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Pentru noi bogății 
de cărbune

Deși trec, actualmente, prin- 
tr-o perioadă mai dificilă da
torită. in principal, unor con
diții de z.ăcămînt ingrate, colec
tivele minerești ale sectoarelor 
IV. VI. III și V de la E.M. Lu- 
peni se străduiesc să învingă 
greutățile, să îmbunătățească 
organi area procesului tehnolo
gic să aducă la ziuă, în pe
rioade. imediat următoare, noi 
bogății de cărbune. Sărbători
rea zilei de 23 August se cuvine 
întîmpinată cu realizări pc mă
sura prestigiului cîștigat în în
cercările de pînă acum din fron
turile adîncului. Bilanțul celor 
șapte * 1 mi trecute din acest an

o intolerabilă lipsă de interes.
Darea de seamă a scos în 

evidență și activitatea comite
tului de direcție care, nu s-a 
desfășurat Ia nivelul cerut, a 
fost sectară, „pe apucate", fără 
o concepție de lucru, fără per
spectivă. Așa, fiind, chiar dacă 
pe ansamblul muncii din co
merț, s-a înregistrat o sensibi
lă îmbunătățire a stilului și
metodelor de lucru, au persis
tat totuși aspecte necorespun
zătoare în ce privește buna gos
podărire, respectarea condițiilor 
minime de igienă, comporta
rea față de consumatori etc.

Cu toată lungimea sa, darea 
de seamă prezentată, a ornis 
să supună discuției cîteva pro
bleme de importanță majoră. 
Astfel, nu s-a pomenit în ea 
— și trebuia să se facă acest 
lucru cu o deosebită tărie — 
cum s-a acționat dc către co
mitetul de direcție, pentru stîr- 
pirea bacșișului, pentru com
baterea „ciupelii" la gramaj, 
pentru înlăturarea practicilor 
și tendințelor de îmbogățire 
prin mijloace și căi ilicite...

S-a constatat doar faptul că 
în patrimoniul obștesc, s-a 
produs cu 28 000 lei mai multă 
pagubă decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut, 
dar nu s-a consemnat o îngri
jorare prea mare, nu s-a insis
tat cu nimic asupra cauzelor, 
in scopul de a se stabili mă
suri ferme pentru stăvilirea 
răului.

V. D.

[Continuare in pag. a 3-a)

Pentru îmbunătățirea activității
din rețeaua comercială

Recent, în sala de ședințe a 
G.C.P. a avut loc adunarea ge
nerală a salariaților T.A.P.L. 
La lucrările acesteia au parti
cipat tovarășii D. Coteanu, di
rector general în Ministerul 
Comerțului Interior, Dumitru 
Bogdan. directorul direcției
comerciale județene, Gavri- 
lă David, președintele Con
siliului municipal al. sin
dicatelor și loan Mischie,
secretarul comitetului executiv
al Consiliului popular munici
pal.

Eveniment important, de am
plă analiză a activității, adu
narea s-a desfășurat intr-un 
spirit de combativitate, reușind 
să pună în atenție cele mai 
importante aspecte și proble
me. ce frămîntă sectorul la care 
ne referim.

Darea de seama prezentată 
de către președintele comitetu
lui de direcție, tovarășul Con
stantin Ciolofan, a făcut refe
riri atît la unele rezultate bune 
ce au fost obținute în primul 
semestru al acestui an. cît și la 
greutățile și lipsurile ce s-au 
manifestat in această perioadă 
de timp.

In acest sens s-a arătat că 
planul a înregistrat depășiri, 
cu excepția indicatorilor finan
ciari. Oamenii din comerț au 
dovedit o mai atentă preocu
pare pentru meserie, o mai 
sporită grijă și atenție pentru 
omul cumpărător. Un pas pozi
tiv s-a făcut în ceea ce pri
vește suprafața totală utilă de 
desfacere care a crescut cu 
1 023 lei/m.p. față de-perioada 

consemnează următoarele depă
șiri la producția dc cărbune, 
specificate în aceeași ordine de 
mai sus i peste 20 000 de tone 
(106,6 la sută proporția de rea
lizare a sarcinilor de plan), 5197, 
4628, respectiv, 789 de tone.

In cadrul sectorului III se de
pun eforturi apreciabile pentru 
punerea în funcțiune, înainte 
de termen, a primului complex 
de abataj din viața minei. De 
aici s-au evidențiat în mod deo
sebit brigăzile conduse de A- 
dalbert Balint, Radu Boșneag, 
care se mîndresc cu sporuri de 
îndeplinire a normei de peste 
20 la sută, precum și brigada 
lui Ion Onuț.

corespunzătoare a anului tre
cut.

Ocupindu-se de lipsuri, darea 
de seamă a subliniat faptul că, 
nu s-a depus suficient interes 
pentru a se asigura în perma
nență un control calificat și 
exigent pe rețeaua comerciala. 
Drept urmare, au fost înregis
trate ■ goluri în aprovizionare, 
provocate in primul rînd de

Adunarea 
generală a 
salariaților 
din T.A.P.L.

neritmicitate, iar în al doile^ 
rînd de faptul câ unele unități 
nu au lansat la timp comen
zile. Dacă o seamă de unități 
ca : ospătăria nr. 66 Construc
torul. bufetul nr.3 Jiul, comple
xul nr. 71 Parîngul, sau ospă
tăria nr. 63 Cerna, au muncit 
bine, obținînd rezultate frumoa
se, în schimb au existat și din 
acele ca : chioșcul nr. 37 gară, 
cofetăria nr. 9 Trandafirul, sau 
bufetul nr. 14 Mureșul care, 
în mod cu totul nejustificat nu 
și-au realizat planul. Situații 
asemănătoare, au fost consta
tate și în ce privește producția 
proprie, față de care, unele u- 
nități ca i nr. 8 înfrățirea sau 
nr, 55 Bărbăteni, au manifestat

Pregătiri 
intense

Tn aceste zile premergătoare 
lui 23 August, se intensifică 
pregătirile în vederea introdu
cerii în subteran, cu caracter 
experimental, a primei mașini 
de toreretat beton în galerii, 
de tipul MTG-1, în Valea Jiu
lui.’ Pentru început, procedeul 
respectiv de susținere va fi 
aplicat în galeria din pilier 
est, orizontul 500, de ia Ex
ploatarea minieră Urîcani,

Inginerul Grigore Pupăză, de 
la sectorul deschideri și pre
gătiri, de aici, îndrumă cu a- 
tenție lucrările pregătitoare 
pentru ca în cursul săptămîni; 
care vine mașina de toreretat 
să funcționeze în plin.

Simpozion 
închinat 
eliberării

In cadrul manifestărilor în
chinate sărbătoririi celei de a 
27-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. 
Comisia politico-ideologică și 
cultural-educativă a Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Petrila or
ganizează vineri, ora 18, la clu
bul muncitoresc din localitate, 
simpozionul intitulat : „Actul
de la 23 August 1944 în con
textul evenimentelor istorice 
europene". Cu acest prilej, to
varășii profesori Liviu Groza, 
Ioan Popescu ’.și Trbefir. Gogyi 
vor prezenta pe baza documen
telor istorice de arhivă, rolul 
Partidului Comunist Român în 
pregătirea și desfășurarea in
surecției armate, precilm și im
portanța evenimentului pentru 
evoluția ulterioară n războiu
lui.

Această manifestare consti
tuie cinstirea pe care tineretul 
din orașul Petrila o aduce ce
lei mai mari sărbători a po
porului nostru — 23 August — 
Ziua eliberării.

Fabrica de stîlpi hidraulici 
Vulcan :

Tînărul lăcătuș Aurel Io- 
nescu — unul din uteciștii 
conștienți ai secției de mon
taj din cadrul fabricii — la 
locul de muncă, montînd un 
telescop pentru stîlpul S.V.J.- 
315.
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Colectivul de muncă al pre- 
parației Petrila, integrat efor
tului comun al tuturor oameni
lor muncii doritori să întîmpine 
ziua măreață a Eliberării cu 
rezultate cît mai prestigioase, 
în consonanță cu sarcinile și 
angajamentele mobilizatoare 
luate în întrecerea socialistă, 
se mîndrește în momentul de 
față cu un meritoriu bilanț. 
După șapte luni la producția 
globală se raportează un spor 
dc 6 028 mii lei, iar producția 
de brichete la zi prezin
tă un spor de 18 671 de tone. 
Recuperarea a fost îmbunătă
țită în perioada respectivă cu 
0,4 puncte.

Se cuvin evidențiate străda
niile depuse de schimburile 
conduse de Pavel Damienoiu 
și Constantin Bușoiu, de la 
secția prelucrare, echipeie con
duse de Rudolf Galinschi și 
Ștefan Hoțea, de la secția pre
parare.

In afara preocupării vădite 
pentru respectarea indicatori
lor de calitate a produselor, se 
manifestă o grijă deosebită din 
partea colectivului pentru buna 
funcționare a utilajelor din 
flux. In acest sens, o contribu
ție de seamă au adus echipele 
de întreținere conduse de 
Carol Ursa, Sabin Hanchcș, 
Francisc Latculic și Teodor 
Butcovschi, aparținînd secțiilor 
menționate.

Roade ale emula
ției în secțiile 
I.I.L. Petroșani

Apropierea marii sărbă
tori a Eliberării constituie un 
puternic stimulent și în acti
vitatea colectivului de muncă 
al întreprinderii de industrie 
locală Petroșani. In secția de 
vată-tapițerie planul pe pri
mele 8 luni ale anului a fost 
realizat și depășit. La subsec- 
ția de vată, depășirile sînt 
estimate la un procentaj de 
peste 15 la sută.

Contribuții substanțiale în 
obținerea acestui succes au 
muncitorii Ioan Sulu (șeful 
sub-secției vată), Ghiță Costa- 
che, Ioana Neagu, Maria Con
stantin, Niculina Iancu, Ște
fan Rovoi, Pavel Vidican, 
Gheorghe Sulu (ultimii tre: 
sînt de la sub-secția tapițerie). 

Oamenii secției de tîmplă- 
rie din Petroșani depun efor
turi pentru a realiza ’ntegral 
pînă Ja sfârșitul acestei săptă
mîni producția globala prevă
zută pe luna august. Constan
tin Gurlup, Alexandru Biro, 
Petru Eva, Maria Mocșoi, Si- 
mion Florea și maistrul Petru 
Lazăr (șef de secție) alcătuiesc 
un veritabil nucleu al hărni
ciei în mijlocul colectivului 
secției.

