
MIERCURI

4
AUGUST 1971

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl-VA ! REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
^Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef — 1638 ; redactor 
șef adjunct și secretariat <le redacție — 
1662 ; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71: 
social — interior 7 I; economică — interior 
32; cullură-învățăniint — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

ÎN ÎNTÎMPINAREA

ZILEI MINERULUI
Flux de

Abatajele și fronturile gale
riilor i săp re de la mina Pe- 
trila sint. in această perioadă, 
străbat .te și dominate de un 
adevărat flux al hărniciei ge
nerai de dorința și ambiția mi
neri. . de a întimpina Ziua lor 
cu un buchet cit mai frumos de 
reali .. In acest buchet se 
distir._ cu o strălucire presti
gioasă reali.-urile care concre- 
t , e ’ i strădaniile colectivului 
din luna trecută. TOATE^ SEC
TOARELE MINEI
Ș1T 
tone 
torul II. 318 — sectorul 
221 — sectorul IV. 218 — sec
torul V. O mențiune aparte se 
cuvine făcută la adresa colec
tivului sectorului V pentru fap
tul că. deși a avut de învins 
e mulțime de greutăți tehtoni- 
cc. a reușit totuși să ..spargă 
ghe..' în realizarea și depă
șirea sarcinilor pe luna trecută. 
■D . . ■■■ •.î Oină. Constantin Stan. 
Iosif Hușan, Eugen Voicu, Titu

AU DEPA-
PLANUL PE IULIE : 244 
— sectorul I. 616 — sec- 

318 — sectorul III.

Vlad, sini numai cițiva dintre 
minerii vrednici ai sectoarelor 
care, prin buna organizare -» 
lucrului la front, dau o prețioa
să contribuție la sporirea pro
ducției de cărbune, la dezvol
tarea succeselor întregului co
lectiv al exploatării. Despre ta
lentul de buni organizatori ai 
producției și ai muncii al mi
nerilor din sectoarele I. II și 
IV vorbesc de altfel randamen
tele in cărbune 
aici 5 tone post 
cută.

Productivitatea
nută pe exploatare întrece și 
ea cu 40 kg cărbune pe post 
prevederile pe iulie. Depășirea 
acestui important indicator a 
permis minerilor petrileni să 
realizeze suplimentar sarcinile 
primei luni din semestru! 11 
PESTE 2 000 TONE DE CĂR
BUNE. Raportată la întreaga 
perioadă trecută din acest an. 
PRODUCȚIA REALIZATA ÎN 
PLUS DE MINA PETRILA TO
TALIZE \ZA 7 600 DE TONE.

ce au depășit 
în luna tre-

muncii obți-
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LUI PENTRU DEZARMARE 
Intervenția conducătorului de
legației române.

© Din țările

• EVOLUȚIA 
„APOLLO-15*

Ion Datcu

socialiste

NAVEI

© „Lunohod-1" a început 
a zecea zi selenară

© SPORT : In cadrul semi
finalelor interzonale ale „Cu
pei Davis" ROMÂNIA — IN
DIA 4—1

Acțiune antimafia la 
Palermo

Avansări mari, 
mente înalte

randa- 
in frontale

Trăsătura esențială ce carac
terizează rezultatele muncii în 
marile abataje front.de ale sec
torului IV de la mina Lupeni 
■sînt cotele înalte pe care se 
Tealiie ză lună de lună viteza 
de ?. ansare a frontului, ran- 
dame 
i est sens
1 ui pe 

agă/ii 
realizat 
vest O
■DE 46 
frcmtuh 
lor de susținere de 
CEEA CE LE-A PERMIS SA 
DEA PESTE PLAN 1 147 TONE 
DE CĂRBUNE CU UN RAN
DAMENT MAI MARE CU 84 
KG/POST DEC1T CEL PLA
NIFIC \T. Ortacii brigăzii lui

ansare
•.ele. O confirmare în plus 

o aduce bilan- 
luna iulie. Frontaliștii 
lui Ion Solomon iu 

în abatajul 4 vest — 2 
AVANSARE LUNARA 
ML (la o lungime a 

.ii de 46 m și a grinzi- 
1,60 m),

Petre Constantin, obținind o a- 
vansare de 37 ml/lună (la o 
lungime a frontului de peste 
100 m și a grinzilor de 1,25 
m). AU DEPĂȘIT PLANUL 
LUNII TRECUTE CU 2 374 DE 
TONE, atingînd un randament 
ce întrece cu 1,40 (one/post pe 
cel planificat.

O avansare de 38 ml, un ran
dament mai mare cu 80 kg/post 
decit sarcinile și o depășire de 
plan de 1 500 tone au obținu', 
in frontalul 2 vest (de 100 de 
metr! lungime a frontului) și 
minerii brigăzii conduse de Va
sile Caila. Rodnicia frontalelor 
s-a făcut simțită cu prisosință 
în c le peste 5 300 tone de căr
bune cocsificabil date peste 
prevederile lui iulie pe secto
rul IV.
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Să mobilizăm toate forțele pentru
realizarea planului de investiții social

culturale
de

Cea de-a Xl-a sesiune a Con
siliului popular al municipiului 
Petroșani a înscris la ordinea 
de zi preocuparea comitetului 
executiv pentru realizarea pla
nului de investiții social-cultu
rale pe semestru] I al anului 
1971 și măsurile ce se impun 
pentru asigurarea planului a- 
nual și a frontului dc lucru pe 
1972.

La lucrările sesiunii au luat 
parte tovarășii Vichente Bălan, 
prim-vicepreșcdinte al Consiliu
lui popular al județului Hune-

0 SARBATOARE
EMOȚIONANTA
Clubul unității 

militari din 
nit duminică 
pător prin prezența tinerilor 
militari din 
jau emoțiile uneia din cele mai 
.importante zile din viața lor! 
ziua depunerii jurămîntului mi
litar.

Câteva comenzi scurte și în
treaga asistență e în picioare. 
In sală iși face apariția loc
țiitorul comandantului județean 
al pompierilor militari căruia 
tânărul locotenent Valentin Ni- 
chitu ii prezintă raportul. Bind 
pe rînd, în fața drapelului pa
triei și al partidului se opresc 
tinerii militari care, încercați 
de sentimente de mindrie, de
votament și abnegație depun 
legămîntul de a fi devotați po
porului muncitor. patriei și 
partidului, de a-și îndeplini, la 
Un nivel calitativ superior, pla
nul pregătirii de luptă și poli
tică, sarcinile din programul 
de educație comunistă, marxist- 
leninistă, inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
nera! al partidului, comandant 
suprem al Forțelor Armate ale 
țării.

Festivitatea depunerii jură
mântului militar a fost urmată 
de un frumos program artistic.

de pompieri 
Petroșani a deve- 
dimineața neîncă-

ciclul I care tră-

doara și Dumitru Aricii, in
structor al Consiliului de stat.

Sesiunea • a prilejuit o am
plă dezbatere asupra dezvoltă
rii social-culturale a municipiu
lui nostru prin realizarea unor 
importante obiective în sectorul 
de investiții.

Raportul prezentat de tovară
șul inginer Emilian Tomulescu, 
vicepreședinte al consiliului 
popular, a subliniat eforturile 
ce se fac in domeniu! investi
țiilor social-culturale pentru 
construirea unor obiective noi 
și terminarea celor începute. 
Pentru anul 1971, Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani, îi revine sarcina de a a- 
sigura darea în folosință a 90-1 
apartamente, a unei școli cu 16 
săli de clasă la Lupeni, un 
club-cinematograf cu 400 locuri 
la Uricani, terminarea liceului 
din Petroșani, amplificarea po
ligonului de prefabricate Live- 
zeni, noi extinderi de rețele de 
apă, canal, străzi și sistemati
zări. In acest an se va termina 

■și pune în funcțiune alimen
tarea cu apă Valea de Pești pen
tru un debit de 200 1/s, pe tra
seul Valea de Pești — Vulcan,
f I

termina 5.3 km canal 
și stația de tratare Da
vor fi finalizate lucră- 
regularizare -tibiei 

Raportorul

se vor 
colector 
nuțoni; 
rile de regularizare a
Jiului. Raportorul a informat 
sesiunea asupra executării unor 
lucrări de investiții cu carac
ter turistic și dc a •remen’. care 
vor spori gradul de urbanizare 
al municipiului. Printre aceste 
obiective se află motelul turis
tic cu 100 de locuri de la Gam- 
brinus. un hotel la Valea de 
Pești cu termen de predare în 
1971, un telescaun. cu o lungi
me de peste 2 000 m în Paring 
spre cabana Rusu, a cărui con
strucție începe in acest semes
tru.

Din fondurile altor benefi
ciari s-a asigurat în acest an 
finanțarea unor lucrări in va
loare de peste 8 500 000 lei, prin
tre care sc numără liceul in
dustrial minier din Peroșani, 
două cămine pentru ncfamiliști 
la Petroșani și Lupeni. moder
nizări de drumuri și termina
rea câminelor-cantină din ce
lelalte localități, începute in 
1970. Tot în cadrul acestor ac
țiuni și preocupări se mai exe
cută din fondurile cooperației

lei, precum și 
lucrări finan- 
peste plan, 
alocate muni-

meșteșugărești complexe d<. de
servire la Uricani și la Lonea, 
un bloc cu 20 de apartamente 
la Petroșani a căror valoare de
pășește 2 500 000 
o seamă de alte 
țațe din beneficii

Din fondurile
cipiului nostru in 1971. Grupu
lui 11 de construcții ii revine 
sarcina realizării unui volum 
de invesiții in valoare de 
69 362 000 lei, șantierului I.L.H.S. 
— 16 200 000 lei, șantierul e- 
lcctromontaj — 205 000 lei, iar 
I.G.C., pentru lucrările de re
gie și achiziție de utilaje, suma 
de 9 809 000 lei.

Pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de execuție a lu
crărilor și realizarea lor inte
grală la termenele stabilite, co
mitetul executiv s-a preocupat, 
luînd încă din anul trecut o 
scrie de măsuri adecvate. In 
acest sens au fost asigurate. 
într-'Jn procent ridicat, docu
mentațiile de execuție, amplasa-

Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Mina Bărbăteni 
intr-un cadru pitoresc... Prilej de

Simion POP 
activist U.T.C.

Foto: Ion LEONARD

CITIȚI AZI, 
în pagina a 2-a Folosirea

elementelor
de istorie©

O

Autocontrolul — mijloc de întărire a legalității econo
mice, de apărare a patrimoniului socialist

Dirigintele de șantier — factor de răspundere in asigu
rarea calității lucrărilor de construcții-montaj

locală pentru
Tehnica nouă in lume formarea

fI în tabere,

la munte și la mare 1
din primul

pe

analiză responsabilă a activităjii 
scacslrn, dc jalonare a direcțiilor 
care va trebui perseverat

sentimentelor
patriotice
la copii

I
I

Ca în fiecare an, numeroși 
pionieri și școlari din Valea 
Jiului și-au petrecut o parte 
din vacanța de vară în ta
berele situate în localități 
de pe tot cuprinsul țării. 
Astfel, un număr record de 
copii, peste 300, au fost tri
miși anul acesta pentru a se 
recrea și a-și căli organismul 
în taberele de la Năvodari 
și .Costinești, iar peste 220 în 
diverse tabere de munte.

