențiale 
care urmează să se desfășoare 
în luna noiembrie a. c.

£■ Președintele Anwar Sadat 
a dat publicității, luni seara, 
un decret privind crearea Co
mitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe, care va fi for
mat din 230 de membri, din
tre care 180 titulari și 50 su- 
pleanți — anunță agenția egip
teană de presă.
• Un alt sat senegalez, si

tuat în regiunea Ziguinchor, din 
sudul țării, a fost bombardat 
de trupele portugheze. Două 
persoane au fost grav rănite — 
a anunțat luni seara Agenția 
de presă senegaleză (APS).

© Intr-o declarație făcută te
leviziunii spaniole, directorul ge
neral al O.M.S., Marcelino Go- 
men Candau, a informat că în 
Spania au fost șapte cazuri de 
holeră în regiunea Saragosa și 
că aceste cazuri au fost be
nigne.

cînd se aștepta o victorie cla
ră la puncte a lui Clay, a- 
cesta a reușit o frumoasă 
serie cu ambele iniini care 
l-a pus in vădită dificultate 
pe Ellis. Văzind că adversa
rul său se clatină. Cassius a 
continuat să atace, iar arbi
trul a oprit meciul în mo
mentul în care Ellis se refu
giase în corzi și nu mai era 
capabil să se apere. Victorie 
prin KO tehnic a lui Muha- 
med Aii.

Comentind acest meci, co
respondentul agenției France 
Presse notează intre altele : 
„Diferența de valoare dintre 
cei doi pugiliști a fost evi
dentă. Cassius Clay, avind și 
avantajul greutății (100 kg 
contra 86 kg), al alonjei, al 
forței si preciziei, a dominat 
categoric timp de 12 reprize, 
acumulind puncte datorită 
faimoasei sale directe de 
stingă. In afara primelor trei 
reprize, in cursul rărora Ellis 
a reușit uneori să-l incomo
deze pe Cassius Clay, cu deo
sebire în lupta de aproape, 
meciul a fost un „recital 
Clay*. Fostul campion mon
dial a dovedit că mai este 
canabil să aspire la titlul su
prem".

Aceasta a fost a 32-a victo
rie (26 înainte de limită) ob
ținută de Cassius Clay ca 
profesionist. Singura sa în- 
fringere, după cum se știe, 
a fost suferită în acest an 
(la 9 martie) în fața dețină
torului titlului mondial. Joe 
Frazier.
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