Nelimitată rămîne fantezia 
decoratorilor atunci cînd a- 
ceastă artă e făcută cu pasi
une. O dovadă în sprijinul 
afirmațiilor de mai sus o 
constituie magazinul „Trei 
pitici* din Lupeni, aparținînd 
de O.C.L. produse industria
le, care, redeschis luni, 16 
august, complet renovat, și-a 
primit cumpărătorii într-o 
ambianță neașteptat de plă
cută. Primele elogii pentru 
reușita lucrării se cuvin ace- 

<? lor adevărați artiști ai inte
rioarelor. a căror muncă tre
ce de atâtea ori neobservată. 
Ii amintim cu acest prilej 
îndeplinindu-ne datoria de 
a-i semnala opiniei publice: 
Dezideriu Feder și Elza lo-

S-a
Incredibil și totuși, dau cele 

mai solemne asigurări, că așa 
s-a întimplat. De altfel, in 
această epocă, de uluitoare 
surprize, incredibilul a deve
nit, in general, destul de 
credibil. E suficient să po
menesc de spectaculoasa de
barcare pe Selena, pentru a 
mă considera motivat.

Prin urmare, pot relata fără 
vreun risc. In scopul unei 
redări cit mai exacte a celor 
petrecute, solicit puțină fan
tezie.

...Undeva pe o stradă a 
străvechiului Petroșani. Noap
te, o noapte fără lună, că e 
mai enigmatic, mai cu sus
pense. Dacă vreți, putem a- 
dăuga și o ceață, așa, mis
terioasă, plină de spaime. 
Prin acest cadru a la Hit- 
chouck, se plimbă la niște 
ceasuri tîrzii, încolo și în
coace, făcindu-și rondul, paz
nicul X. Pășește rar, caden
țat, de parcă... dar, nu, nu 
compar cu nimic, fiindcă 
n-am nici o comparație bună 
la înde mină.

Mitingul prieteniei dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul 

de stinda-comunlstii din Suedia
Miercuri la amiază, tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună 
cu tovarășul CARL-HENRIK. 
HERMANSSON, președintele 
Partidului de stingă — comu
niștii din Suedia, care se află 
in țara noastră, au vizitat U- 
zina de țevi „Republica" din 
Capitală.

Cei doi conducători de partid

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Carl-Henrik Hermansson

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoa.scră, între
gului colectiv de oameni ai 
muncii din Uzina ..Republica" 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului nostru comunist. (Aplauze 
puternice urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Intîlnirea de astăzi este con
sacrată prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul de stingă — comuniștii din 
Suedia. întîlnire organizată cu 
prilejul vizitei în România a 
delegației conduse de tovarășul 
Hermansson. Aș aprecia — -Ș» 
cred că tovarășul Hermansson 
va fi de acord cu mine — că 
această întîlnire are ur. sens 
mai larg și anum*\ consider 
că ca este o manifestare a prie
teniei dintre poporul român și 
poporul suedez. (Aplauze pu- 

-iewHce. urale).
'Partidul comuniștilor suedezi 

are vechi tradiții dc luptă, el 
joacă un rol important în viața 
politică din Suedia. Ca fiecare 
partid comunist, el se străduieș
te să înfăptuiască în viață pro
gramul său care corespunde 
năzuințelor poporului suedez 
— așa cum programul partidu
lui nostru corespunde năzuințe
lor poporului român. Intrucît 
partidele noastre joacă un rol 
de seamă în viața societății din 
cele două țări, putem spune că 
prietenia dintre comuniștii ro
mâni și suedezi exprimă și 
prietenia dintre popoarele noas
tre. (Aplauze prelungite, urale).

„TREI PITICI"
nescu. Următoarele elogii le 
adresăm conducerii organiza
ției comerciale ale cărei pre
ocupări pentru împrospăta
rea rețelei confirma bunele 
intenții de a asigura cumpă
rătorilor. de cele mai diferite 
vîrste și preocupări, o abun
dență de mărfuri oferite în
tr-un cadru tot mai adec
vat, într-o notă de evidentă 
urbanitate — criterii care 
aduc după sine, implicit, so
licitudinea și buna deservire.

— După „Motanul încăl
țat" din Petroșani, primul 
magazin care, a surprins 
publicul cumpărător prin de
corație și amenajare, maga
zinul „Trei Pitici", al doilea

furat un paznic
Deodată, apar două faruri, 

de care se ține atirnată o ma
șină ce vine, vine, vine și... 
stop ! Exact lingă amicul nos
tru X. Prin ușa ușor între
deschisă, străbate o voce, ca 
oricare altă voce, să nu vă 
faceți cumva probleme.

— Bună seara.

Oprit brusc din rondul său, 
X răspunde fără a sta pe 
ginduri.

— Bună.
— Dumneata eșii preacu- 

noscutul paznic X ?
— Eu!
— Atunci, urcă !
Tot fără a sta pc gînduri 

X se urcă, mașina pornește 
și sectorul pe care tocmai îl 
avea in primire, rămîne pus
tiu. 

au fost însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miu Dobres
cu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., iar din 
partea suedeză de tovarășii 
Lars Werner, vicepreședinte al 
P.S.C.S., și Eivor Marklund,

Intre, comuniștii români și co
muniștii suedezi, între clasa 
muncitoare din România și 
clasa muncitoare din Suedia, 
între popoarele țărilor noastre 
există vechi relații de colabo
rare. Raporturile de prietenie 
și colaborare dintre partidele 
noastre capătă astăzi un conți
nut nou în lupta pentru secu
ritate în Europa, pentru pace, 
pentru dreptul popoarelor de 
a-și hotărî dezvoltarea așa cum 
o doresc ele, fără nici un. ames
tec din afară. (Aplauze prelun
gite).

Noi comuniștii români, dăm 
o apreciere deosebită activită
ții comuniștilor din Suedia ca, 
în general, activității partidelor 
comuniste și forțelor antiimpe- 
rialiste de pretutindeni. Parti
dele comuniste au un rol tot 
mai important în lupta unită 
a forțelor progresiste, în frun
te cu clasa muncitoare din fie
care țară, împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
pentru încetarea conflictelor șl 
războaielor dintre state, care 
mai au loc în diferite zone ale 
lumii, pentru soluționarea a- 
cestora pe cale politică, pen
tru retragerea totală a trupe
lor Statelor Unite din Indo
china, încetarea oricărui ames
tec în treburile altor popoare, 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărei națiuni de a fi stăpînă 
pe destinele sale, pe bogățiile 
sale naționale, de a-și hotărî 
dezvoltarea economică și soci-

(Continuare in pag. a 4-a) 

de acest gen, din Lupeni de
notă deja o predilecție apar
te pentru micii cumpărători 
— l-am interpelat pe Dumi
tru Poenaru, directorul O.C.Ii. 
produse industriale, întâlnit 
luni după-amiază printre nu
meroșii cumpărători ai maga
zinului.

— Nu e o predilecție cu 
totul aparte. Micii cumpără
tori sînt mai lipsiți de spri
jin în ce privește formarea 
gustului. După cum le oferim 
astăzi o ambianță plăcută, 
civilizată, așa vom avea în 
ei, mîine, marii cumpărători 
ai magazinelor noastre.

I. M.

La puțin timp sosește 
schimbul, dar, nu mai are pe 
cine să schimbe. Cel în cau
ză e departe, pe undeva prin 
apropierea Hațegului. Și abia 
acum, adunat ghem pe cana
peaua mașinii, începe a-și pu
ne sfinta și elementara în
trebare :

— In fond, cine sînt ăștia ?
— Sîntem niște hoți, i se 

răspunde de cineva din dreap
ta, care, se vede ii intercep
tase gindul.

— Hoți ? Și ce furați ?
— Paznici!
— Paznici ? Și ce faceți 

cu ei ?
— Expoziție! Deși au în

ceput să nu mai fie piese 
rare. 

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.S.C.S.

Străbătind capitala in drum 
spre cunoscuta uzină bucu- 
reșteană, oaspeții traversează 
modernul cartier „Titan", care 
se întinde pe aproape 700 ha. 
Noul cartier, situat in apro
pierea unei puternice zone in
dustriale a orașului, se reco
mandă prin arhitectura mo
dernă a construcțiilor.

Dragi tovarăși români,

Vă rog să mă scuzați că nu 
pot vorbi în limba română și 
trebuie să vă transmit salutul 
nostru in limba suedeză. (Apla
uze). (Această frază a fost ros
tită în limba română).

Delegația noastră este foarte 
bucuroasă că are posibilitatea 
de a vizita Uzina ..Republica" 
și de a se întîlni cu colectivul 
său de muncă. Adresez în a- 
celași timp vii mulțumiri pen
tru primirea călduroasă de ca
re ne-am bucurat.

Evoluția din România și Sue
dia a urmat odinioară un curs 
paralel în multe privințe. Ca
pitalismul a început să se dez
volte aproximativ concomitent 
în ambele țări. Primele sindi
cate s-au înființat în același 
timp, așa cum s-a întîmpiat și 
cu partidele social-democrat?. 
După primul război’ mondial, 
în ambele țări _s-a simțit nevo
ia creării unui partid cu -îde- 
văral revoluționar, clădit pe 
învățătura lui Marx și a lui 
Lenin. S-au creat partidele co
muniste.

Partidul Comunist din Ro
mânia a fost silit curînd să in-

încheierea convorbirilor dintre 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și delegația 

Partidului de stînga — 
comuniștii din Suedia, 
condusă de tovarășul 

Carl-Henrik Hermansson
Miercuri, s-au încheiat con

vorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R. și de
legația Partidului de stînga-co- 
muniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Carl-Henrik Hermans
son, președintele P.S.C.S.

Din partea suedeză au parti
cipat tovarășii Lars Werner, 
vicepreședinte al P.S.C.S. și 
Eivor Marklung, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.S.C.S., iar din partea română 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu,

I
...Pină la urmă toată po

vestea s-a lămurit simplu, 
ca-n filme: hoții nu erau 
hoți, ci niște glumeți ce pu
seseră un pariu, cum că vor 
face și încă ușor, ceea ce nu 
s-ar crede că se poate face. 
Drept urmare, a doua zi, tot 
pachet așa cum îl preluascră, 
l-au restituit celor ce-l aveau 
in primire, fără a lipsi ni
mic din el și, încă in stare 
de funcționare. Aceasta, bi
neînțeles, la libera apreciere 
a celor in drept.