Pentru câștigătorii diferite
lor concursuri, precum și pen
tru toți pionierii care s-au re
marcat în activitatea tehnico- 
științifică ori artistică, s-au 
organizat tabere speciale la 
care au participat mai mult 
de 40 de copii din Valea Jiu
lui. Ea Gozia — Vâlcea, au

fost trimiși membrii redacți
ilor revistelor școlare, la Bran 
— Brașov, copiii cu rezul
tate valoroase la concursurile 
literare, la Săliștea Sibiului 
radioamatorii, la Galați na- 
vomodeliștii, la Gîlma — 
Dîmbovița foto și cineamato- 
rii ș.a.m.d. In aceste tabere 
ei se vor întâlni cu colegi 
de preocupări din diferite 
localități ale țării, vor do- 
bîndi cunoștințe noi prin in
termediul unor instructori 
de specialitate și, bineînțeles, 
se vor recrea.

In ceea ce-i privește pe 
membrii formației de estra
dă „Vaporașul Vacanței", de 
la Școala generală nr. 1 Pe-

Precedată de dezbaterile pe 
secții, instalații și ateliere, la 
care au luat parte toți cei ce 
concură la producerea firelor 
de mătase, adunarea generală 
a reprezentanților salariaților 
de la F.F.A. „Viscoză*  Lupeni, 
ținută în ziua de 28 iulie a.c., 
a prilejuit o analiză amplă, 
responsabilă, a bilanțului ac
tivității din prima jumătate a 
anului, cu reliefarea aspectelor 
pozitive și a celor negative, ja
lonarea direcțiilor pe care va 
trebui perseverat in perioada 
ce urmează. Darea de seamă a 
comitetului de direcție, prezen
tată de inginerul șef llie Vasi- 
•e a sintetizat acest scop ma
jor al adunării relevînd. in 
prima parte, faptul că sub per
manenta îndrumare a comitetu
lui de partid, cu sprijinul sin
dicatului și al organizației 
U.T.C., colectivul fabricii a ob
ținut rezultate frumoase în 
primul semestru. Producția

Adunări generale ale salariaților
planificată a fost realizata rit
mic, decadal și lunar. A fost 
respectat și îmbunătățit și indi
catorul privind calitatea A a 
firelor de mătase — de la 70,7 
la sută planificat la 71 la sulă 
remizat. Aceasta ca efect al 
măsurilor stabilite de comite
tul de direcție, sub îndrumarea 
comitetului de partid, in urma 
analizei calității producției pe 
primul trimestru al anului, mă
suri care s-au concretizat in 
instalarea pe mașinile de răsu
cit a cilindrilor curățați .și spă- 
lați in prealabil, în respectarea 
filajelor, urmărirea și controla
rea riguroasă de către maiștri 
a parametrilor de fabricație cu 
consemnarea în rapoartele 
de predare a schimburilor a 
devierilor semnalate și a ca-

uzelor lor, situațiile anormale 
fiind remediate pe loc.

I’lanul la producția marfă 
vîndută și încasată a fost rea
lizată în această perioadă in 
proporție de 102,5 la sută — 
depășii e care a condus la o re
ducere a dotației de stat 
nificate cu 293 mii lei. De 
menea, a fost realizat in 
porție de 102.1 la sută și 
nul producției globale. Ceea ce 
prezintă o însemnătate majoră 
in această privință este faptul 
că clin depășirea valorică rea
lizată de 540 mii lei, 515 mii 
lei s-au realizat pe seama creș
terii productivității muncii, 
fost date peste sarcinile 
plan 3,8 tone fire viscoză 
9,2 tone sfoară viscoză.

In discordanță cu bilanțul

pla- 
ase- 
pro- 
pla-

A't 
de
Și

de

producție în ansamblu pozitiv, 
darea de scamă a evidențiat 
doai faptul că colectivul fabri
cii nu a reușit să se încadreze 
în cifra admisă de deșeuri 
(ceea ce a diminuat economiile 
la dotația de stat pe semes
trul 1 cu 15 mii lei) și a ră
mas dator cu o cantitate dc 
peste 18 tone sulfura de car
bon. Spre acești indicatori de
ficitari pe semestrul I vor tre
bui concentrate mai mult e- 
forturile in perioada ce urmea
ză, incit rebutul să scadă, iar 
minusul de la sulfura de car
bon să fie recuperat.

O noutate pentru colectivul 
fabricii și pentru cititori : in 
luna iunie, datorită strădaniilor 
depuse de Augustin Nagy, Iosif 
Iacob, Vasile 
be; I Skhidck

Georgi și Adal- 
a fost pusă în

M. BLENDEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Printre 
educative 
Organizației de pionieri 
ceasta perioadă un loc deose
bit îl ocupă educarea pionieri
lor și școlarilor in spiritul dra
gostei față de popor Și partid, 
al tradițiilor revoluționare de 
luptă și de muncă ale clasei 
muncitoare.

Statutul unităților și detașa
mentelor de pionieri asigură, 
prin aplicarea lui judicioasă, 
formarea calităților ce definesc 
profilul etic al viitorilor cetă
țeni, chemați a duce mai de
parte, mai sus făclia progresu
lui material și spiritual al Ro- 
mâniei.

Un mijloc important prin ca
re Organizația pionierilor poa
le realiza educația patriotică a 
elevilor in spiritul tradițiilor 
revoluționare de luptă și de 
muncă ale clasei muncitoare 
îl constituie elementele de is
torie locală. Orice localitate în
registrată pe harta patriei lua
tă din punct de vedere istoric 
prezintă un sprijin, un mlj-

importantele 
care stau în

sarcini 
fața 

în a-

Primul ministru 
al Iranului, 
Amir Abbas 

Hoveyda, 
va face o vizită 

în România
La invit iția președintelui Con

siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, va face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă 
România, în perioada 15—21 au
gust 1971.

9 ♦ •

Zi 
dedicată 

muncii 
voluntar- 
patriotice

Duminica trecută a fost de
clarată zi de muncă voluntar- 
patriotică dc către organizațiile 
U.T.C. din municipiu. Cu aeesi 
prilej 620 de tineri au parti
cipat la acțiunile inițiate pen
tru realizarea obiectivelor pre
văzute în angajamentele econo
mice ale organizației municipale 
a U.T.C. pe acest an.

Tinerii de la minele Lupeni, 
Petrila și Lonea au colectat 
peste 100 tone fier vechi în 
galeriile minelor, iar cei din 
Petroșani. Vulcan și Uricani au 
participat la lucrările de ame
najare a bazelor de agrement 
și înfrumusețarea orașului. U- 
teciștii participanți la acțiunea 
de duminică au efectuat peste 
3 700 ore de mnn ă voluntar- 
pa trio ti că.

• ★ •

Magazin
A.in

modernizare
La magazinul alimentar nr. 79 

din Uricani au început lucră
rile de reparații și moderniza
re. Locuitorii orașului au aflai 
cu satisfacție că la redeschi
dere, magazinul va fi cu auto
servire și aprovizionat din a- 
bundență cu mărfuri. Va fl 
prima unitate cu autoservire din 
orașul nostru.

Ilie FRUNZA

loc simplu, dur cu reale valen
țe educative de formare a u- 
nor puternice sentimente pa-*  
triotice. Folosirea elementelor 
de istoric locală în cadrul ac
tivităților pionierești ne dă po
sibilitatea să convingem _ po 
pionieri ca există o legătura or
ganică, prin mii de fire, între 
satul, orașul, ținutul natal și 
patria socialistă. România. Pio
nierul iși dă seama că istoria 
loc.’.!ilății natale constituie a 
parte integrantă a istoriei Ro
mâniei.

Valeu Jiului, cu trecutul ei 
glorios de luptă pentru progre
sul societății, trebuie prezen
tată pionierilor in așa fel in
cit să-i determinăm să înțeleagă 
că prezentul luminos se dato- 
reșle sacrificiilor făcute de îna
intași.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea la Consfătuirea 
de lucia a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al 
.Mix.-.Mii politice și cultural-e

ducative, spunea : ..Este nece
sar să punem un mai mare 
accent pe cunoașterea de către 
tineret a trecutului de luptă ai 
partidului și poporului*.

Fiecare localitate a munici
piului Petroșani a fost marto
ră a unor evenimente de-a 
lungul anilor; pionierii, prin 
diversitatea acțiunilor ce le 
organizează in cadrul unităților 
și detașamentelor, prin preo
cupările individuale sau da 
grup trebuie dirijați să cunoas
că trecutul de luptă al acestoo 
localități, să cunoască eroii lo
curilor, comuniștii care s-au 
jertfit pentru a creea condițiile 
prezente. Comandanții de pio
nieri trebuie să selecteze cu 
multă atenție datele culese de 
pionieri, să le valorifice după 
o verificare temeinică, înlălu- 
rînd în felul acesta orice posi
bilitate de denaturare și orien
tare ideologică greșită a elevi
lor. Prezentarea faptelor isto
rice locale prin exemplifică
rile care ne stau la indemînâ, 
trezește in conștiința pionieri-

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului munici
pal a| Organizației pionierilor

(Continuare în pag. a 3-a)
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Steagul roșu ' DUMINICA î AUGUST 1971'

Dup-atita frig și piuai»
Iar s-arată soarele
Și prin munți pornește droaie 
lnundind pouoarcle.
Diafană-n virf de stimă 
..Coibelind" cu r aidul astru. 
„Venus*  saltă mina stingă 
Pitulat după o piatră 
.Admir splendida „splendoare 
Mai ales, admir Pe „Venus" 
Și-s invidios pe ...soare !

Salonul internațional 
de caricatură

Cu puțin timp in urmă, în Canada s-a desfă
șurat cel de-al VllI-lca Salon internațional al 
caricaturii. Premiile au fost decernate in an
samblul expoziționai ..Terre des homines*'  (care 
a găzduit .E\po-G7") de un juriu internațional 
prezidat de Claude Raynaml (Franța). Marele 
premiu a fost atribuit reprezentantului Mexi
cului, Helio Flores, de la ziarul ..Novedades’4, 
pentru desenul ..Belfast*.  Reprezentantul Iugo
slaviei, Dragic Nedeljko a obținut premiul I 
pentru benzi desenate.

Afaceri prospere — 
datorită furturilor

In Statele Unite, producătorii de instalații 
menite să prevină fitilurile de orice jel au reu
șit în ultimul timp, să facă- afaceri deosebit 
de rentabile; în anul care a trecut au fost vin- 
dute instalații anli-furt în valoare de 20 mi
lioane dolari. Prosperitatea este datorată largii 
răspîndiri a furturilor prin efracție pe terito
riul Statelor Unite.

STATISTICI...
Anchete recente privind vio

lența in Slutele Unite au oierii 
următoarele date : la fiecare 
16 secunde sc comite un furt 
simplu, Iu 36 secunde un furt 
de mașină, la două minute e 
spargere de mai mari propor
ții, la 36 minute un asasinat. 
.Ancheta precizează că frecven
ței crimelor s-a mărit cu 211 la 
sută pe întreg teritoriul ameri
can și cu 431 la sută doar in 
oraș u ] Wash i n g to n.

Tata-mi spune vorba mare Dar «le ce, oare, cind cere
Că bea doar răcoritoare! Zice... Bere!?

De 45 de ori Richmond

Autoambulantă 
a „salvării"
Firma „American Optica! 

Company" a realizat un auto
mobil folosit ca autoambulan- 
ță a „salvării*  pentru bolnavii 
de inimă. Mașina are o caro- 
rcrie de o construcție specială, 
un- electrogenerator de 5 mit) V, 
iarc funcționează cu benzină 
și acumulatoare industriale, 
ralculate pentru a funcționa 
iîmp «Ie 3 ore.