S-ar impune o concluzie 
moralizatoare, în care să vor
besc despre... și despre... și 
despre..., iar apoi niște pro
puneri, una așa.,, alta așa... 
și alta, altfel. Mă opresc aici. 
Și nu o fac deoarece, nu-mi 
place să iau pîinea nimănui. 
Așa că, las cele de mai sus 
pe seama acelora care, mă- 
nincă o pline anume pentru 
a face un astfel de lucru.

V.MAN.D. 

La intrarea in uzină, oaspe
ții sînt salutați de tovarășii 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Nicolae Agachi, minis
trul industriei metalurgice, de 
colectivul de conducere al în
treprinderii. de reprezentanți

(Continuare in pag. a 4-a) 

tre în ilegalitate in timp ce 
partidul suedez avea posibili
tatea să activeze deschis. To
tuși, legăturile dintre cele două 
partide nu au fost întrerupte. 
La Doftana, închisoarea caro 
astăzi este transformată în mu
zeu și unde atît de mulți din
tre luptătorii revoluționari din 
România au fost întemnițați
— chiar tovarășul Ceaușescu
— am putut găsi documente 
care atestă că partidul nostru 
a participat la mișcarea Je 
solidaritate internațională care 
cerea amnistierea deținuților 
politici din România.

Tovarășii noștri români con
duc astăzi lupta de construire 
a socialismului' și comunismu
lui în această țară. In Suedia 
continuă să domnească capita
lismul. Muncitorii nu au nici 
o putere reală în fabrici și în 
alte locuri de muncă. Puterea 
decisivă se"află in- mâinile ca
pitalului "monopolist P vul 
muncitor trebuie să lupte cu 
tărie împotriva jafului mono
polurilor și al statului capita
list pentru a-și apăr;) și spori 
salariile reale.

(Continuare în pag. a 4-a) 

membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. a] P.C.R., 
Ghizela Vass, șef dc secție lâ 
C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-un spirit de caldă priete
nie tovărășească, caracteristică 
pentru relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de 
stînga-comuniștii din Suedia.

★
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a oferit un 
dejun in cinstea oaspeților. Au 
participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană. Du
mitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Miu Dobrescu, Ghizela Vass, 
Alexandru Sencovici.
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EXTINDEREA
ACORDULUI

GLOBAL
factor de

al realizării
in avans

a obiectivelor
Se cunooște foplul că. in sco

pul creșterii cointeresării ma
teriale o muncitorilor. pentru 
obținerea unor rezultate cit mai 
bune in ce privește îndeplinirea 
și depășirea sorcinilor cantita
tive de producție cit și îmbu
nătățirea calității produselor. Io 
unele unități miniere ale Voii 
Jiului a început să se aplice, 
în cadrul unor anumite obiecti
ve și formații de lucru, acor
dul global, o formă de solori- 
zore care reprezintă și o pîrghie 
importantă de ridicare a rod
niciei muncii minerului.

Calculul salariilor cuvenite 
membrilor formației, prin apli- 
coreo acestei forme de retribu
ire a muncii, se face pe baza 
rezultatelor finale ale activită
ții desfășurate, atit după canti
tatea și calitatea lucrărilor exe
cutate, cît și in raport cu înca
drarea in controctul-angaja- 
ment.

Acordul global înfăptuiește, 
realmente, o remunerație în 
concordanță cu eforturile de
puse pe fronturile subterane și 
cu modul de 
lucrări intr-un 
și de calitate 
zăteare, care
rintelor actuale ce se

reolizore a unor 
timp cit moi scurt 
cit moi corespun- 
să răspundă ce-

plinămineritul nostru aflat in 
dezvoltare și perfecționare.

Documentele de partid și de 
stat accentuează cu pregnanță 
datoria factorilor in drept de a 
extinde această formă avanta
joasă de salarizare la toate 
formațiile și la toate lucrările 
unde pot fi create condiții pen
tru aplicarea corespunzătoare a 
ei.

Repetăm, primii pași în ceea 
ce privește introducerea acordu
lui globol in mineritul Văii Jiu
lui ou fost făcuți, iar extinderea 
la un număr cit mai mare de 
brigăzi și locuri de muncă va 
contribui Io realizarea în avans 
a obiectivelor stabilite.

Astfel, la mina Livezeni — 
care, in prima jumătate a anu
lui viitor, va trebui să intre în 
exploatare — concomitent cu 
lucrările de construcție de la 
suprafoță, se execută in subte
ran o serie de lucrări miniere 
de deschidere core se impun a 
se încadra in termenele fixate 
prin graficele directoare. Pe lin
gă o serie de măsuri tehnico- 
orgonizotorice menite să asigure 
buna desfășurare a lucrărilor, 
s-o preconizat și aplicarea for
mei de salarizare in acord glo
bal la brigăzile conduse

minerii Dionisie Bortha și Au
gustin Demeter.

Lucrările cuprinse în contrac- 
tul-angajament. încheiat intre 
unitate și formația de lucru, au 
fost executate înainte de terme
nele stabilite și au condus la 
stimularea materială a celor 
două formații de lucru, ele 
lealizind ciștîgurî mult moi mau 
foto de perioadele anterioare.

In ocord au fost cuprinși alit 
muncitorii de la lucrările de 
bază, cit și cei de deservire, e- 
lectricienii și lăcătușii, ale căror 
reolizări au fost legate nemij
locit de realizările concrete ale 
brigăzii și de onorarea la timp 
o scadenței lucrării. Acum, după 
terminarea celor două lucrări 
în acord global, putem spune 
co efectele acestei forme de 
retribuire sînt evidente. Ea a 
favorizat menținerea acelorași 
muncitori la lucrările in cauză, 
fluctuația a fost redusă substan
țial s-au stabilizat muncitorii 
la locul de muncă și s-a mărit 
interesul brigăzilor de a reduce 
termenul de execuție, creînd 
garanția intrării noii unități în 
producție la termenele preconi
zate.

Pe lingă toate acestea, bri
gada condusă de minerul Dio
nisie Bortha. care o lucrat la 
săparea și betonarea cu cofroj 
glisant a puțului principal de 
Io mina Livezeni. a obținut re
cordul notional de 93.5 m.l. de 
puț. săpat și betonot, reducînd 
totodată timpul de executat cu 
27 zile, iar brigada minerului 
Augustin Demeter a realizat lu
nă de lună peste 100 m.l. avan
sare in golerie dublă. Această 
brigadă a executat galeria de 
legătură între puțul de aeroj 
nr. 2 și puțul auxiliar est Live
zeni cu 36 zile mai repede față 
de contractul-angajament.

Efectele pozitive ale aplicării 
acordului global in minerit sînt, 
deci, evidente, iar conducerea 
exploatării miniere Livezeni 
caută căile cele moi potrivite 
de introducere o acestui sistem 
rodnic, cu efecte atit de fovora- 

minei, 
aceasta, 
in des- 
creînd,

bile asupra activității 
preîntimpinind. prin 
orice fel de anomalie 
fășuroreo lucrărilor, și 
în același timp, garanția intră
rii oportune în producție a 
nei. Astfel. în curînd, se va 
plica acordul globol Io săparea 
și betonareo puțului de aeroj 
nr. 1 și la săporea galeriilor de 
deschidere o strotelor de căr
bune din partea estică a cim- 

inier Livezeni.

mi-
a-

C

Primele tone au fost extrase Pe urmele
■ ■■

In ultimul timp, activitatea colectivului Șantierului Va
lea Jiului al T.C.M.M. s-a concentrat pe realizarea unui 
obiectiv dc scamă în cadrul sarcinilor dc plan din acest an : 
punerea în funcțiune a complexului de extracție, respectiv, 
turnul cu mașină de extracție multicablu, și instalația -le 
sorțare-însilozare și încărcare în vagoane CFR. toate a- 
parținînd minei Dîlja. Oamenii harnici ai lotului în cauză 
sînt hotărîți ca. in cinstea zilei dc 2.3 August, să termine 
toate lucrările prevăzute, inclusiv finisarea exterioară a 
turnului în scopul protejării împotriva agenților atmosfe
rici. Un merit al constructorilor : ei s-au angajat extraplan 
să execute operațiile dc finisare. Putem evidenția în mod 
deosebit echipele de zidari conduse de E. Kovacs, ?i G.

Vieru, echipa de lăcătuși a lui Mihai Racz și pe electricie
nii lui C. Lai. Un aport deosebit in coordonarea lucrări
lor îl aduce șeful de lot Dumitru Ghgorglie.

De altfel, primele tone de cărbune au fost extrase în 
dimineața zilei de joi 12 august. Facem mențiunea că lu
crările subterane destinate extracției cărbunelui au fost 
executate de către E. M. Dîlja, o contribuție substanțială 
făcîndu-se simțită din partea unor echipe de aici, îndru
mate de maistrul de investiții I. Cristian.

In legătură cu complexul de extracție. în mod cu totul 
aparte se remarcă buna calitate a lucrărilor de montaj 
privind partea electrică de forță și comandă, executate de 
monteurii din echipele conduse de I. Paraschiv și V. Gro- 
șan, sub coordonarea maistrului Carol Ridzi.

materialelor
publicate

Organizarea 
invătăminlului

întru a afla in ce direc
ții se dezvoltă activitatea 
cercetătorilor de la Sta

ția de cercetări pentru securita
te minieră Petroșani în legătu
ră cu prevenirea exploziilor de 
metan și praf de cărbune în 
subteran, care e stadiul cerce
tărilor, ce noutăți sînt pe a- 
ccst tărîm, ce perspective există 
în acest domeniu, un redactor 
al ziarului nostru a avut o con
vorbire cu lucrători ai labora
torului de metan, praf de căr
bune și degazare al S.C.S.M. In 
cele ce urmează redăm dialo
gul avut cu tovarășul inginer 
Dumitru Ionescu, șeful labora
torului.

— Sc întrevede, cumva, 
valorificarea gazului me
tan rezultat în urma <le- 
gazării stratelor dc căr
bune ?