Utilajul care poate fi exteri
orizat se compune dintr-un de- 
fibrilator portativ cu cardioss-
• op și emițător radio alimentat 
«u baterii, un receptor porta
tiv și o trusă cu medicamente. 
Aparatura din automobil per
mite retransmiterea pe două
• anale a semnalelor, de exem
plu, de Ia electrocardiograf la 
aparatura de recepție aflată in

spital. Medicii din spital dispun 
de receptoare portative cu osci
loscop și circuite de demodula- 
re care asigură legătura tele
fonică și vizualizarea electro
cardiogramelor transmise din 
mașină.

In mașină se află și aparatură 
pentru masajul inimii și respi

rația artificală. un delibrilator 
staționar, un dispozitiv de în
registrare, o trusă de medica
mente și două pacemakere. Cos
tul global al aparaturii este de 
33 000 dolari, iar al automobi
lului — 17 iiOO dolari.

REBUS • REBUS
ORIZONT \L : 1) Marinari; 2) Pe nave; 3) Navă ruptă 

în două — Tare doar Ia mijloc ! — Pinză!; 4) Cargou ro
mânesc <le 12ttO() tdw purtător al tricolorului pe mările și 
oceanele lumii — Personaj biblic .marinar" pe o navă 
zburătoare; 5) Țărin — De-alc mării; 6) Tăiat; 7) Duș rupt !
— Plantă textilă, ale cărei fibre sint folosite la confecțio
narea velelor — Orizonturi; 8) Eroină antică, fiică a lui 
Agamenon și a Climnestrei — Azimut (abr.); 9) .Mărfurile 
din cala navei — Motorul pentru o navă; 10) Șlep la proră
— Stringent — In pascaj!

VERTICAL : 1) Mini-nave; 2) Lac stațiune — Navă de 
transport fluvial; 3) Vasile Botez — Interpelare telefonică
— Aproape EST !; 4) Submultiplu al milei marine engleze
— A vopsi nava (fig.); 5) Totalitatea velelor, parimelor, son
delor de la bordul unei nave; 6) Coase velele — Localitate 
Jraneeză alpină — Fratele mai mic al fluviului; 7) O tavă 
ciobită — La firul apei; 8) Călită in furtuni; 9) Material 
sintetic — Vislă; 10) Locul unde o navă poate fi trasă pe 
uscat.

AI. ȘTEFAN

TABLOUL I

(Scena sc petrece in cance
laria unui liceu. N-are impor
tanță tare liceu. Profesorul de 
istoric, cu catalogul in mină, 
se pregătește să iasă pe ușă. 
Intră domnul P. A. care iși 
anunțase vizita la telefon).

P. A. Bună ziua, domnu
le profesor I

Profesorul : A ! vă salut cu 
respect, domnule Sandu.

P. A. Domnule profesor, 
vin cu o rugăminte a dum
neavoastră...

Profesorul : Mă rog, dom
nule Sandu. Și eu vroiam să 
trec... Luați loc vă rog.

P. A. Mulțumesc. dragă 
dom’le profesor, mulțumesc 
foarte mult dar sînt tare gră
bit. Mă așteaptă directorul și 
sînt deja în întîrziere. Ș; apoi 
văd că și dumneata...

Profesorul ; (protestînd de 
politețe) : Vai dc mine, dar 
nu mă rețineți cît’jș! dc pu
țin.

P. A. Nu, nu, lasă te rog. 
Ești fo irte amabil dar nu 
vreau să abuzez. Uite în d>- 
u.' cuvinte despre ce este 
vorba, scumpe domfe profe
sor. Băiatul meu are note 
slabe la dumneata. Acum 
dumneata să nu-ți inch.pui

că eu am venit să... Numi ! 
Doamne ferește ! Băiatul a 
învățat. E un copil foarte 
bun, aș putea zice : eminent... 
dar vezi dumneata e cam 
sfios... cam timid... se pregă
tește pentru facultate...

Profesorul ; Desigur, dom
nule Sandu, desigur. Așa 
-.ini copiii buni. Noi, dască
lii sîntem și pisălogi dar 
deosebim copiii bun; și :fi-

Tratament 
pentru 
zona 

oftalmică
Un oftalmolog din Florența, 

dr. R. Arezzi, a publicat recent 
rezultatele obținute în tratarea 
zonei oftalmice cu venin de la 
șarpele Bulhrops Jararaca.

Conform afirmațiilor autoru
lui. rezultatele sînt spectacu
loase.

■ IBIBCIHGIIinsnil

„Proverbele 
Elsei"

„Proverbele Elsei*  acesta este 
titlul cărții de maxime și cu
getări ale Elsei Triolet, adunate 
de Jean Marcenac și publicată 
recent la Paris. Volumul este 
ilustrat de Henri Matisse.

Primele zile ale verii au a- 
dus in orașul britanic Rich
mond, atmosfera sărbătorilor : 
localitatea împlinește respecta
bila virstă de 90(1 ani. Festi
vi lăți le prilejuite de această 
aniversare se vor desfășura in 
perioada întregului sezon esti
val și vor fi prezidate de 45 
gazde, de meserie primari din 
tot atitea orașe ale lumii în
tregi. Ei trebuie să îndeplineas
că însă o condiție esențială : să 
conducă treburile administrative 
ale unor orașe care să poarte 
același nume cu ace) sărbătorit 
— Richmond. .Aproape jumăta
te din cele 45 de localități 
Richmond care și-au trimis re
prezentanții se găsesc pe harta 
Statelor Unite. Dintre ele, ora

șul Richmond din statul ame
rican Virginia este de cinci ori 
mai mare decît omonimul săli 
englez. Cei mai mic oraș cu a- 
cest nume se găsește in Ja
maica.

Farmaciile 
vest-germane 

în pericol
Poliția vest-germană trebuie 

să facă față la ora actuală li
nei noi forme de criminalitate » 
atacul împotriva farmaciilor din 
marile orașe, deocamdată. Auto
rii noului tip de delicte — dro
gați în căutare- dc stupefiante. VAPORȘOCUL

DESENE DIN EPOCA DE BRONZ nou sistem pentru

V. Burega, Uricani : „Din o- 
gricultură" nu este suficient de 
. copt" și pcate ar mai trebui 
„gieblot". O.N.T. nu înseamnă in 
nici “
nilor Turistice. Reveniți, dar 
careuri 
că se

un caz Orgonizația Națiu- 
cu 

moi de calitate. Și da- 
poole, din alte domenii !

Dragon, Petrila : „Pig-
vo dovedește o fi un ..uri- 

ol enigmistică. Din păcate, 
definițiilor foc impo- 

deocamdată, publicarea 
insă, îl reținem, 

careuri mai „cor.den- 
otit in grilă cit și în text, 

rebusistică de care dis-

Liviu
mei

lungimea
sibilă,
coieului pe care.
Preferăm
sate”
„Stofa"
puneți ne obligă la invitația de a 
colabora 
cont de

in continuare, finind 
cele amintite.

Iulian Irimescu, Petroșani : Co
laborarea. după cum probabil 
bănuiți, cm reținut-o ți iși aș
teaptă oparițîa. Pe cind altele ?

M. S. Vlose, Petroșani : Ra
re, dar bune, ca de obicei ne-au 
bucurat materialele primite. Vă 
mulțumim pe această cale și mai 
așteptăm...

★

Victor lațenco, Petroșani... așa 
cum om așteptat și colaborările 
dv. Cele primite recent sint Io 
înălțime.

că. Profesorul iși ia catalo
gul și iese .și cl).

TABLOUL II

(Scena se petrece in clasă. 
Profesorul pune întrebări 
unui elev care, congestionat 
și transpirat, tace eforturi 
să răspundă).

Profesorul : Cum îndrăz
nești, elc-v, să vii la examen

Regizorul francez de scurt metraje Jean- 
Pierre Baux a realizat de curind un film 
despre gravurile rupestre din Valea Minu
nilor din Alpii Maritimi in apropiere de 
Tende. Aici, la 2 000—2 800 m altitudine, se 
află incrustate in stinci 100 000 de desene — 
primele aparținind omului preistoric din c-

poca de bronz — precum și texte gravate 
de romani, asemănătoare cu acelea descope
rite la Pompei, lntrucit desenele riscă a fi 
distruse de intemperii, regizorul Baux a ho- 
tărit să le imortalizeze pe o peliculă cine
matografică.

| FABULA I
I LAUDĂROASA {

IUn ciine lup, pus pe palavre î
li povestea nepoatei javre ll

Că-n lunga lui activitaie, I

IDin hărțuielile purtate, B
Păstrează un măreț trofeu. r

j Anume : blana unui leu. [

IPe lingă ei cu pas hoțesc,
Veni un ciine ciobănesc

ICe le-a făcut pe loc figura '
Furindu-le imbucăturo.

— Hai dragă, dacă nu ți-e frică, J
| Repezi-te și-l ia de chică... i
IFără să-i facă vreun hatir f

Ciinele lup n-a zis nici „mir" ■
IȘi... că rămase păgubaș £

In fața ciinelui pungaș .
Iii zise javra printre dinți :

— Nene, am tras MORALA : minți !

| George 1 ILir

________ I
„ȘARJE“ AMICALE

Lui E. Tccar — autorii] ca
reului „Mitologică*  
Antichitalea-ntr-un careu 
Ca s-o transpui — o știu

— e greu 
Și nu-o constat înlîia oară 
Dar și istoria și eu... 
Te-am suportat. Și-acum...

TECAR-ă !

Lui I. L.. autorul careului 
„Ah, vara !“
Buna creștere mă-ndeamnă

Să îți spun că vara-accea
Tare seamănă a... toamnă.

S. CALIN

Cuplului M. Molodeț și 
1. L., autorii careului „Copii,, 
copii"
Deși majori ați dovedit 
Că în gîndire, negreșit 
Sînleți, se vede, adeseori...

...minori.

Ion LEONARD

prospectarea submarină
geofizică pentru 
submarină a zăcâ- 
minerale utile s-a 
un nou sistem de

„Vaporșocul", cure

Tehnica 
pros pec tarea 
mintelor dc 
îmbogățit cu 
implozie :
produce un șoc sec, fără ..efect 
de bulă*  și fără ajutorul explo
zivilor. Sistemul a fost pus la 
punct după mai multe mii de

unde sc găsește un rezervor ve 
50—(0 1. care servește drept 
uiînrry de reglare. O >upap5 
— sistem mecanic care a 
elementul cel mai dificil- 
pus la punct — eliberează 
riodic un anumit volum
■ apori : I m3 la Fecare 6 — 10 
secunde ori 100 dm3/sec. sau

fost 
do 

pe
cie

încercări reușite, efectuate de 
Compania generală de geofi- 
că din Franța. Principiu! săi 
constă în implozia unei bule de 
vapori cjectat sub apă.

La bordul navei de 
prospectare se produc într-un 
cazan vapori de apă )a tempe
ratura de 400° C și presiunea 
de 60 kg/cm2. Ei sînt conduși 
printr-un tub izolat termic la 
o adîncime de cîțiva zeci de 
metri de la suprafața mării.

volume mai mici eliberate 60 
mai multe ori pe secundă. Bula 
de vapori la 400° C se conden
sează instantaneu în apă, ca-o 
■re temperatura de cea >0° G, 
Depresiunea astfel creată deter-1 
mină o implozie puternică. în
registrările de ecou par a fi 
de o finețe deosebită, iar chel
tuielile de exploatare reprezin
tă numai 0.4 franci pentru fie
care tir.

nimic ? ! Poftim, e ultima 
chestiune pe care ți-o mai 
pun : ce știi despre daci și 
romani ?

Elevul : (încruntă din
sprîncene. gîndc.ștc, respiră 
și mișcă din buze ca și cum 
ar mesteca ceva, vroind să 
arate prin asta că știe ches
tiunea, dar momentan ii sca
pă răspunsul) : —... Să ve
deți dacii s-au retras...

Ml imilS I'AIIIICIIIAli
oși de cei răi și impertinen- 
ți...

P. A. Tocmai de aceea, 
dom’le profesor, vroiam să 
te rog să...

Profesorul ; Vă rog să n-a- 
veți nici o grijă, dom’le San
du. Cum se numește băiatul?

P. A. Dan. P... Dan...
Profesorul : P... Dan ? Bun.

Am reținut.
P. A. Mulțumesc, dom’le 

profesor, și cu parchetul... 
• nn trimis oamenii. S-a aran
jat... Au să vă facă aparta
mentul... (după o strîngere 
de mină domnul P. A. plea

MINI-SCENETA 
ÎN 2 TABLOURI

în halul ăsta de nepregăti- 
re ? ! Ce, crezi că astfel se 
trece un examen ? Tot anul 
n-ai ieșit din 3 și 4 .și acum 
stai ca mutu’.

Elevul : Tovarășe profesor, 
vă rog mai puneți-mi o în
trebare.

Profesorul : Ce să te mai 
întreb, elev? Ce să te mai 
întreb? Nu vezi că nu știi

Profesorul : Cc să văd, 
elev, ce să văd ? ! Văd că 
ai pierdut 12 ani de po
mană. Asta văd. Poți să tre
ci la loc. Dumneata ești 
Rădulescu ?

Elevul : Nu tovarășe pro
fesor - P...

Profesorul : A 1 Dumneata 
ești P... ? 1 Păi de ce nu spui 
elev ? Stai elev P... mai stai 
puțin te rog să-ți mai pun 
o întrebare, la spune-mi dum
neata cum o chema pe 
a treia soție a lui Antonie 
Vodă din Izverna ?

Elevul : (își înghite lim

ba, se zbate, zadarnic)...
Profesorul : Ia spune-mi 

atunci, ce războaie a avut 
Mihai Viteazul ?

Elevul : (repede) Mihai
Viteazul a avut războaie cu 
turcii și cu ungurii.

Profesorul : Hm 1 In sfîr- 
șil... Văd că știi asta. D ir ia 
spune-mi, le rog, ce local.- 
late mai însemnată cunoști 
unde i-a bătut Mihai Vitea
zul pe turci ?

Elevul: (iar se gîndește, 
iar încruntă din sp.-incene 
și iar mișcă din buze).

Profesorul : (încurajîndu-1); 
Ei, haide (vroind să-l ajute) 
Că...

Elevul : (ezitînd) Călărași 1
Profesorul : (nici la cine

matograf nu se duce tîmpi- 
tul 1) Ei, Călărași la naiba... 
Căi...

Elevul : (vesel)... A. da Căl- 
dărușari !

Profesorul : (S-a dus dra
cului parchetul ! .Și totuși...) 
Ei. nu‘frate! Călu... Călugă...

Elevul : Călugăreai.
Profesorul : Așa ! Bine.

Poți să treci la loc. elev P... 
Dan. P... Dan — nu ?

Elevul : — Nu, tovarășe
profesor. Eu sînt Popescu 
Lae Avion.

Dem. D. 1O.NAȘCU Foto l N. ALBERTFrumoasa și interesanta „Peșteră de Aur" de la Cîmpu lui Neag.
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Steagul roșu

DEZBATEREA
activității ideologice
și politico-educative

fUnndre din rag. Il

Analiza va sublinia rolul a- 
dunlrilor generale «le partid in 
dezbaterea principalelor proble- 
nie ale v ieții colectivelor «Ic 
muncă, ale conduitei moral-po- 
lilicc si profesionale a comuniș
tilor, eficiența dezbaterilor ideo
logice in adunările de partid, 

deosebită atenție se va a- 
«<vrda desfășurării muncii poli
tice de masă, activității agita
torilor. a gazetelor de perete 
satirice, a brigăzilor artistice 
«le agitație, a muncii politice 
de la om la om. Cum a fost 
tondusă sj folosită in cadrul 
muncii politice agitația vizu
ală. presa, cum s-a acționat 
pentru creșterea numărului ci
titorilor presei de partid, a lite

Un gest mic — 
o faptă mare

L-am găsit aseară singur, 
singurel muncind cu chibzu
ială la noul ștrand în con
strucție din cartierul .Aero
port. E un băiețaș de 10 — 11 
ani, subțirel, zvelt, cu ochi 
senini, cu pârul ștrengăreș
te pieptănat de mama natură.

— Ce faci aici de unul sin
gur, la ora asta ? — l-am ;n-

Instantaneu
Irebat. Modest îmi răspun
de mînuind 1 rpata cu dexte
ritate.

— Am săpat și scot pă- 
mîntul din bazin.

— Iți place să muncești a- 
îci, la ștrandul vostru din 
cartier ?

— Da, îm> răspunde laco
nic.

— Dorești mult să înoți în 
viitorul .ștrand, de aceea lu
crezi cu plăcere, chiar de 
unul singur ?

— Da. doresc foarte mult 
— îmi răspunde cu licăriri 
de bucurie în ochi.

— Știi să înoți ?

EBIHBSRIIIBIBIIDBBIEIKSEIlBIiaaKia

VA PLACE ORAȘUL 
DUMNEAVOASTRĂ ?

(Urmare din pag. 1)

Ohcc surpriza unor ploi abunden
te. O altă problemă • în privința 
întreținerii fondului locativ sint 
Iacă multe cereri ale cetățeni
lor care nu au fost rezolvate 
de l.G.L. Din a est motiv in 
cartierul Viscoza sint imobile 
deteriorate (la blocul 10 din 
strada Aleea plopilor, li h' >cul 
H ele.). l.G.L. continuă să cla
rifice reparațiile dar să nu le 
execute, lată de ce se impune 
o ten'ie sporită in direcția re- 
solvării c rerilor cetățenilor.

Petre Gros : întotdeauna m-a 
interesat aspectul orașului nos
tru, condițiile de viață ale ce

raturii. cum a fost îndrumată 
in întreprinderi, uzine și șanti
ere propaganda tehnică — iată 
teme care vor trebui să consti
tuie «Ie asemenea, subiectul a- 
nalizci.

1 n Joc important in materia
lele prezentate este necesar 
să-1 ocupe analiza modului in 
rare s-a asigurat îndrumarea 
de către organizațiile de partid 
a activității de educație politi
că si culturală desfășurată de 
organizațiile de tineret din în
treprinderi. instituții, școlile de 
toate gradele, ce acțuni s-au 
întreprins pentru mobilizarea 
tinerilor pe șantierele muncii 
voluntar-patriolice. pentru e- 
ducarea tinerilor in spiritul 
respectului pentru muncă, pen-

— Puțin...
Privindu-1 pe băiețaș mă 

gîndeam că, poate va fi cind- 
va una din marile speranțe 
ale sportului nautic din mu
nicipiul nostru.

Din discuție am reținut și 
câteva date din biografia mi
cului erou al acestor rînduri.

Se numește Iliuță Brebenel 

și tatăl lui este miner la Dîl- 
ja. Poate fi fericit acest lată 
pentru un asemenea fiu.

Sint convins că în cartier”! 
.Aeroport mai sint foarte 
mulți tineri buni și harnici 
ea Iliuță și. probabil, în alte 
seri, cind voi mai trece pe 
la șantierul ștrandului mu t 
dorit de ei, îi voi întîlni îm
preună. muncind cu voie bu
nă în interesul lor și al co
lectivității.

Deocamdată la revedere, 
micul meu prieten Iliuță, 
și-ți promit că voi fi primul 
tău profesor de înot.

Ernest LUPȘA

tățenilor. Realizările din Lupeni 
sint certe și se înscriu pe li
nia unor eforturi generale. A- 
precierea aceasta nu substituie 
însă deficiențele, lipsa spiritu
lui gospodăresc și a inițiativei 
circ se mai manifestă pe ici- 
colo. Mă gîndesc la blocurile 
din jurul restaurantului ,.Cina* * 
care deși sînt construite de 15 
ani nu au în jurul lor zone 
verzi, la plăcile de beton spar
te de la intrarea în alimentara 
de încă inematograful Cultural, 
la trotuarele deteriorate de pe 
port'a -'îngă a acestei străzi, 
la parcul copiilor din centrul 
orașului neamenajat suficient 
din care cauză nu este destul 

e ARV1NTF, STRACHINA- 
RU, \ ULC.AN : Intrucît în con
tractul încheiat între dv. și 
l.G.L. este menționat că terme
nul de închiriere începe de 
la data de 1 iulie 1970. toate 
obligațiile ce vi le asumați 
(prin semnarea eon tract ui ui) 
decurg de la acea dală, indi
ferent cînd v-ațj mulat in a- 
partament.

• ȘTEFAN URDA, PETRI- 
LA : Problema la care vă re
feriți este reglementată in sen
sul că. pensionarii angajați 
pentru o perioadă determinată 
(in cazul dv. patru luni) au 
dreptul la restituirea contribu
ției de 2 la sută la pensia 
suplimentară. In acest scop, 
prezentați Oficiului pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale Petroșani, o cerere, și un 
cupon C.E.C.. pentru a primi 
confirmarea că mi vi s-a calcu
lat pensia suplimentară pentru 
perioada lucrată. în baza căreia

Iru formarea concepției atcist- 
științifice despre lume și socie- 
late, pentru formarea profilului 
moral-cetâțcnesc. In atenția 
dezbaterilor trebuie să stea, de 
asemenea, conducerea de către 
organizațiile «le partid a activi
tății cultural-educative și artis
tice in cadrul cluburilor mun
citorești. case de cultură și ce
lelalte instituții și așezăminte 
culturale. .Analizele sint che
mate să evidențieze in mod de
osebit neajunsurile ce s-au ma
nifestat in activitatea organelor 
și organizațiilor de partid in 
domeniul muncii politico-iileo- 
logice și cultural-educative spre 
a oferi cadru propice unor dez
bateri profunde.

In vederea remedierii lacune
lor și pentru îmbunătățirea 
întregii activități «le educare 
marvist-leninistă a membrilor 
de partid, a celorlalți oameni 
ai muncii, adunările generale 
și plenarele comitetelor «le 
partid se vor încheia prin ela
borarea unor programe de mă
suri menite să asigure activității 
politico-educative un caracter 
revoluționar, militant, pentru 
creșterea răspunderii și exigen
ței. pentru folosirea tuturor 
mijloacelor in educarea politică 
și culturalizarea maselor. Pro
gramele <le măsuri vor prevedea 
in acest sens acțiuni concrete, 
cu responsabilități și termene 
precise.

In scopul asigurării unei efi- 
ciențe sporite tuturor acțiunilor 
prevăzute in cadrul programu
lui de măsuri, a întregii acti
vități ideologice, politico-educa
tive și cultural-artistice, la or
ganizarea și desfășurarea lor 
este necesar să fie atrași toți 
comuniștii. Fiecare comunist 
trebuie să devină un militant 
activ pe frontul muncii ideolo
gice. de făurire a omului nou — 
omul civilizației comuniste.

l’rin lot ce întreprindem, prin 
tot ce facem pentru pregătirea 
și desfășurarea Ia un înalt ni
vel calitativ a dezbaterii mun
cii politico-ideologicc, ne ono
răm îndatoririle față de îndem
nul secretarului general al parti
dului : ...Aceste dezbateri și 
plenara vor contribui la crește
rea rolului conducător al parti
dului, la întărirea unității sale 
organizatorice, politice și ideolo
gice; ca urmare partidul iși va 
putea îndeplini și mai bine 
misiunea sa față de națiunea 
noastră socialistă..." 

de atractiv. Iată de ce consi
der că trebuie stimulată și ex
tinsă inițiativa bună, că trebuie 
luate măsuri de mai bună gos
podărire a orașului, la care noi 
c-tățenii subscriem cu plăcere.