— Da. Nu mai constituie o 
noutate valorificarea metanului. 
Practic a și început la mina 
Lupeni, prin folosirea unei părți 
a gazului drenat pentru încăl
zirea încăperilor stației de dre
nare. Se prevede, de aseme-

se încarcă prețul de cost al to
nei de cărbune, sc reduce la ju
mătate. S.C.S.M. a construit 
două modele de vas pentru ba
rajul cu apă din polistiren es- 
pandat, care au fost experimen
tate asupra casanțej la explo
zie și la etanșeitate privind 
pierderile de apă, rezultatele fi
ind bune. Pînă la sfîrșitul anu
lui urmează să se experimen
teze limitarea exploziilor cu fo-

— Evidențieri ? Mă puneți în 
fața unei probleme delicate. 
Dintr-Un colectiv dc aproape 29 
dc persoane care depun stră
danii e greu să fac diferen
țieri. Totuși, apreciez, acti
vitatea, interesul în muncă, de
pus de o parte dintre colabo
ratori și anume ale inginerilor 
Anica Dochiței, Petru Iler, Ioan 
Crâciunescu. Aurel Neagoe. ale 
tehnicienilor Silviu Vladislav și 
Eduard Fodor, ale muncitorilor 
Simion Fleșcan. Vasile Uțescu, 
Mihai Ropotă și Nicolae GIo- 
dcanu.

în școlile

pe calea

Nu de mult, a apărut in 
coloanele -Steagului roșu** 
un material dc analiză in
titulat - Oamenii — cu pre
gătirea și responsabilitatea 
lor — hotărăsc progresul 
minei, ritmul dezvoltării ei", 
în care erau relevate și u- 
neie laturi legate de acti
vitatea școlilor de calificare, 
de modul de ținere a cursu
rilor. de frecvența eleviler 
etc.

Drept ecou la acest a> ticoL 
cadrele care răspund de re
sortul în cauză din Centrala 
cărbunelui Petroșani, subli
niază faptul că organizarea 
cursurilor de calificare se 
realizează în funcție de ne
cesitățile concrete ale fie
cărei unități productive, în 
baza unui plan an’tal de șco
larizare, alcătuit de către 
acestea, însușit și aprobai 
dc forurile superioare. Pro
grama analitică a cursurilor 
pentru fiecare - meseria este 
întocmită de către M.M.P.G.. 
fiind obligatorie de respectat. 
Ingineri din cadrul unită
ților - numiți de conduce
rile respective — fie ca obli
gație de serviciu, fie prin 
plata cu ora, asigură preda
rea cursurilor. Doar situații 
pur subiective ar putea ere» 
starea de nerespectare a pro
gramului in timp al școlariză
rii. Ni se arată în continuare 
că soluția propusă privind nu
mirea unor lectori cu normă 
de bază la cursurile de ca
lf ■ < are nu este posibilă p€ 
considerentele că. pe de « 
parte Centrala nu dispune 
la ora actuală de ingineri 
de care s-ar putea disoensa 
producția, iar. pe de alta 
parte, cum cursurile de ca
lificare cuprind meserii di
verse. s-ar necesita asigu
rarea unor specialiști din toa
te domeniile de 
numiți cu norma de l 
lucru dificil de realizat, 
plus, durata cursurilor 
calificare este în medie dc 
6—8 luni, desfășurîndu-se 
in anumite perioade ale a- 
nului. ceea ce ar face ca 
lectorii să fie lipsiți o bu
nă parte din timp de orice 
activitate. Or. norma de ba
ză prevede o încărcare de 
18—20 de ore săptămîna). pe 
întreg anul școlar.

Referitor la frecvența ele
vilor. ni sc specifică fap
tul că programul cursurilor 
e organizat de către unit ne 
in așa fel îneît să se garau-, 
teze prezența tuturor cursar.- 
ților. Dezideratul ca atare 
nu este prea greu de onorat 
pe plan intern la fiecare uni- 
i. El se poate realiza prin 
gruparea cursanților dc 'a 
o meserie pe un singur 
schimb sau — cind sînt mai 
mulți cursanți — prin or
ganizarea unor clase para
lele 
mit schimb. I 
lunci, cînd 
schimburilor, 
schimbul II.
săptămîna respectivă se vor 
suspenda, fapt care nu are 
nici o repercusiune asiiora 
oregătirii cursanților. Pro
blemele sesizate de ziar — 
ni se spune în încheiere — 
au o rezolvare internă, de 
care răspunde în primul 
rînd persoana din unitate 
care se ocupă cu probleme 
le de învățămînt. Ea E M 
Vulcan, tov. D. Moraru mi 
s-a achitat cu suficientă com
petență și cu spirit de răs
pundere de sarcinile 
îi reveneau.
zată și de către organele de 
control din C.C.P. In me
mento) de față în funcția 
respectivă a fost numit «n 
tehnician cu experiență ca
re — să sperăm — va con
tribui efectiv la îmbunătă
țirea activității școlii de ca
lificare. sub toate aspecte
le.<_______ >

O privire— La ce probleme lu
crează colectivul labora
torului, colaboratorii dv. ?

— Cercetările noastre cuprind, 
de fapt, un ansamblu larg de 
probleme și preocupări, cu re
ferire în special la conținutul 
de metan și la indicii de gazo- “ 
dinamică aj stratelor de cărbu
ne, la zonele de zăcămînt ce 
urmează să fie degazate la mi
nele din Valea Jiului, la pe
ricolul pînzelor dc metan și a 
posibilităților de distrugere a 
acestora din lucrările miniere, 
la procedee .și parametri spe
cifici de drenare a gazelor la 
in inele Lupeni și .Anina, la li
mitarea exploziilor de metan 
și praf de cărbune prin folo
sirea barajelor cu apă, la sta
bilirea regimului de degajare 
a gazelor de la salina Slănic. 
In afară de cele arătate mai 
sus, colectivul laboratorului par
ticipă la diverse expertize, în 
special în ceea ce privește sta
bilirea pericolului potențial de 
explozie precum și la determi
narea cauzelor unor avarii dejă 
produse. Activitatea laboratorur 
Jui este în prezent extinsă și 
în afara ministerului nostru, în 
sensu] că se efectuează măsu
rători privind pericolul de ex
plozie al diferitelor pulberi 
cum ar fi praful de cocs și 
semicocs la siderurgie, pulberile 
de nutrețuri de la silozurile a- 
gricole și combinatele zooteh
nice, praful de făină de grîu 
la complexele de morărit. 
diferitelor 
lente etc.

pe tărîmul
cercetării

de cer- 
mai a- 
la pe
al doi-

pentru:

prevenirea

— Perspectiva cercetă
rii domeniului, in care 
lucrează colectivul labora
torului. ce linii directoare 
de viitor vizează ?

— Avem un program 
cotare, ca să zic așa, 
propiat, care se referă 
rioada 1972—1975 și un
lea program cu desfășurare mai 
largă în timp și în conținutul 
tematicii. In cadru] primului 
program avem sarcina de a re
zolva gazodinamica și fenome
nele litostatice la minele din 
Valea Jiului și Anina, de stu
diat mecanismul de aprindere 
și explozie al metanului și a pra
fului de cărbune, să determi
năm cantitățile de gaz ce se 
degajă la lucrările de pregă
tire de lungime mare și cores
punzător acestora să dimensio
năm aerajul parțial în funcție 
de factorul gaz. să cercetăm po
sibilitățile de fisurare hidrau
lică a zăcămintelor de cărbune 
în vederea drenării eficiente a 
gazelor etc.

Vorbind de cel de-al doilea 
program, ași dori să menționez 
numai cîteva din problemele ca
re stau în fața noastră și care 
sînt de importanță fundamen
tală pentru economia națională. 
Menționez între alte probleme : 
crearea unei dotații și elabora
rea de metodologii 
destinate determinării
parametrilor ce intră sau 
zultă la fenomenele de explo
zie a gazelor și pulberilor in
dustriale. apoi găsirea de noi 
soluții pentru anihilarea meta
nului înainte de a pătrunde în 
atmosfera subterană, respectiv 
studierea posibilităților de ga- 
zeificare a cărbunilor din Va
lea Jiului, corespunzător condi
țiilor de zăcămînt, și. în sfir- 
șit. încercări de a construi a- 
parate autohtone pentru con
trolul gazului și al prafului, 
fapt ce va permite reducerea 
importului dc astfel dc aparate 
— toate acestea vizînd intere
sul nostru, al cercetătorilor, al 
beneficiarilor, al ministerului, 
pentru crearea celor mai bune 
condiții de securitate a muncii 

minele patriei noastre.

pentru
mine
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le pentru fabricarea ce
lor mai diferite produ
se din beton armat.

Vasile DRAGAN.
E. M. Livezeni

Ce rezultate la zi a- 
in cadrul laborato-

în subteran
al

insecticide pulveri-

blocul II, orizontul
Interviu consemnat de

Iosif BĂLAN

losirea acestor vase în formații 
dc baraje într-o galerie de la 
mina Uricani.

exploziilor
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Peste podul „T. VladimirescuM din Petrila, (daca se. — —.......     ,---------- poate numi pod) se face majoritatea transportului economic a mi
nei. Deoparte și de cealaltă, in Jiu „zac* de anul trecut 9 vagoneți de mină. O socoteală succintă : Predați la I.C.M. s-ar 
cîștiga cca. 4 800 lei. Nelăsați spre deteriorare și redați transportului ar fi fost economisiți cca. 36 000 lei. Dar ce contează 
o astfel de sumă șj 9 .goale" pentru abataje?... Bătrinul Jiu le suportă! Și intr-o zi va suporta și... podul!

...Construcțiilor

in
ion 
în- 

j a 
curățit

specifice, 
tuturor 

re-

In rindurjle de mai jos vom încerca o selec
tare a cîtorva aspecte mai deosebite, după pă
rerea noastră, din lumea noutăților tehnico-știin- 
țifice de pe mapamond in domeniul...

...Minier, geologic 
și geofizic

I
i
i

9- In Anglia se pre
conizează studierea po
sibilității de folosire a 
energiei nucleare la ex
tragerea gazelor combus
tibile din huilă de cali
tate inferioară. Pentru 
gazeificarea huilei, s-a 
propus folosirea unui 
reactor cu temperaturi 
înalte, a cărui răcire 
s^ va efectua cu heliu. 
Huila va fi încălzită pî- 
nă la o temperatură de 
1 600 grade F. Scopul 
principal al cercetărilor 
este acela de a se ela
bora proiectul unei cen
trale de gazcificare a 
cărbunelui, de mare pu
tere și productivitate, 
care să fie în stare să 
furnizeze gaz de calitate 
superioară, destul de pur 
pentru a fi transportat 
prin conducte. O astfel 
de centrală va prelucra, 
intr-un an, 4 milioane 
de tone de cărbune.