★

In continuarea sondajului de 
opinii inițiat de ziarul nostru 
vom publica Și alte materiale 
unde iși vor spune părerea e- 
dilii orașelor și alte cadre in
vestite cu răspunderi in direc
ția înfrumusețării și bunei gos
podăriri, a creării unui climat 
de viață cit mai favorabil lo
cuitorilor orașelor de pe în
treaga Vale a Jiului.

T V
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8.30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate. Fru
musețile Deltei' — film 
.Alexandru Sabia.

9.00 Matineu duminical pen
tru copii. Invitație pc 
stadion. Film serial : 
„Fiul mării'*.

10,00 Viața satului.
11,15 Pagini de mare popu

laritate din muzica sim
fonică.

12,00 |)e strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor : Sc.ec- 
țiuni din spectacolul 
muz.ical-distract iv înre
gistrat la stațiunea Nep- 
(un.

13,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

14.30 Postmeridian. Sport. ..Un 
record atletic care re
zistă de un deceniu : 
1.91 m. la săritura în 
înălțime femei" — 10 
minute cu lolanda Ba
laș. Turneu internațio
nal «Ic ciclobal — as
pecte înregistrate de la 
Hrno.

15.00 Serbările mării.
10.00 Magazin.
16,55 „Apollo-15". A doua că

lătorie pe Lună — 
transmisiune directă.

17.50 ..Pasiuni" — reportaj de 
I'ompiliu Gilmcanu.

18,10 Film serial pentru tine
ret : „Planeta giganți- 
Ior“.

19,00 „Vetre folclorice" :
Flori de pe Mureș.

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptăininii : 

Platforma industrială a 
Tîrgoviștei.

20.15 Film artistic: ..Patrula' 
premieră pc țară.

21.30 Spectacol muzical TV. 
22,05 Recital Dova. Film de

.Alexandru Bocăneț.
22,35 Film documentar : 

„Școala de alpinism" 
cu prilejul Zilei națio
nale a Elveției.

22.50 Telejurnalul de noapte.

Intr-o livadă înflorită. <» ..duzină' de stupi...
Foto: N. MOLDOVEANU

Foto: V. lORDACHESCl

Răspundem cititorilor
E.M. I.onea vă va restitui con
tribuția reținută din dreptu
rile dv. bănești.

• MIRCEA VAS1LIU, URI- 
CANt ; Legea nr. 27/1966, repu
blicată, prevede că pensia in
tegrală pentru limită de vîrstă 
se acordă angajaților bărbați, 
care au lucrat în locuri de 
muncă încadrate în grupa a 
Ill-a cel puțin 25 ani, după 
împlinirea viratei dc 62 ani, la 
cererea unității, și la cererea 
celui întreptățil — la virata de 
60 ani împliniți.

DUMINICA 1 Al GUST

PROGRAMUL I : 6.00 Buletin 
de știri: 6,05 Concertul dimi
neții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 A- 
vanpremieră cotidiană: 8,00 Su
marul presei; 8,08 Dc la munte 
la nare; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Vedete în recital; 11.00 Buletin 
de știri; 11,05 Tntîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pen-

Cooperatorii Ot ia „Jiul*
(Urmare din pag. I) 

lor și a manifestat pasivitate 
față dc secțiile care nu și-au 
realizat sarcinile de plan. Una 
din cauzele esențiale care a con
ți ibuit la nerealizarea indica
torilor financiari, o constituie 
slaba muncă politico-ideologică 
și cullural-edui a’.ivă desfășura
tă in perioada amintită in rîn- 
dul membrilor cooperatori .și 
lipsa de răspundere pentru bu
nul mers al cooperativei întîl- 
nită la anumiți șefi de secț e.

Exprimîndu-și hotărirca de a 
contribui din plin la realizarea 
sarcinilor de plan prin aplica
rea unor forme noi de organi
zare a procesului de produc
ție. prin lărgirea gamei de de
servire a populației și crește
rea continuă a calității produ
selor, vorbitorii s-au angajat 
sa realizeze înainte de termen, 
la toți indicatorii, obiectivele 
stabilite pentru semestrul II și 
să pregătească de pe acum con
dițiile cele mai bune pentru 
activitatea pe anul 1972.

In încheierea dezba’c-rikr Iov. 
Gheorghe Blăjan — președinte
le U.J.C.M. — Deva — c. stabilit

Pentru muncitorii mineri, ca
re au o vechime în muncă de 
25 ani. viratele de pen. <mare 
se reduc cu 6 luni pentru fie
care an efectiv lucrat in locuri 
de muncă încadrate in grupa I.

& All RON ȘTEFAN. BAR
BA TENI : Drepturile pentru 
concediu, de pînă la 5 zile, ce se 
acordă salariaților în caz dc 
transfer se calculează în baza 
cîștigurilor realizate în ultime
le trei luni dc activitate în pro
ducție .și sînt impozabile.

tiu toți: 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13.15 Microrccital Aura 
Urziceanu; 1.3,30 Noi înregis
trări dc muzica populară: 14.00 
Unda veselă: 14,30 Mari șla
găre în interpretări vocale și 
orchestrale: 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Caravana fante iei; 
16,00 Estrada duminicală: 19.00 
Radiojurnal; 19.15 Estrada du
minicală (continuare); 20.00 Ta
bleta de seara; 20.05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Romanțe, 
. inteee populare și melodii con-

I inte; 21,25 Re- Lsk ș igă- 
relor: 22,00 Radiojurnal: 22,10 
Panoramic sportiv; 22.30 Muzică 
de dans: 22.50 Moment poetic; 
23,00 Muzică de dans (conti
nuare); 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

trebuie să se axeze consiliul 
de conducere al Cooperativei 
Jiu) din Petroșani in întreaga sa 
activitate viitoare. O deosebită 
atenție trebuie acordată de 
către organizația de bază 
și U. T. C-, de către ca
drele de conducere, des
fășurării unei susținute munci 
politico-educatiye, combaterii 
aspectelor negative care frînea- 
ză activitatea cooperativei, va
lorificării tuturor rezervelor in
terne în vederea atingerii unor 
indicatori calitativi superiori 
prin creșterea calificării cadre
lor. educarea tineretului și în
tărirea disciplinei în produc
ție.

Consiliul dc conducere, șefii 
de secții și toți membrii coope
ratori vor trebui să gospodă
rească mai bine averea coope
rativei. să facă economii la 
.helluieli. să se respecte terme
nele prevăzute, utilajele să fie 
folosite la capacitatea lor ma
ximă, să se introducă lucrul 
pe două schimburi și sâ se e- 
fcclueze un control periodic la 
toate unitățile de pe raza de 
activitate a cooperativei.

In coloanele ziarului nos
tru apar, frecvent, articole 
critice menite să ducă la în
lăturarea unor neajunsuri, 
intr-un sector sau altul dc 
activitate, la perfecționarea 
stilului și a metodelor de 
muncă. Ia îmbunătățirea acti
vității întreprinderilor < in
stituțiilor.

Articolele critice solicită, 
după publicarea lor. răspun
suri din care să rezulte ce 
măsuri s-au luat pentru în
lăturarea lipsurilor semnala
te, modul in tare probleme
le ridicate de acestea iși vor 
găsi rezolvarea.

Majoritatea conducerilor de 
întreprinderi și instituții ur
au răspuns operativ, adueîn- 
du-nc la cunoștință felul in 
«arc lipsurile semnalate și-au 
găsit, in urma măsurilor lua
te. rezolvarea, răspunsuri 
(are vădesc receptivitatea 
celor vizați față de articole
le critice ce apar in ziar.

Sint insă și unele unități 
criticate in diferite articole a- 
părute in ziar, care nu răs
pund de loc ziarului, sau o 
fac numai cu mare intirzie- 
re, încâlcind astfel cu bună 
știință termenele legale la 
care sint obligați să răspun
dă articolelor critice pentru 
a le putea aduce prin ziar 
la cunoștința publică.

Semnale 
critice 

nerecep- 
tionate

Nesocotirea semnalelor cri
tice apărute in presă perma
nentizează o anumită stare de 
lucruri, dăunătoare interese
lor populației, care duce I» 
menținerea numărului de se
sizări și reclamații la un ni
vel încă destul de ridicat in 
sectoare ca : întreținerea și 
gospodărirea locuințelor, asi
gurarea locatarilor din noile 
blocuri de locuințe cu căldu
ră și apă caldă, aprovizio
narea populației <u piine Ș-' 
produse lactate. deservirea 
in unitățile T.A.P.L., trans
portul în comun, iluminatul 
public și altele.

Cum iși justifică, de exem
plu, ..tăcerea" conducerea 
S.D.E.E. care nici pînă in 
prezent nu a răspuns ia cele 
cuprinse in articolul „Pe a- 
dresa S.D.E.E. Petroșani , pu
blicat in ziarul nostru nr. 
6640 din 9 martie a.c. ? Con
ducerii depozitului „Compe- 
trol" Petroșani i s-a expediat, 
in ziua de 9 aprilie a.c., arti
colul Amabilitate*,  care tra
ta lipsuri in distribuirea bu
teliilor de aragaz, dar nici a- ' 
cum nu ni s-au comunicat 
măsurile luate pentru imliii- , 
nătâțirea acestei activități, 
care se desfășoară încă cu 
destule lipsuri. Conducerea 
E.M. Dilja ne datorează răs
punsuri la articolele ..Unita- > 
tea de vederi și acțiune, per
sistență și dăruire" din 16 
mai și „Aplicarea ritmurilor 
producției*  din 20 mai, Ser
viciul de invățămint al C.C.P. 
la acela apărut sub titlul 
.Oamenii hotărăsc*  din 13 
mai. C.L.F. la materialul ..Gă
sesc gospodinele produse se
zoniere in unitățile C.L.F. ?“ 
apărut în Steagul roșu nr. 
6 712 din 1 iunie ș.a.

Nu este pentru prima da
tă cind amintim conduceri
lor întreprinderilor și institu
țiilor îndatorirea acestora de 
a răspunde articolelor criti
ce Am vrea să fie ultima...

*

(Urmare din nr. 6 763)

A doua zi, in ,.Ncvv York 
Tinies" se putea citi că Hu
ghes. după toate aparențele, 
se îndreptase spre Bahamas. 
Încă din 1969 el făcuse cu
noscut un proiect de cumpă
rare, de la firma „Resorts In
ternational", a unor 
imobiliare din Insula 
sului; după aproape 
pusese deja mina pe 
al hotelului Britania.

Administratorii de 
ghes Tool" și-au dat 
Ia hotelul Century Piaza din 
Los Angeles și au invitat la a- 
ceastă reuniune «le afaceri și 
pc unul din oamenii de în
credere ai lui Maheu, un oa
recare Richard Danner, ga
rantul hotelului Frontier. Fără 
să formuleze plingeri precise, 
ei i-au declarat lui Danner că 
sint 
din 
este 
heu 
ore.