® Ipoteza derivei 
continentelor se bazea
ză, deseori, pe faptul că 
in mantaua Pămîntului 
are loc o convecție ter
mică a materiei. In pre
zent, datele seismice și 
șeochimice indică exis-

• Case din beton co
lorat : roz. albastru, ver
de poți să înlîlnești azi 
în tinărul oraș Bratsk, 
din U.R.S.S. Aici s-a ob
ținut. pentru prima oară, 
beton în toate culorile 
curcubeului. învelișul 
betonului este sticlos și 
rezistent la umezeală. 
fcrindu-1 de praf și mur
dărie.

O întreagă secție a u- 
tinei de beton armat din 
localitate este ocupată 
de introducerea în pro
ducție a acestei inovații, 
care se bucură de o ’nal
tă apreciere din partea 
specialiștilor.

S-a hotărît montarea 
prime- linii semiautoma-

tența în manta a unor 
transformări de fază ca
re pot fi stabile, consti
tuind un obstacol pen
tru convecția termică. 
Astfel, dacă materia din 
manta se ridică, trece
rea de la faza densă 
cea ușoară conduce 
absorbirea căldurii, 
răcirea materiei și la 
pariția unor forțe sta
bilizatoare îndreptate în 
jos.

Un grup de cercetă
tori din S.U.A. și din 
Marea Britanic a studiat 
influența transformări
lor de fază asupra sta
bilității materiei în man
taua Pămîntului. Ca ur
mare a cercetărilor, ei 
au ajuns la concluzia că, 
în anumite condiții, 
transformările de fază 
pot fi și nestabile, ad- 
mițînd astfel existența 
unui proces de convec
ție. Modelul elaborat 
poate, totodată, explica 
mișcările în zona cres
telor muntoase subacva
tice, care cu greu pot 
fi interpretate în cadrul 
ipotezelor referitoare la 
mișcările de convecție 
în manta, existente 
in prezent.

# După părerea unor 
specialiști americani, de- 
șeurile de sticlă ar pu
tea fi folosite ca mate
rial pentru unele lucrări 
de construcții. Astfel, 
dacă sticla fărîmițată se 
amestecă cu ciment, se 
poate obține un mate
rial ușor și ignifug po
sibil de folosit pentru 
realizarea de acoperi
șuri și dușumele. Sticla 
fărâmițată poate fi uti
lizată și în loc de nisip 
la prepararea betonului 
în malaxoare.

o

întreprinderile telefonice din 
Cracovia au pus la punct pro
ducția în serie a unui aparat 
telefonic de construcție pro
prie. utilizat în locurile ame
nințate de explozie, îndeosebi 
în subteranul minelor.

Aparatul, denumit „ATR-3*, 
este destinat. în principal ope
rațiunilor de salvare și are 
misiunea de a asigura legătura 
între salvator sau grupul de 
salvare și bază.

Construcția noului aparat te
lefonic alimentat de o baterie 
de 9 V garantează o funcțio
nare fiabilă și o marc secu
ritate. Aparatul este adaptat 
măștii minerului, în care poa
te fi montat microfonul apa
ratului. Ansamblul, împreună 
cu cutia, cîntărește 4,5 kg.

veți
rului, privind problemele 
mai sus menționate ?

— S-a elaborat studiul cu zo
nele de zăcămînt ce trebuie 
degazate la mina Petrila. rczul- 
tînd necesitatea proiectării u- . 
nei stații de drenare a meta
nului care. în curs de cipci £ 
ani. va crea la suprafață cca. ■ 
100 milioane metri cubi dc me- t 
tan. .Acest volum suplimentar* 
dc gaz nu ar putea fi diluata 
cu instalațiile de aeraj general' 
preconizate sub limitele admise 
de norme, dacă nu s-ar aplica 
degazarea.

După cum este cunoscut, la 
mina Lupeni se află în.-func
țiune de aproape 3 ani o stație 
de drenare care a evacuat la 
suprafață pînă în prezent can
titatea de cca. 20 milioane mc 
CH^. In colaborare cu specia
liștii minei Lupeni, cercctăto-r 
rii noștri experimentează me-; 
toda de drenare a gazelor în 
fază de abataj frontal la stra
tul
400—480.

nea, extinderea utilizării meta
nului la încălzirea în timpul 
iernii a aerului ce intră pe 
puțul 12, la încălzirea apei pen
tru băile minei, ca și la încăl
zitul încăperilor grupului so- 
cial-adniinistrativ al minei. In 
orice caz, există preocupări pen
tru extinderea . folosirii meta
nului de mină și la uzul cas
nic.

— Referitor la barajele 
cu apă, de care ați amin
tit, ce amănunte puteți co
munica cititorilor noștri ?

— Din punct de vedere teh
nic cît și economic, barajele cu 
apă sînt superioare barajelor cu 
praf inert. Superioritatea lor se 
referă la faptul că opresc ex
plozii cu viteze dc pînă la 1 000 
ni/secundă, în timp ce barajele 
cu șistifiant au eficacitate nu
mai pînă la 600 m’secundă, 
precum și la aceea că nu pun 
probleme în zonele cu umidi
tate mare din subterafi, în timp 
ce barajele cu praf inert devin 
ineficiente sau sîntem nevoit i 
să schimbăm materialul de pe 
polițe, foarte frecvent.

Superioritatea economică a 
barajelor cu apă constă în a- 
ceea că valoarea anuală cu care

— In ce privește lichi
darea pînzelor de metan, 
în ce stadiu se află cer
cetările ?

— Conform prevederilor con
tractului economic cu Centrala 
cărbunelui, s-a predat studiul 
documentar la jumătatea anu
lui și, în prezent, experimen
tăm două dispozitive de împrăș- 
tiere a pînzelor la mina Pe
trila. In acest fel, vom încerca 
să lichidăm pîhzele de metan 
earc se formează, de obicei, in 
spatele fronturilor, în fund de 
sac, și la partea superioară a 
abatajelor frontale.

— Am reținut, din tot 
ce ați relatat pînă acum 
că întregul colectiv al la
boratorului lucrează in
tens, cu dăruire la re
zolvarea problemelor dc 
marc importanță pentru 
asigurarea unui climat dc 
securitate in subteran cit 
mai bun. Totuși, bănuim, 
că ne-ați putea face cî- 
teva evidențieri aparte 
din cadrul colectivului dv.

De curînd, echipa de 
lervențic condusă de 1 
Tudoran de la atelierul 
treținere, secția cazane 
E.C E. Paroșeni, a 
zgura de la cazanul â fără 
a opri funcționarea cazanu
lui prevenindu-se, în acest 
fel, avaria iminentă și opri
rea instalației respective. De 
altfel, echipa s-a speciali
zat în acest gen de inter
venții „din mers*. Un lu
cru semnificativ care vorbeș
te de la sine despre munca 
și abnegația oamenilor ter
mocentralei.

activitate, 
bază. 

In 
de

•ursanți 
?a unoi 

care să respecte un anu- 
In acest fel, a- 

prin rotația 
se ajunge Ia 
cursurile din

realitate
care 
sesi-
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Lupeni 
întreceri 
tradiția, 

începînd

ir contribui și 
îmbunătățirea 
circulație 
nostru.

<tau :
4 700

numitul Spiridon 
Lupeni nu avea 

Acest lucru 
nu avea importanță, 

u că atunci tind dum-

de fixare 
ce constituie 

permanentă 
mașini-

„Viscoza- Lupeni, atelierul mecanic. Maistrul Augustin 
Nagy și muncitorul Gheorghe Arieșan in fața inovației 
jor — o mașină de debitat și desfibrat cinepă pentru pro
ducția de bureți de viscoză. Foto ; N. GHENA

Pentru îmbunătățirea

din rețeaua comercială
In ce privește spiritul auto

critic. darea de seamă s-a mul
țumit să arate că președintele 
comitetului de direcție, mun
cește prea de unul singur și - 
cam atît. Nu s-a ocupat dc fie
care membru în parte al comi
tetului de direcție, arătînd cum 
s-a contribuit ori nu s-a con
tribuit de către aceștia pentru 
crearea unui climat de muncă 
unitar și colectiv. Și, surp, inză- 
icr. chiar unii membri ai co
mitetului de direcție, in discu
țiile purtate, ca de pildă Du
mitru Ghițan. loan Ilieș și 
alții au preluat moneda, și au 
bătut-o pe aceiași parte; pre
ședintele comitetului de direc
ție a lucrat prea de unul sin
gur. Era mult mai util daca 
s-ar fi preocupat mai pe larg 
de modul in care au ajutat or: 
nu au ajutat personal, pen’ru 
ca președintele să nu mm lu
creze așa. La teorii și fraze 
pompoase — cum bine subli
nia tovarășul loan Mischie — 
fiecare se pricepe. Important 
este să se privească lucrurile 
la concret și, pornindu-se de la 
dorința sinceră de remediere 
a neajunsurilor.

S-a înscris la cuvînt un 
important număr de partici
pant printre care loan Pîrvu- 
kscu. Doru Lazăr. Gheorghe 
Duca. Grigore Roman, Teodor 
Crăciun. Valerica Poenaru, Ma
ria Bacinski, loan Ilieș și alții. 
Discuțiile purtate, au întregit 
■darea de seamă, scoțînd la i- 
veală și alte aspecte care, pe 
■viitor vor trebui așezate in 
centrul atenției.

Un neajuns cu grave urrnăfi 
pentru activitatea unităților, a 
fost reținut a fi în legătură cu 
A.R.U.N.C.U.L. Din cauze mai 
mult sau mai puțin obiect’ve, 
se defectează des și uneori pen
tru vreme îndelungată frig.de- 
rcle, fapt pentru care nu exis
tă condiții de păstrare a mîn- 
eârii.

De asemenea, se creează a- 
desea greutăți de către I.G.L. 
care, nu respectă termenele de 
reparații. De pildă, ia vrădina 
de vară ..Minerul" i.a Petro
șani. deși a fost deschisă finan
țarea încă din 12 apri’ c.

. rile bat pasul pe loc.
In cursul semestrului trecut, 

s-au aplicat multe sancțiuni 
pentru diverse abateri, dar. fără 
prea mari efecte pozitive. Se 
impune o mai atentă grijă, in
cit acestea, să se răsfringii sub 
c-ele mai educative conse: nțe.

S-a accentuat apoi importan
ta schimburilor de experiență 
care, trebuie să fie cu adevă
rat schimburi de experiență și 
nu simple prilejuri pentru ex
cursie. Urmărind un scop late
ral, ele nici nu cuprind per
soanele cele mai indicate.