Maheu a refuzat, 
și de așteptat, și „ostilitățile" 
vau declanșat. La 4 decem
brie, șase ore după respinge
rea ultimatumului, un nume
ros grup de reprezentanți ai 
firmei „Hughes Tool*,  condus 
de I rank Gay, primul vice
președinte al companiei, și 
Chester Davis, consilierul ju
ridic a| companiei respective 
și a] lui Hughes însuși, urinat 
de un întreg stat major de 
contabili și controlori, a venit 
să se instaleze Ia etajul al 
17-lea de la Sands Hotel, pre
tinzând revizuirea imediată a 
conturilor celor șapte case de 
joc care aparțineau lui Hu
ghes.

bunuri 
Paradi- 
un an, 
un etai

in posesia unei procuri 
partea lui Hughes in care 
cerută demiterea Iui Ma- 
intr-un răgaz de patru

Numai că Maheu veghea în
deaproape și era pregătit de 
contraatac. Controlorii au fost 
pur și simplu expulzați, fără 
menajamente, din birourile 
contabilității caselor de joc. 
Guvernatorul Laxalt și condu
cătorii Comisiei jocurilor și 
Biroului de controlare a jocu
rilor (acestea sint organismele 
oficiale din Nevada) s-au eri
jat in apărători zeloși ai lui

Maheu. Ei au declarat că li
cențe de joc fuseseră livrate 
in numele statului unor per
soane responsabile, pe care au
toritățile trebuie să le veghe
ze in numele intereselor popu
lației din Nevada și că „statul 
nu va accepta schimbări de 
conducere, cu atit mai puțin 
cu cit lipsesc probele elocven
te, aici ințelcgind prezența Iui 
Hughes". Malicu a reușit chiar 
să obțină o oprire judiciară, 
conform căreia era interzisă 
orice supraveghere din partea 
lui ..Hughes Tool" asupra ho
telurilor, caselor de joc și al
tor bunuri girate dc el.

Contraatacul părea că-1 fă

cuse să ciștige teren. Malicu 
iși regăsise elocvența sa o- 
bișnuită; declară imediat că 
atentarea Ia drepturile sale 
evte un act de răzbunare din 
partea lui Davis cu care avu
sese neînțelegeri de la bun în
ceput. A mai repetat declara
ția in legătură cu răpirea lui 
Howard Hughes, amintind, ca 
in treacăt, de maladia '•a gra- 

poate incurabilă.

se poate «ie probabil — după 
Maheu — ca Hughes să nu fie 
in Bahamas.

Maheu a cerut chiar o per
cheziție in apartamentul lui 
Hughes din Desert Inn. ope
rație efectuată in 6 decem
brie 1970 de un șerif care de
clara puțin după aceea : „s-ar 
fi putut prez.uma că acolo fu
sese comisă o crimă". Dar per
cheziția nu a «lus la nici 
rezultat. De fapt, 
îndrăznise să forțeze 
increi particulare a 
ghes, mulțumindu-se 
spectarca cabinetului 
care nu prezenta nici un 
die iu de crimă ; amplificatoa

șeriful 
ușa 
lui 
cu 

de lucru 
in-

un 
nu 
ca- 

llu- 
in-

rele electronice au fost demon
tate cu grijă și duse împreună 
cu clasoarele și fișierele. Con
trar așteptărilor. percheziția 
s-a dovedit o eroare fatală a 
dibaciului vicerege. Dușmanii 
săi au protestat imediat a- 
cuzindu-l de a fi lansat ver
siunea crimei pentru a face o 
percheziție ilegală.

Al TORITAȚILE 
SE l’l N PE TREABA

Incepind din acest moment, 
evenimentele s-au precipitai 
și au luat o turnură neliniști
toare pentru Maheu. La unu 
și jumătate dimineața, Frank 
Gay l-a chemat la telefon pe 
guvernatorul Laxalt și pe 
George Franklin, procurorul 
districtului pentru a-i ruga să 
se prezinte imediat la Sands 
Hotel, deoarece cu puțin timp 
înainte dl. Hughes și-ar fi ex
primat dorința de a le vorbi 
la telefon.

Această convocare nocturnă 
era im act de flagrantă obrăz
nicie. Guvernatorul statului și 
procurorul trebuiau, in plină 
noapte, să alerge la hotel, la 
primul semnal al unui obscur 
om de legi, pentru a aștepta 
respectuos apelul telefonic ai 
unui businessman dispărut 
misterios. Cu toate acestea, cei 
doi s-au precipitat spre Sands 
Hotel la convocarea lui Frank 
Gay; fără 
nească să 
Hughes nu 
ință să-i contracteze in timpul 
orelor de serviciu...

măcar să indrăz- 
întrebe pentru ce 
a crezut de cuvi-

(Va urma)

CE SE ÎNȚELEGE FRsN
„ANGAJAT NELOCALNIC“

Expresie a umanismului so- 
ciulisl, a grijii partidului și 
statului nostru față de oamenii 
muncii, Hotărirca Consiliului 
de Miniștri 1053/1959 acordă 
un >r categorii de salariați din 
sectorul construct ii-mon ta j și 
care lucrează pe .șantiere sau 
îi. locuri izolate, o indemniza
ție sau spor de șantier.

In legătură cu acordarea a- 
cestor avantaje materialo — de 
care beneficiază un .număr ri
dicat de angajați din cadrul 
municipiului Petroșani — Ho- 
lărîrea prevede o condiție prin
cipală : aceea ca angajatul să 
nu fie localnic. Problema care 
se ridică — și care a dat naș
tere la interpretări și rezol
vări diferite — este. așadar, 
următoarea : ce se înțelege prin 
nelocalnic în sensul hotărîrii 
de mai sus ?

Potrivit Circularei nr.
15 004/1960 a C.S.M.S. și 
D.G.R.R.M, privind acordarea 
indemnizației sau sporului de 
șantier, angajați localnici sint 
„salariații care iși au domici
liul în localitatea in care se 
află sediul întreprinderii (șan- 
lieiului) unde iși duc efectiv 
munca, constatat prin buletinul 
de identitate, precum și ici care 
deși au domiciliul in alte lo
calități se [Mit înapoia zilnic 
acasă după orele de luciu’. 
Nelocalnici sînt consider ■',! ..sa
lariații care nu se găsesc in 
situația de mai sus".

Esențial în determinarea

iitâții de nclocalnic este, 
prin urm..re. domiciliul.

Pe dc altă parte, potrivit art. 
18 din HUM. 840/1964 pri- 
• itoare la evidența populației, 
dacă o persoană s-a angajat 
in muncă pe o durată nedeter- 
minată. în altă localitate decît 
aceea a domiciliului său și i 
s-a repartizat locuință pe care 
»- ocupă efectiv, această locu
ință se consideră principală Și 

deci determinantă pentru stabi
lirea domiciliului. Totodată 
poti ivit ari. 18 din acte :și lr-- 
târîre, dispoziția privind schim
barea domiciliului sc aplică .și 
membrilor familiei angajatului, 
dacă locuiesc împreună cu a- 
cesla în locuința repartizată.

Rezultă, deci, că ceea ce 
decide plata indemnizației sau 
sporului de șantier este domi
ciliul real, efectiv, a] r.gulatu
lui și nu domiciliul formal pe 
care in mod incorect unii an
gajați și-1 mențin prin omisiu
nea ilegală (și care este con
travenție) de a solicita organu
lui dc miliție schimbarea de

domiciliu în buletinul lor. Situa
ția normală este numai aceea 
in care domiciliul real cores
punde .u cel din bulet.n, nu 
și in cazul nepotrivirii lor. din 
culpa angajatului, întrucât ni
meni nu-și poate crea un drept, 
din propria sa culpă.

In sensul interpretării de mai 
sus. trebuie să admitem că un 
soț iși pierde calitatea de ne
localnic dacă prin casat a e cu 

vin localnic, locuiește efectiv 
cu acesta (aceasta) in localitatea 
unde iși are sediul șantierul. 
Ca atare, un soț nclocalnic va 
beneficiu de indemnizație sau 
spor de șantier numai daca 
soții au in fapt domicilii se
parate, iar domiciliul real « 1 
soțului nelocalnic, nu se află 
in localitatea de sediu al șan
tierului.

Pierde calitatea de .nelocal- 
nic*  și angajatul căruia i s-a 
repartizat o locuință de către 
Coniileiu] excutiv al consiliului 
popular și care a încheiat >.n 
contract de închiriere — ca 
accesoriu al contractu.ui de 

muncă, sau un co. tract piopriu 
de închiriere — căci în aceste 
cazuri, nu mai subzistă con
tractul inche dintre unitatea 
dc construcții și terți. Un ast
fel de angajat, devine localnic 
hiar dacă mc.i p >sedă o locu

ință propriei '.te personală în 
altă localitate.

Sint asimilați cu salariații 
nelocalnici și salariații i. ■ -
miți in muncă după lăsare -a 
vatră și al căror domiciliu a 
rămas in continuare in altă lo
calitate decît cea unde iși are 
locul de muncă.

Acestea sini, prin urmare, 
criteriile pe care 'rebuie să te 
avem in vedere atunci când 
urmează să stabilim dacă • i-*  
neva este sau nu este localnic. 
Ex stă insă o serie de rmuna- 
lii în această privință, legate 
alît de nepriceperea celor che
mați să rezolve asemenea pro
bleme, cit mai ales de lăcomia 
unora, de a-și menține o situa
ție de pe urma căreia pol pro
fita de diverse .. .mtaje. Ori. um 
și în orice fel s- r numi o ase
menea practicii tot necinste că
mine.

'Tocmai pentru aceea se re
pune ca o obligație deosebită, 
ca factorii corespunzători din 
conducerea unităților interesa
te. să urmărească îndeaproape 

■ •■peclele relatate și să nu ad- 
m. ă nici o încălcare.

David M ANIU
Procuror șef al procuraturii 

locale Petroșani
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Prima zi pe lună
a echipajului

„ApoIIo-15
HOLSTON 31 (Agerpres). 

— In cursul nopții de vineri 
spre simbătă, la ora 0.16 (ora 
Bucureștiului). modulul lunar 
„Șoimul* al misiunii „ApoIIo- 
15 . a atins suprafața Lunii, 
după o coborire lină care 
a durat 12 minute și 10 se
cunde.

După cum a precizat ulte
rior Centrul de control de 
la Houston, punctul de aluni- 
zare se află la 450 metri 
nord-vest de locul prevăzut 
inițial, in cimpia Healey din 
apropierea craterului ..Noiem
brie". „Ne găsim pe un teren 
relativ plat, iar „Șoimul" a- 
re o înclinare de 9 grade

a rapor- 
misiunii, 
priveliște

față de verticală", 
tat comandantul 
David Scott. ..Ce 
băieți! — a continuat el. a- 
dresindu-se controlorilor de 
zbor de la Houston. Nu văd 
stinci prea mari împrejur, 
dar spuneți geologilor să fie 
pregătiți pentru că vom 
duce ceva pentru ei'.

După ce au transmis, timp 
de 30 de minute. Centrului 
de control date despre locul 
aselenizării, precizind că au 
combustibil în cantitate sufi
cientă. David Scott și colegul 
său James Irwin au inaugu
rat o perioadă de odihnă de

a-

a
președintelui

★ ★

Un comunicat
al agenției TASS

Șantierele navale „Upper 
Clyde" din Glasgow 

au fost ocupate de muncitori

HOLSTON 31 (Agerpres). — 
După o odihnă de aproximativ 
șapte ore. David Scott și James 
Irwin și-au început sîmbătă 
prima lor zi de activitate pe 
suprafața Lunii. O dată depre
surizarea modulului încheiată, 
Scott și Irwin au deschis che
pengul modulului lunar care 
duce spre scara cu cele nouă 
trepte ce-i despărțeau de su
prafața Selenei. La ora 15.30 
(ora Bucureștiului), comandan
tul echipajului „Apollo-154‘, Da
vid Scott, făcea primul pas pe 
Astrul Nopții. La cîteva minu
te după el. James Irwin co
bora și el.