O problemă care, va trebui 
cu stăruință urmărită in viitor, 
a fost aceea a activității mer
ceologilor. Pe bună dreptate 
s-a arătat că. aceștia se ocupă 
dc orice, numai de ceea ce le 
revine ca sarcină de serviciu 
■ u : buna aprovizionare a u- 
nităților. Va trebui să se mear
gă pe măsuri categoric?, incit 
jrâ intre in atribuțiunî și să-și 
Iacă datoria așa cum se c-u- 
'vine.

Se fac multe constatări în 
teren, fără a fi urmate de în
dreptările ce se impun. Sc gin- 
j'tșlc prea puțin și aceasta e 
o cauză principală a lipsei de 
organizare. Pentru că dacă s-ar 
■gindi cu ceva mai mult, s-ar 
-putea lua o serie de măsuri 
prin care activitatea din rețea
ua comercială să fie substan
țial îmbunătățită. Un singur 
exemplu apare edificator: s-ar 
putea crea bunăoară o echipă 
de întreținere și reparații pro
prii, care, nu numai că ar fi în 
măsură sâ remedieze mult mai 
operativ anumite deferente, 
dar ar face acest lucru în mod 
mult mai economicos.

In concluzie, au vorbit tova
rășii Dumitru Bogdan, directo
rul direcției comerciale jude
țene și Gavrilă David, preșe
dintele Consiliului municipal al 
sindicatelor.

Evjder.țiind rezultatele bune 

lucră-

obținute, vorbitorii au accen
tuat mai ales asupra unor lip
suri care încă se petrec și care 
se cer grabnic înlăturate. In 
acest sens s-a scos în evidență 
necesitatea reducerii cheltuieli
lor de circulație, printr-o mai 
judicioasă folosire a mijloace
lor de transport. Să se termine 
o dală cu acele situații în care, 
se deplasează pe distanțe mari, 
mașini ce au drept încărcătură 
un coș de marfă.

Se va acorda o grijă sporită 
pentru ca șeful de unitate să 
fie prezent la locul de muncă, 
să supravegheze și să îndrume 
munca, nu sporadic, din îr.tîm- 
plare, ci la forma cea mai vie 
și permanent. In activitatea de 
fiecare zi trebuie să ne compa
răm, nu cu lipsurile, așa cum 
încă obișnuiesc unii să o facă, 
ci cu sarcinile ce ne sint puse 
spre rezolvare. Comitetul de 
direcție va trebui să mobilizeze 
•și să pună la treabă pe toți 
membrii săi, cu sarcini precise, 
astfel îneît fiecare să simtă 
răspunderea.

Un fapt deosebit de pozitiv 
al adunării, a constat în exi
gența pe care a manifsstat-o, 
chiar față de participanți. Con- 
statînd că o parte din cei ce 
au avut mandatul să reprezin
te pe tovarășii lor în acest 
forum de analiză și dezbatere, 
c-a spre exemplu Carol Salat, 
Viorica Păun, Eugenia Tilea, 
Pantelimon Jura, Irina Noghi, 
Valeria Lupuleț și Maria Gro- 
mcs. au lipsit, iar unii ca Ma
ria Vătuiu și Desideriu Muntca- 
nu au plecat în timpul lucră
rilor, adunarea generală a vo
tat sancționarea acestora. E o 
măsură promptă și binevenită 
față de o atitudine dezintere
sată. sau chiar sfidătoare.

Adunarea generală, a adoptat 
apoi un plan de măsuri care, 
va trebui să fie în întregime 
dus la îndeplinire. In forma sa 
inițială acesta se 
general la cîteva 
serviciu, avind un 

rezuma 
sarcini 

pronunțat 
caracter formal, dar, prin dis
cuțiile și propunerile ce s-au 
făcut a primit un conținut real, 
astfel îneît activitatea de vii
tor, își poate găsi în el o bună 
bază de împlinire.

[. M. Lonea
organizează în ziua de 

exploatării

concurs pentru oeu
pavea a
DOUĂ POSTURI DE 

MAISTRE PRIN 
(IPAI MINIER

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
de II.C.M. 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

ÎNTREPRINDEREA de industrie 
LOCALĂ PETROȘANI

Recrutează
absolvenți ai școlii generale pentru concursul de admitere 
la școala de calificare in meseriile ;

- TÎMFLARI
- TINICHIGII
- TURNĂTORI

Lămuriri suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal, telefon 1475.

Concurs de înot 
la Lupeni

A devenit deja o tradiție ca 
în cinstea aniversării eliberării 
patriei noastre, Asociația spor
tivă Preparatorul din 
să organizeze diferite 
sportive. Respectînd 
în ziua dc 24 august, 
cu ora 9,30 în cochetul ștrand 
al asociației se va organiza un 
concurs de înot pentru copii, 
juniori și seniori, atît la fe
minin cît și la bărbați.

Participanții se vor întrece 
la stilurile craul. fluture, brass 
și sărituri de la trambulină, 
iar primilor clasați li se vor 
oferi diferite premii. Ca de 
obicei, ștrandul >e oferă apa
rate de joc, plimbări cu barca, 
muzică și un bufet bine asor
tat. înscrierile la concurs se fac
la caseria ștrandului. 22,45

rDonă poduri $1 trei bariere

26 august a.

în 
de

internațional, 
ușoară româ-

D. 1.

ar-

Preocuparea permanentă 
pentru crearea unor condiții 
tot mai bune de circulație ru
tieră în orașul nostru, se ma
nifestă pregnant din partea 
gospodarilor localității și prin 
asfaltarea de străzi, amenaja
rea unor noi trotuare, refa
cerea pavajelor și reînnoirea 
unor marcaje — lucrări e- 
fectuate pe un front larg.

Privind retrospectiv activi
tatea gospodărească desfășu
rată in acest domeniu, se 
constată insă unele scăpări 
în nomenclatorul lucrărilor, 
ceea ce se 'cere îndreptat. 
Este vorba de două poduri 
fi trei bariere de traversare 
a liniei ferate. Astfel, este 
necesar ca Ia podul metalic 
„Dărănești", de peste Jiu, nu
mai porțiunea cit este pava
jul pe pod, să se aștearnă cu 
asfalt! In acest fel, se lichi
dează actualele denivelări ca
re, la trecerea autovehicule
lor grele, produc trepidații 
prelungi, periculoase podului 
metalic, pod care, in reali
tate, are o vechime aprecia
bilă, nefiind construit inițial 
pentru un trafic atît de in
tens ca cel la care este supus 
în zilele noastre. Tot aici, 
ar trebui reasfaltate trotua
rele podului, ridicindu-li-se 
nivelul, pentru 
bălti apa pe ele.

Celălalt pod in 
cel peste piriul Maleia, 
dreptul pieții orașului. Strada 
pe care trece întreg trafi
cul rutier greu in tranzit 
prin oraș, a fost lărgită, 
parată, s-au făcut

Apropierea deschiderii nou
lui an școlar este vestită, pe 
lingă alte pregătiri de pune
rea in vînzare a uniformelor 
școlare. Pentru a putea in
forma părinții interesați am 
solicitat conducerea O.C.L. 
produse industriale Petro
șani să ne arate în ce mă
sură sint asigurate cerințele 
de uniforme pe anul școlar 
1971/1972 ?

In momentul de față — ni 
s-a răspuns — toate maga
zinele de confecții din Vaha 
Jiului sint aprovizionate cu 
uniforme școlare. La dispozi
ția celor in-eresați 
7 000 costume băieți, 
sarafane stofă și 1 000 sara
fane din bumbac pentru fete, 
piecum și 2 500 rochițe olan 
dină pentru preșcolari In 
zilele următoare, in toate 
magazinele începe vînzarea 
— cu bani gata și în rate — 
a uniformelor din care dis
punem, așa cum am arătat, 
de cantități suficiente și în 
toate mărimile. In Petroșani, 
desfacerea uniformelor se 
face prin unitatea nr. 4, pen
tru copii, strada Republicii 
nr. 90.

Bogatul sortiment de uni
forme școlare, condițiile de 
vînzare. îmbie părinții să 
procure din timp cele nece
sare pentru a evita aglome
rațiile din preajma deschide
rii noului an școlar.

trotuare noi. Podul vechi, a 
rămas insă strimt, constituind 
un punct de strangulare a 
circulației autocamioanelor. 
Aici ar trebui făcute trotua
re suplimentare, în afara ac
tualei balustrade, pentru a se 
încadra în aliniamentul tro
tuarelor (ca la podul meta
lic Livezeni) incit , tot podul 
actual să fie lăsat numai cir
culației vehiculelor,!

In privința barierelor, -fie 
traversare a liniei ferate, a- 
vem în oraș trei: una la 
„Abator", alta la capătul stră
zii „Crișanu, iar ultima pe 
strada .23 August", ca
re duce către Teatrul de 
stat. Toate aceste trei tra
versări, pe porțiuni iniei — 
de numai 2 metri de o parte 
și de alta a liniei ferate (ca 
și porțiunea dintre cele două 
șine) ar trebui asfaltate ! (așa 
cum este la traversarea liniei 
ferate la Livadea, Hațeg, in 
alte locuri). Prin asfaltare 
s-ar lichida permanentul no-

(Urmare din nr.

Din cele povestite pînă 
cum, se poate trage concluzia 
ă Maheu și grupul din Las

10/1968 privind 
administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor - 
dintre proprietari și chiriași se 
ocupă dc căile dc restabilire a 
dreptului încălcat, necunoaște
rea acestor căi. duce, adeseori, 
la nefolosirea lor sau la folo
sirea lor greșită prin sesizarea 
unor organe necompetente în 
soluționarea unor astfel de pri- 

ni.
Pentru a veni în ajutorul ce- 
r interesați, vom face bunele 

precizări privind condițiile în 
cere are loc evacuarea ocupan
tului abuziv și căile legale puse 
la îndemîna părților interesate.
• Cine poate fi evacuat ad

ministrativ ? Potrivit art. 20 din 
Legea 10/1968, vor fi evacuate 
„persoanele care ocupă fără con
tract de închiriere o suprafață 
locativă...". Deci, spre deosebire 
de prevederile fostului Decret 
78/52, simpla existență a ordi
nului de repartiție — fără a fi 
încheiat un contract de închi
riere — nu dă dreptul la ocu
parea locuinței.

© Cine poate cere evacuarea 
administrativă ? In același 
ticol sus menționat, se prevede 
că suprafața locativă, în liti
giu, trebuie să aparțină ,fon-

Trăim viața cu toată pute- 
*a ființei noastre, insem- 

nindu-ne trecerea prin ea cu 
fapte. Densitatea in fapte ii 
dă măsura. Dar sint momente 
tind < hiar viața aceasta a- 
junge la hotarul dintre ființă 
Și neființă. Atunci i-ine să 
hotărască pentru noi alte fap- 

demne de toată lauda, ale 
•menilor noștri în halate

Despre un astfel de fapt ne 
informează o scrisoare sosită 
la redacție din Lupeni.

S-a întimplat scara tîrziu. 
pe la începutul lui iulie. Dc 
la șantierul complexului hi
drotehnic Valea de Pești go
nea spre spitalul din Lupeni 
o mașină a salvării. Viața 
unui lucrător era in pericol 
datorită unui ulei 
Intervenția 
prea multe

?er perforat, 
făcut fără 

Nu mai

17,3(1 Deschiderea emi 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 

. 18,50 Timp și anotimp i 
gricultură.

19,10 Pentru sănătatea
Cum prevenim tulbură
rile digestive în sezonul 
cald ?

19,20 1 001 dc seri. 
•Emisiune pentru 

mici.
Telejurnalul dc seară. 
Reportaj TV : Galați, un 
oraș renăscut.
Interpretul săptămînii : 
Magda Ianculescu. 
Antologia umorului. 
Filmul „Zile dc fior și 
rîs“ (II). 
Muzică 
lare. 
Cadran
Muzică 
nească. 
Telejurnalul de 

roi care mustește printre tra
verse in punctul respectiv, 
s-ar evita grinzile care joacă 
și crampoanele 
neprinse bine 
o amenințare 
pentru cauciucurile 
lor...

O dată cu executarea aces
tor lucrări, traversările de 
linii ar trebui lărgite (după 
avizul miliției circulației), 
îndeosebi la curba dinspre 
str. 23 August spre strada 
A. I. Cuza pentru ca și ma
șinile moderne de transport, 
grele, lungi, cu remorci vo
luminoase, care se fabrică in 

..pr.ezent. să poată lua vira
jele și trece la bariere, fără 
a fi amenin|ate să „culeagă" 
(dărînie) bariera sau semna
lele luminoase, ori să-fi sfî- 
fie tabla mașinii în nume
roasele șine de cale ferată 
„plantate" pe marginea trece
rilor 'pentru... hotărnicirea 
traversărilor ? !

Acestea sint lucrări, a că
ror executare ai 
mai mult la ; 
condițiilor de < 

ascundea in 
spatele lui nu erau tocmai 
lipsiți de sprijin în conflictul 
căruia trebuiau să-i facă față. 
Un sprijin cît se poate de 

Evacuarea administrativă
dului locativ aflat în adminis
trarea întreprinderilor dc stat 
prevăzute de art. 1 al. 1...“ din 
aceeași lege, adică întreprinde
rilor cu gestiune proprie subor
donate comitetelor executive ole 
consiliilor populare (de regulă, 
I.G.L.).
• Cui se cere evacuarea ad

ministrativă ? Potrivit aceluiași 
articol (art. 20), această eva
cuare se dă ..pe baza deciziei 
comitetelor executive ale consi
liilor populare...**, și se execută 
de către întreprinderile care ad
ministrează fondul locativ de 
stat, la nevoie cu ajutorul or- 

? «anului de miliție (in caz de 
. opunere).

• Evacuarea ocupantului a- 
bu/.iv se poate cere și pe altă 
cale decit cea administrativă ? 
Răspunsul este afirmativ : exis
tă calea justiției, la care are 
dreptul atî) titularul contractu- 

era timp de a pregăti bolna
vul. In aceste caruri viața 
atirnu de un fir de păr. dar. 
mai cu seama, de priceperea 
și tenacitatea chirurgului. Au

RIN DURI 
DE 

MULȚUMIRE
operat medicii llie Vonica și 
Ervin Benedek.

Astăzi Gheorghe Mitroi, 
bolnavul operat de ulcer per
forat. e redat vieții și muncii. 
..Părăsesc spitalul — spunea 
el la plecare — impresionat 
de felul în care am .fost în
grijit. Mulțumesc tovarășilor 
medici care m-au Salvat".

PROGRAMUL I 
zică și actualități, 
diojurnal; 8,00 Sumarul 
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată: 9,00 Buletin dc 
știri: 9,30 Odă limbii române: 
10,00 Buletin de știri; 10.05 
Muzică populară din Moldova:
10,30 Clubul călătorilor: 11,00 
Buletin de știri; 11,30 Cîntecc 
ale tineretului dedicate parti
dului; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Cîntecu] e pretutindeni; 
14,40 Muzică populară; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Tribu- 

puternic. Deci nici șansele 
sale nu erau tocmai minime, 
cum puteau crede unii naivi, 
lupta dintre cele două părți 
se anunța implacabilă și de 
lungă durată, in sălile tribu
nalelor sau in afara lor. Luarea 
de poziție a revistei ..Look" 
reflecta aparent lupta de con
curență dintre „mai-marii" 
presei americane. ..Time” și 
..Fortune", care l-au atacat 
cît se poate de energic pe 
Maheu și pe ai săi, ca dc alt
fel, și pe Hughes cu aceeași 
ocazie, aparțineau grupului 
Henry Luce, de care sint 
strins legați reprezentanții 
vechii aristrocrații financiare 
din statele estice, neliniștită 
de puternica ridicare a noilor 
bogați din California. Maga
zinul „Life" (mai mult de 7

lui de închiriere cît și între
prinderea administratoare a fon
dului locativ respectiv. Primul, 
fiind cel dinții interesat, este 
evident că trebuie să aibă posi
bilitatea de a acționa într-un 
fel; a doua, pentru că dacă 
poate cCre și obține mai mult, 
(evacuarea pe cale administra-

------

tivă) este normal ca să poată 
cere și obține și mai puțin (ac
țiunea în justiție care este dată 
și altora). Dc altfel există un 
interes major in această pri
vință pentru întreprinderea res
pectivă : eficiența mai mare a 
unei hotărîri judecătorești — 
nerespectarea acesteia de către 
ocupantul abuziv, fiind infrac
țiune — ceea cc lipsește in ca
zul neicspectăi'ii Deciziei ad
ministrative.

£ Care este insă situația be
neficiarului ordinului de repar
tiție care n-a încheiat încă con-

sa

Un ftipt de viață, o mul
țumire din inimă 
mente, care fa< 
noast re.

Un altul. Dumitru Cornescu 
din Petroșani are o fetiță în 
îngrijire la creșa și căminul 
de zi din cartierul Aeroport, 
instituție condusă de medicul 
pediatru Teodor Ponova.

„Mulțumesc din inimă parti
dului fi statului nostru care 
a creat astfel de condiții co
piilor noștri. E semnul celei 
mai profunde umanități a poli
ticii sale. Mulțumesc și co
lectivului de la cămin și 
creșa care are grijă de copiii 
noștri".

Alt fapt, alte rinduri de 
mulțumire. Oamenii nu uită 
să mulțumească, nu uită că 
societatea întoarce spre ei, 
prin cele mai diferite forme, 

muncii lor.

16,00 Radiojurn
16,30 Interpret i de muz 
populară: 17,00 Antena tii 
rctului; 17,30 Muzică ușoară: 
18,00 Orele serii; 20,05 Zece 
melodii preferate; 21,00 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Melodii lansate 
de Margareta Pîslaru și Udo 
Jurgens; 23,00 Concert de sea- 

4,00 Buletin de știri: 
6.00 Estrada nocturnă, 

milioane exemplare) este con
curentul nr. 1 al „Look“-ului 
și aparține și el puternicului 
consorțiu al lui Henry Luce. 
Intervenția pe care o are 
„Look'-ul (Cowles Magazines 
Inc.) se înscrie împotriva te
zelor grupului condus de Hen
ry Luce, ceea ce face să se 
presupună că se angajează o 
nouă altercație intre vechi 
rivali.

IN CHIP DE EPILOG
Și totuși de ce a plecat 

Howard Hughes in Bahamas? 
Am menționat deja că, de 
cîtva timp, afacerile „impe
riului Hughes" nu mai erau 
cu totul strălucite, nici mă
car la Las Vegas.

s-a

tractul de închiriere și care ar 
fi frustrat printr-o ocupare a- 
buzivă a locuinței respective ? 
in acest caz, beneficiarul or
dinului de repartiție are sin
gura cale de a se adresa în
treprinderii care administrează 
fondul locativ ce i s-a repar
tizat ca să solicite comitetului 
executiv al consiliului popular 
darea unei decizii de evacuare, 
astfel îneît să-și poată ocupa 
locuința din momentul încheie
rii contractului de închiriere. 
Dacă însă întreprinderea refuză 
să încheie contractul, beneficia
rul ordinului de repartiție o 
poate chema în justiție pentru 
a fi obligată la încheierea con
tractului și a da, în felul a- 
cesta, eficiență legală ordinului 
de repartiție.

+ Cc drepturi are însă de
ținătorul unei suprafețe locative 
în cazul în care pentru această 
suprafață s-a emis altuia un or
din de repartiție sau cu care 
s-a încheiat contract de închi
riere. ambele ilegale? Deținăto
rul acelei suprafețe fiind eva- 
cuabil, trebuie să aibă și el 
posibilitatea de a preveni ile
galitatea sau abuzul. Pentru a- 
cca-ta el are la îndcmînă ac
țiunea in anulare sau în caz că

se încurca 
firele

Ce și-a zis Conț Aurel din 
Vulcan; două sculuri de lină 

i cu ușurință ascunse, 
urmare a intrat tiptil 

în uscătoria blocului 16, str. 
Păcii din Petroșani și a fu
rat de la 1. E. exact ceea ce 
și-a pus în gind.

A doua zi in postura de 
comerciant fără griji, a apă
rut pe piață pentru a-și va
lorifica rezultatul infracțiunii

— Lină ! Cine mai dorește! 
Cine mai poftește.’...

Spre ghinionul lui a pof
tit, tocmai paznicul Costescu 
C. care a început să-l pri
vească intr-un mod cam stă
ruitor. Fapt pentru care Conț 
A., știindu-se cu musca pe 
căciulă, a prins a se bilbii. 
Părindu-i suspect, paznicul a 
chemat un lucrător de mili
ție. Și așa din negustor sa
dea C. A. s-a trezit inculpat.