Camera de televiziune, fixată 
pe modulul lunar, intră în ac
țiune și telespectatorii de pe 
Terra urmăresc cu emoție Pe 
cei doi selenauți. ..Minunățiile

necunoscutului se află in fața 
noastră. Îmi dau seama că exis
tă un adevăr fundamental al 
naturii umane. Omul trebuie să 
fie mereu explorator", a trans
mis la Houston David Scott.

Instalîndu-se ca într-un ade
vărat automobil cu două locuri, 
Scott și Irwin începeau după 
ora 17 (ora Bucureștiului) plim
barea selenară cu o viteză de 10— 
12 km. îndreptindu-se spre crate
rul St. George de la poalele 
..Munților Apenini". O cameră 
de televiziune în culori, coman
dată de pe Pămînt, oferă teles
pectatorilor imagini inedite. In 
cadrul primei „excursii44, cei 
doi selenauți au recoltat o bo
gată colecție de roci și pietre 
lunare, așteptate cu îndreptăți
tă curiozitate științifică de oa
menii de știință de la Houston.

țările socialiste
31. — Corespon

dentul Agerpres, C. Prisăca- 
ru, transmite : Datele statis
tice oficiale arată că anul 
trecut valoarea totală a 
schimburilor comerciale ale 
Cehoslovaciei se dublase în 
cumparație cu anul I960. Fa
ță de anul amintit, exportul 
era de 1,97 ori 
iar importul 
Schimbul de mărfuri cu ță
rile socialiste a sporit anual 
în această perioadă cu 6,2 
la sută, iar cel cu țările ca
pitaliste cu 7.3 la sută.

Un loc important în struc
tura exportului cehoslovac au 
deținut-o și în această pe
rioadă construcțiile de mașini 
și instalații industriale com
plexe, produsele chimice, ar
ticolele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte.

Pentru următorii cinci ani 
s-au fixat obiective importan
te în domeniul comerțului 
exterior. Se prevede o creș
tere a volumului schimburi
lor de mărfuri de 36—38 la 
sută, procent ce întrece pe 
cel prevăzut pentru sporul 
producției industriale. La o 
creștere de 44 la sută a vo
lumului produselor industriale 
ce vor fi exportate, construc
țiile de mașini urmează să 
participe cu 55 la sută.

O sarcină importantă a ac
tivității economice, cu pro
funde implicații în sfera co
merțului exterior, este asi
gurarea. din resurse proprii, 
a consumului 
bază pentru 
transferarea fondurilor chel
tuite pînă acum în acest

mai mare, 
de 2,0-1 ori.

alimentar de 
populație și

scop nevoilor de achiziționare 
a tehnicii noi.

Tn documentele oficiale se 
consemnează sarcina ridicării 
continue a calității produse
lor. In acest scop, alături de 
împrospătarea tehnicii în nu
meroase întreprinderi, intro
ducerea unor tehnologii im
puse de cerințele și exigen
țele partenerilor externi, se 
prevede declanșarea unei ac
țiuni de masă pentru ridica
rea parametrilor de calitate 
a tuturor mărfurilor destinate 
exportului.

★

VARȘOVIA 31 
— Una din cele 
tante construcții 
domeniul transporturilor na
vale este noul port maritim 
dc la Gdansk, care, potrivit 
proiectului, urmează 
cel mai mare de la 
Baltică.

Portul nordic, după 
fost numit de constructori, 
va fi complet mecanizat și va 
putea primi la danele sale 
nave cu o capacitate de în
cărcare de peste 100 000 tone. 
El se va profila pe descăr
carea și încărcarea cărbune
lui și țițeiului. Prin mecani
zarea integrală a lucrărilor 
portuare, o navă de 100 000 
tone va putea fi încărcată cu 
cărbune în numai două zile, 
iar pentru descărcarea a trei 
tancuri petroliere de cîte 
30 000 tone vor fi suficiente 
numai 24 de ore.

Noul port de la Gdansk va 
intra în exploatare peste trei 
ani.

(Agerpres). 
mai impor- 
poloneze în

să fie 
Marea

cum a

A

încheierea lucrărilor 
nferintei de la Tri

TRIPOLI 31 (Agerpres). — 
In cadru unei reuniuni care a 
avut loc la Tripoli, șefii de stat 
ai Libiei, Republicii Arabe U- 
nite, Siriei, Republicii Arabe 
♦Yemen și Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, pre
cum și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, au conferit asupra 
poziției lor față de conflictul 
dintre autoritățile Iordaniei și 
forțele rezistenței palestiniene 
amplasate în această țară.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea dezbaterilor, 
participanții la conferință și-au 
exprimat hotărîrea „de a ur
mări îndeaproape at’tudinea gu
vernului iordanian în această 
problemă". După cum relatea
ză agenția M.E.N., ei au aver-

să ia orice 
individuale 

care le vor

tizat însă că „dacă Iordania 
pare decisă să nu respecte a- 
cordurile de la Cairo și Amman, 
va fi atunci de datoria tuturor 
guvernelor arabe 
măsuri practice, 
sau colective, pe 
socoti necesare'4.

Participanții „au hotărît să-și 
intensifice sprijinul pentru orice 
acțiune menită să ducă la res
pectarea acordurilor de la Cairo 
și Amman care reglementează 
relațiile dintre autoritățile ior- 
daniene și comandourile pales
tiniene'.

Comunicatul, relatează agen
ția egipteană de presa, mențio
nează, de asemenea, că „parti
cipanții au declarat că sînt ho- 
tărîți să sprijine, în continuare, 
rezistența palestiniană pe plan 
material, moral și militar".

TOKIO 31 (Agerpres). — 
Ciocnirea dintre un reactor 
militar japonez și un avion 
de pasageri „Boeing-127“, a- 
parținînd companiei civile 
„AII Nippon Airways44, care 
s-a produs vineri în regiunea 
Shizukuishi și care este a- 
preciată drept cea mai mare 
catastrofă aeriană din istoria 
aviației (162 victime), a deve
nit brusc o problemă de 
prim ordin pentru viața po
litică niponă. Toate partidele

SANTIAGO DE CHILE 31 
(Agerpres). — îndeplinirea 
programului guvernului Uni
tății Populare constituie prin
cipala noastră sarcină, a de
clarat președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, in 
cadrul discursului rostit la 
cea de-a 15-a convenție na
țională a Partidului radical. 
Transpunerea cu succes în 
viață a acestui program va 
permite deschiderea căii spre 
edificarea unei societăți so
cialiste. In lupta împotriva 
forțelor imperialiste și a reac- 
țiunii interne, a arătat pre
ședintele, se inpune cu ne
cesitate întărirea in continua
re a coeziunii tuturor forțe
lor participante în ~ 
Unității Populare în care un 
roi important îl are Partidul 
radical.

Președintele chilian a evi
dențiat că această unitate a 
permis realizarea unor obiec
tive importante, printre care 
naționalizarea întreprinderi
lor și băncilor, trecerea la 
înfăptuirea reformei agrare 
și alte măsuri luate în 
teresul celor ce muncesc.

Președintele Salvador 
lende a subliniat „importan
ța creșterii producției indus
triale și agricole, sarcină la 
fel de 
cerirea 
vernu1 
spus el, este hotărît să lupte 
pentru lichidarea sărăciei și 
șomajului, pentru progresul 
întregii societăți chiliene.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat a| agenției 
TASS se arată că președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., N. V. Podgornii, a 
adresat, la 25 iulie, șefului sta
tului sudanez, generalul Nu- 
meiry, un mesaj conținind ape
lul de a nu se pronunța sen
tințe aspre împotriva militan- 
ților pe tărim obștesc din Su
dan deferiți Tribunalului mili
tar.

La 26 iulie, conducătorii so
vietici au transmis generalului 
Numeirv, prin ambasadorul 
U.R.S.S. la Khartum, o decla
rație în legătură cu acțiunile

neprietenești împotriva repre
zentanților sovietici aflați in 
Sudan și au adresat din nou 
chemarea insistentă de a nu 
se recurge la măsuri extreme 
în pronunțarea sentințelor con
tra persoanelor judecate in le- 

cu evenimentele din 19 
Acest apel a fost ignorat. 

Cercurile conducătoare sovie
tice ar dori să spere că această 
campanie de represiuni împo
triva forțelor progresiste și de
mocratice din Sudan va fi opri
tă fără întîrziere, se arată în 
încheierea comunicatului agen-

GLASGOW 61 (Agerpres). — 
Șantierele navale „Upper Cly
de" din Glasgow au fost ocu
pate, în cursul zilei de vineri, 
de către muncitori. Delegații 
sindicatelor au anunțat că per
sonalul va asigura desfășura
rea normală a activității șanti
erelor, folosind sistemul rota
ției echipelor de muncitori.

Ocuparea de către lucrători 
a șantierelor s-a produs după 
ce s-a anunțat hotărîrea gu
vernului de a reorganiza și con
centra șantierele. Reamintim că, 
în luna iunie, șantierele din 
Glasgow au fost declarate fa
limentare.

Detaliile reorganizării preco
nizate de guvern au fost pre-

zentate în Camera Comunelor 
de John Davies, ministrul co
merțului, care a indicat că 200 
pînă la 400 de muncitori vor 
fi concediați începînd cu luna 
august, pentru ca în septembrie 
aproximativ 1 000 de alți lucră
tori să devină șomeri, 
de șantierul „Clyde 
care va fi închis în luna 
s-a anunțat că un alt 
șantier — „Scotstown"
înceta producția pînă la sfîr- 
șitul anului. Se apreciază că 
un număr dc aproximativ 
25 000 dc persoane vor fi silite 
să părăsească lucrul, și aceasta 
într-o regiune — Scoția — cu 
cel mai ridicat indice de șo
maj din țară.

Alături
Bank", 
august, 

mare 
— va

TOKIO 31. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Guvernul japonez 
a publicat „Cartea Albă a- 
nuală14 asupra economiei, în 
care se subliniază că evolu
ția economică niponă în a- 
nul financiar 1970—1971 s-a 
caracterizat prin încetinirea 
activității de afaceri, crește
rea fără precedent a prețu
rilor ța mărfurile de consum 
și existența unui surplus în 
balanța de plăți externe.

Vînzările au început să sca
dă: in paralel, au scăzut și 
investițiile în domeniul echi
pamentelor industriale, feno
men pe care „Cartea Albă" 
îl atribuie. între altele, redu
cerii cererii pentru produsele 
respective. Ritmul real al in
vestițiilor a scăzut de la 12.7 
la sută în perioada 1966—
1969, la numai 8,1 la sută în 
ultima jumătate a anului
1970. Recesiunea a fost mar-

Frontul

importantă ca și cu- 
puterii politice". Gu- 
Unității Populare, a

$ Ansamblul folcloric „Pra
hova" din Ploiești, care a par
ticipat la Festivalul internațio
nal de folclor de la Tunis, a 
efectuat în continuare un tur
neu intr-o serie de orașe tuni
siene. Spectacolele s-au bucu
rat de un deosebit succes.

O In capitala Finlandei s-a 
desfășurat vineri o nouă ședin
ță din cadrul celei de-a 5-a 
runde a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
înarmărilor strategice.

• Buletinul oficial de infor
mații al Ministerului Muncii al 
Marii Britanii arată, că dato
rită grevelor care au avut loc 
in această țară în primele șase 
luni ale anului în curs, s-au 
pierdut 10,974 milioane zile- 
muncă, de peste două ori mai 
multe decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

După încheierea 
vizitei în K.A.U.

a delegației
P.C.U.S. ă“

® La Liege au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al 17-lea 
Congres internațional de psi
hologie. La dezbateri au luat 
parte 2 095 de specialiști din 
63 de țări ale lumii, care au 
dezbătut 290 de referate.

• La Ministerul Comerțului 
Exterior al R.P. Ungare au 
luat sfîrșit convorbirile comer
ciale ungaro-canadiene, începu
te la 20 iulie, transmite agen
ția M.T.I.

© In ultimii doi ani, în 
rîndul forțelor aeriene militare 
ale Franței au avut loc 116 ca
tastrofe. Ca urmare a acestora 
62 de avioane militare s-au 
prăbușit, iar 60 de piloți și-au 
pierdut viața.

•< In primele șase luni ale 
acestui an, chiriile au crescut 
în R.F. a Germaniei în medie 
cu 5,6 la sută.

$ La Varșovia au luat sfîrșit 
convorbirile politice polono- 
franceze desfășurate in cadrul 
consultărilor periodice care au 
loc în conformitate cu declarația 
de prietenie și colaborare fran- 
co-polonă, semnată în noiem
brie 1970, informează agenția 
P.A.P.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că 
delegația P.C.U.S., condusă de
B. N. Ponomariov, secretar al
C. C. al P.C.U.S. care s-a aflat 
între 20 și 30 iulie în Republica 
Arabă Unită, unde a participat 
la lucrările Congresului Națio
nal al Uniunii Socialiste Arabe 
a avu* întrevederi și convorbiri 
la Comitetul Central al U.S.A.

Reprezentanții celor două 
partide au efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu mă
surile concrete în domeniul 
dezvoltării contactelor de partid 
in perioada următoare.

In cursul întrevederilor dini-e 
cele două părți a avut loc. de 
asemenea, un schimb de păi eri 
asupra problemelor internațio
nale actuale, în deosebi asupra 
situației din Orientul A- 
propiat. Reprezentanții P.C.U.S. 
au declarat că Uniunea Sovie
tică și partidul său comunist 
sprijină cu hotărîre lupta po
porului egiptean și a altor po
poare arabe pentru retragerea 
trupelor israeliene de pe toate 
teritoriile arabe ocupate în iu
nie 1967 și asigurarea dreptu
rilor legitime ale poporului a- 
rab al Palestinei.

Cele două părți au realizat 
o înțelegere asupra planului le
găturilor de partid și obștești 
pe anii 1971—1972, relatează 
în încheiere agenția TASS.

@ Rene Maheu, directorul 
general al UNESCO, și-a înche
iat sîmbâtă vizita oficială în 
R.P. Mongolă. In timpul vizitei, 
el a fost primit de Jumjaaghin 
Țcdenbal, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Con. 
siliului dc Miniștri al R.P. Mon
gole, și de Jamsaranghiin Sam- 
bu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R.P. 
Mongole.

© Un buletin medical, dat 
publicității vineri la spitalul 
Groote Schuur din Capetown, 
indică o evoluție satisfăcătoare 
a stării sănătății pacientului 
Adrian Herbert, supus dumi
nică unei complicate operații de 
transplantare a inimii și plă- 
mînilor de către cunoscutul 
chirurg Christian Barnard. Co
municatul menționează că orga
nele transplantate funcționează 
normal.

După cum s-a anunțat, starea 
sănătății Iui Adrian Herbert a 
marcat o bruscă deteriorare 
miercuri, dar a început să se 
amelioreze în zilele următoare

© In sudul Venezuelei, in 
principala zonă de extragere a 
minereului de fier, continuă de 
mai multe săptămîni acțiunile 
greviste ale celor 30 de mii de 
muncitori. Grevele, care afec
tează in principal companiile 
„Orinoco Mining" și ..Iron Mi
nes", filiale ale concernelor 
nord-americane „U. S. Steel* și. 
respectiv, ..Bethlehem SteelA 
au fost organizate în semn de 
protest față de încălcarea clau
zelor contractelor de muncă și 
concedierea unor lideri sindi
cali.

© Trei palestinieni, membri 
ai organizației ,.A1 Fatah“, con
damnați la moarte prin spîn- 
zurare de un tribunal iordanian, 
au fost executați sîmbătă, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al guvernului de la Amman. 
Ei fuseseră acuzați de omorîrea 
unui cetățean iordanian din 
localitatea Rousseifa. din nord- 
estul Ammanului, în timpul 
incidentelor iordan iano-palesti- 
niene din luna mai a.c.

cată de micșorarea cantității 
produselor livrate de indus
trie către piață și de o creș
tere corespunzătoare a stocu
rilor de mărfuri ce nu-.și gă
sesc plasament. Aceste stocuri 
au continuat să crească chiar 
și după măsurile adoptate d% 
guvern, privind majorare 
fondurilor puse la dispoziția r 
companiilor pentru credite și 
reducerea ratei de scont, ceea 
ce-i determină pe experți să 
afirme că recesiunea prin ca
re trece în prezent economia 
niponă este mai severă decît 
cea din anii 1964—1965.

,Cartea Albă44 arată, tot
odată, că, în anul fiscal tre
cut, prețurile la toate măr
furile de consum au crescut 
cu 7,3 la sută — cel mai mare 
procent înregistrat după răz
boi. Această creștere indică; 
după evaluările Cărții, că 
procesul de recesiune econo
mică se desfășoară paralel 
cu intensificarea inflației, re- 
zultînd așa-.numitul fenomen 
de stagnare-inflație.

Surplusul mare din balanța 
de plăți externe a Japoniei 
— arată ..Cartea Albă14 — 
este determinat de factori 
structurali — între care un 
rol de seamă îl au încetini
rea activității economice și 
accentuarea fenomenului de 
stagnare-inflație nu numai în 
Japonia ci și în S.U.A. și Eu
ropa occidentală, precum și 
de factori ciclici. Aceștia din 
urmă arată că surplusul este 
provocat, în mare măsură, de 
inflație, de fenomenul rece
siunii și de pătrunderea în 
Japonia a capitalurilor stră
ine. 1

In partea a doua, „Cartea 
Albă44 se ocupă de proble
mele sociale ale națiunii, 
subliniind că. în ultimii 25 
de ani, condițiile de viață ale 
cetățenilor japonezi — res
pectiv poluarea mediului în
conjurător, creșterea chiriilor, 
lipsa de locuințe, de asigu
rări sociale — au fost lăsate 
pe un plan secundar.

mai mare catastrofă aeriană din istoria aviației"
de opoziție — Partidul Co
munist, Partidul Socialist, 
Partidul Socialist Democratic 
și Komeito — au dat publi
cității comunicate în care 
condamnă neglijența manifes
tată de oficialități în dome
niul asigurării securității ae
riene, considerind guvernul 
responsabil de producerea ac
cidentului. Potrivit agenției 
France Presse, care reia ex
trase din presa niponă, cioc
nirile intre avioane aparți-

nînd liniilor comerciale și re
actoare ale forțelor de auto
apărare nipone au devenit 
foarte frecvente în ultimii 
ani. Numai in cursul anului 
trecut s-au înregistrat peste . 
200 de astfel de ciocniri. Se 
subliniază, în același timp, 
că accidentul de vineri ar fi 
putut fi evitat dacă recoman
dările făcute de specialiștii 
în domeniul securității ae
riene ar fi fost respectate de 
către autorități și, in special,

de către forțele aeriene de 
autoapărare. De altfel, men
ționează agenția, responsabi
litatea directă a forțelor ae
riene in producerea catastro
fei de vineri a fost practic 
admisă de către un purtător 
de cuvînt militar.

In acest context relatea/ă 
din Tokio corespondentul a- 
genției Reuter, partidele po
litice japoneze au cerut sis
tarea imediată a zborurilor 
avioanelor militare pe rutele

comerciale. Această cerere, 
precizează agenția, a fost ac
ceptată de către cabinetul 
nipon, care a suspendat pe o 
perioadă nedeteuninată toate 
zborurile dc antrenament ale 
avioanelor militare, urmînd ca 
noi măsuri in domeniul asi
gurării securității aeriene să 
fie hotărîte in cadrul reuniu
nii guvernamentale de urgen
ță, convocată pentru luni di
mineața.

„Stagflation" este un termen 
apărut recent în vocabularul 
presei americane și definește 
situația prezentă a economi
ei americane. Termenul este 
format din prima parte a 
cuvîntului stagnation (stagna
re) și a doua parte a cuvîn
tului inflation (inflație), ele
mente caracteristice economi
ei americane în ultimii doi 
ani.

„Am ajuns in situația în 
care nimic nu mai poate o- 
pri cursul condamnabil al 
creșterii numărului șomerilor 
și agravării inflației", subli
nia senatorul Jakob Javits. 
Această părere este împărtă
șită de numeroși economiști 
americani care consideră că 
politica Administrației de a 
ieși din inflație prin escala
darea șomajului a eșuat. în
săși cifrele oficiale atestă ve
ridicitatea ac<Btei aprecieri. 
Ele arată că, deși .șomajul 
a atins cel mai ridicat nivel 
din ultimii 10 ani. inflația a 
crescut cu 20,2 la sută față 
de anul 1967. In marile ora
șe ale țării, costul vieții a 
înregistrat creșteri și mai 
mari. In" New York, spre 
exemplu, valoarea dolarului 
este în prezent mai- mică cu 
24,6 la sută față de anul 1967. 
„Dar, în ciuda eșecului politi
cii economice a Administra
ției, de fiecare dată cînd 
sînt publicate noi cifre sta
tistice, guvernul vede în ele

motive încurajatoare", decla
ra George Meany, președin
tele Federației sindicale AFL- 
CIO. „Aceste motive încuraja
toare, precum -și pronosticu
rile optimiste ale Administra
ției, completa președintele 
Camerei reprezentanților, 
Carl Albert, nu pot prin e-

„Stagnare
inflație"

le însele redresa situația 
grea în care se află economia 
țării". Mike Mansfield, lide
rul majorității democrate din 
Senat, afirma că lupta împo
triva inflației și stagnării e- 
conomice nu se duce cu pro
nosticuri roze, cu speranțe 
sau cu aprecieri optimiste.

In timp ce strategii politicii 
economice guvernamentale 
și-au concentrat toate efortu
rile asupra aplicării soluției 
ieșirii din recesiune pe spi
narea muncitorilor, ei au evi

tat să ia vreo măsură pen
tru îngrădirea creșterii profi
turilor companiilor. Astfel, în 
cel de-al doilea trimestru al 
anului curent, cele două fir
me principale din industria 
chimică — ..Du Pont" și „Daw 
Chemical’4 — au realizat pro
fituri de 93 milioane de do
lari și. respectiv, 43 milioa
ne de dolari. Fhmele .Ford41, 
..Chrysler14, „American Mo
tors" și altele au realizat, 
în aceeași perioadă, profituri 
în valoare de swf.e de milioa
ne de dolari.

Pe bună dreptate, deci, 
rnulți economiști americani 
consideră că sporirea profitu
rilor trusturilor și monopo
lurilor americane prin majo
rarea prețurilor este una din 
cauzele esențiale ale inflației.

Combătînd tendința de în
ghețare a salariilor muncito
rilor, liderii sindicatelor su
bliniază că sporul de salarii 
obținut prin greve de unele 
categorii de oameni ai mun
cii americani, a fost și esto 
în permanență neutralizat de 
scumpirea continuă a costu
lui vieții. Noul val de miș
cări greviste din Statele U- 
nite este interpretat la 
Washington ca o expresie a 
hotărîrii muncitorilor de a-și 
apăra drepturile.
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