Iar pînă la urmă i s-a dat 
1 an și 6 luni răgaz pentru 
a depăna, nu sculele furate, 
ci gîndurile. Și cine știe, poa
te va da de un capăt bun f

Tot la piață...
.'u singura deosebire că nu 
riadul nimic. Au primit 

pînă Ia urmă fiecare at it dla 
meritat. Bodor Gheorghe 3 
luni închisoare contravențio
nală, Tira Ion 2 luni închi
soare contravențională 
Tira Petru 1 500 lei amendă 
contravențională. De acum 
poate vor ține și ei minte, 
că piața nu e făcută pentru 
scandal și că nu este îngă
duit nimănui să se lege de 
oameni pașnici. Pe F. G. pe 
care l-au bătut în ziua de 
20 iunie, nu-l văzuseră in 
viața lor, au tăbărit asupra 
lui absolut fără nici un motiv.

Acum, au toate motivele 
î-și reexamineze cu toate 
•liozitatea comportările. Alt

fel, situația poate deveni 
mai complicată.

A primit 
ce a căutat
Cu li. L. 

Vasile din 
de fapt nimic, 
insă nu avea 
Pentn 
nealui se supără, nu mai fine 
seama de nimic, lovește pe 
oricine s-ar nimeri să-i hlsă 
in drum.

Potrivi! acestui obicei, in 
seara zilei de 14 iunie a. c. 
Spiridon Vasile, furios ne
voie mare, întîlnindu-l înti'm- 
plător pe R. L. i-a aplicat 
mai multe lovituri cu un soi 
de pumnal pe care și-l con
fecționase singur. De altfel 
la percheziția făcută, s-a con
statat că era posesorul a încă 
două asemenea pumnale, pre
cum. și a unui cuțit.

A primit trei luni închi
soare contrar^nrională pen
tru scandal fi 3 luni închi
soare contravențională pen
tru port de arme albe. Iar 
cum 3 și cu 3 fac întotdea
una 6. Spiridon Vasile. va 
foce fi '■/ 6 luni închiso 
Ca să vezi cum se pot aduna 
lucrurile.

N. GHERGHIN
V. M.

_______ /

întreprinderea dc gospodărire a 
fondului locativ ar cere, ea, e- 
vacuarea^ie calc judecătorească, 
calea excepției in acțiunea de 
evacuare.
• Cere este dreptul celui e- 

vacuat pe cale administrativă? 
A ceștii ooate cere, în baza ari. 
56 din Legea 10/68, anularea 
deciziei dc evacuare a comite
tului executiv sau restabilirea 
situației anterioare, tot pe cale 
judecătorească. In aceste cazuri, 
citarea comitetului executiv 
este necesară.

In încheiere, o precizare de 
principiu : in cazul nulității ab
solute a ordinului de reparti
ție, acțiunea în anulare poate 
fi intentată și de procuror, de 
proprietarul imobilului și de 
organul administrației de stat 
care a emis ordinul de repar
tiție, sau poate fi ridicat, din 
oficiu, de către instanța de ju
decată. Rezultatul acțiunii în 
anulare este ineficacitatea ordi
nului de repartiție.

Evident, în articolul de față 
nu s-au putut epuiza toate as
pectele pe care aplicaiea legii, 
in problema discutată, le ri
dică în practică. Dacă va fi ne
cesar, vom mai reveni și ca 
alte precizări în acest sens.

l'i

Das’id MAN1U
procuror șef al 

curaturii locale Eetreijani
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Mitingul prieteniei dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul de stinga-comuniștii din Suedia

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I) 

ai Comitetului de partid și 
ai organizațiilor obștești.

Un mare număr de munci
tori, ingineri și tehnicieni ai 
marii uzine bucurcștene fac 
oaspeților o primire călduroa
să. simbol al spiritului inter
nationalist de care este 
animată clasa noastră munci
toare. al solidarității care stă 
la bara relațiilor dintre comu
niștii români și cei suedezi. 
Pe o mare pancartă era în
scrisă. in limbile română și 
suedeză, urarea .Bine ați ve
nit dragi oaspeți". Tinere fete 
oferă buchete de flori.

După ce directorul uzinei, 
Constantin Iordache. exprimă 
bucuria și satisfacția de a avea 
in mijlocul colectivului de 
muncitori pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășul Carl- 
Henrik Hermansson, invită pe 
oaspeți in pavilionul central 
al întreprinderii, unde, cu a- 
jutorul unor machete, grafice 
și hărți, sint informați despre 
realizările acestei prestigioase 
întreprinderi.
Conducătorii de partid români 

și suedezi sint invitați apoi 
să viziteze- principalele secții 
de producție ale întreprinde
rii. Se începe cu laminorul de 
6 țoii, prin a cărui producție 
s-a creat posibilitatea diversi
ficării și realizării unor noi 
sortimente de țevi, inclusiv

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
{Urmare din pag. 1)

ală corespunzător năzuințelor 
ei. (Aplauze prelungite).

In această luptă noi acordăm 
o atenție deosebită unității ță
rilor socialiste, participării lor 
active, unite, la lupta împotri
va imperialismului, pentru dez
voltarea progresistă a societă
ții omenești. De aceea partidul 
și guvernul nostru acționează 
și vor acționa în continuare 
pentru depășirea divergențelor 
actuale dintre statele socialiste, 
pentru întărirea unității lor, a 
tuturor forțelor antiimperial is
te. Victoria păcii, asigurarea 
dezvoltării libere a fiecărui 
popor cere unitatea acestor 
forțe, unitate și iar unitate. 
(Aplauze prelungite, urale. se 
scandează .Ceaușescu—I’.C.R.“).

Vizita în România a delega
ției Partidului de stingă — co
muniștii din Suedia este o ex
presie a relațiilor de prietenie 
dintre partidele noastre. In dis
cuțiile avute în cadrul acestei 
vizite, am exprimat dorința co
mună de a dezvolta și pe mai 
departe aceste relații, și toto
dată de a contribui la întări
rea unității tuturor partidelor 
omuniste și muncitorești, pe 

baza principiilor marxist-leni- 
niste. a respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora 
linia politică corespunzător in
tereselor poporului, clasei mun
citoare din țara unde își desfă
șoară activitatea, cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
progresului. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Dați-mi voie să mă refer, în 
continuare, la unele aspecte ale 
activității uzinei dumneavoas
tră. ..Republica" este o uzină 
veche, cu tradiții revoluționare ; 
In anii ilegalității aici — sau. 
mai bine zis, în fosta uzină 
.Malaxa", din care s-a dezvol
tat întreprinderea dumneavoas
tră, împreună cu Uzinele „23 
August" — am avut o organi
zație puternică a partidului 
nostru. După eliberare, munci
torii de la aceste două uzine

Cuvîntarea tovarășului Carl-Henrik Hermansson
(Urmare din pag. 1)

Clasa muncitoare suedeză es
te bine organizată. Practic, toți 
muncitorii salariați sînt mem
bri ai organizațiilor sindicale. 
Social-democrații și comuniștii 
dețin împreună majoritatea 
locurilor din Parlament. Dar, 
după părerea noastră, această 
mare forță, pe care reprezen
tanții clasei muncitoare suede
ze o au la un loc, nu este folo
sită intr-un mod just. Liderii 
social-democrați se mulțumesc 
cu încercarea de a administra 
societatea capitalista. Ei nu văd 
nici o cale de ieșire din capi
talism.

Istoria a arătat, însă, că pro
blemele oamenilor muncii nu 
se pot rezolva în cadrul capi
talismului. Această cale duce 
la șomaj de masă, la creșterea 
deosebirilor de clasă și la pau
perizarea poporului.

Suedia a evitat atît grozăvi
ile primului război mondial, 
cit și pe ale celui de-al doilea 
război mondial. In timp ce al
te popoare singerau, economia 
suedeză se putea dezvolta. Ța
ra noastră este astăzi foarte 
dezvoltată din punct de vedere 
industrial. Prin lupta sa. clasa 
muncitoare a atins un nivel do 
trai relativ ridicat. Dar ascu
țirea contradicțiilor capitalis
mului — care in momentul de 
față se exprimă atît de clac 
în criza dolarului american — 
s-a făcut simțită și în Suedia. 
In ultimul an, șomajul a crescut 
iar salariile reale s-au redus 
prin puternice creșteri ale pre

țevi din oțeluri aliate folosite 
in industriile petrolieră, chi
mică, constructoare de m 
Oaspeții urmăresc cu atenție 
procesul tehnologic mecanizat 
și automatizat al complexului 
agregat, se opresc la unele 
locuri de muncă, se intere
sează de specificul producției, 
de alte aspecte ale procesului 
tehnologic. Muncitorii întrerup 
pentru citeva momente lucrul 
salutindu-i călduros pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Carl-Henrik Hermansson, care 
string miinile a numeroși 
muncitori.

Se vizitează apoi o altă sec
ție nouă a întreprinderii — 
trăgătoria pentru țevi la rece, 
dotată și ea cu utilaje fabri
cate de industria noastră con
structoare de mașini. Se arată 
că intrarea ei în funcțiune a 
permis întreprinderii crește
rea producției de țevi trase la 
rece de la 9 000 la 29 000 tone, 
iar in actualul plan cincinal, 
capacitatea de producție a 
acestei unități va ajunge la 
42 000 tone. Și aici, face o 
impresie deosebită oaspeților 
gradul înalt de mecanizare a 
procesului tehnologic, utilajele 
și agregatele cu care este do
tată secția.

In încheierea vizitei in u- 
zină, în marea hală a secției 
de sculărie a avut loc un en
tuziast miting la care au par
ticipat mii de muncitori, teh

— ca, de altfel. întreaga noas
tră clasă muncitoare — au ac
ționat cu fermitate în înfăptu
irea politicii partidului nostru 
comunist de transformare re
voluționară, socialistă a Româ
niei.

Tovarășii din delegația Parti
dului de stînga-comuniștii din 
Suedia au vizitat unele locuri 
din țara noastră, au vizitat, a- 
cum. și uzina dumneavoastră. 
Cred că și-au putut face, cît 
de cît, o imagine despre mun
ca clasei muncitoare din ’Ro
mânia, despre hotărîrea și fer
mitatea cu care întregul nos
tru popor înfăptuiește politica 
Partidului Comunist — politică ce 
corespunde năzuințelor întregii 
noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.")

Mă bucură că oamenii mun
cii din Uzina „Republica" au 
rezultate bune în activitatea lor, 
că pe primele 7 luni au înde
plinit și depășit planul de pro
ducție — și doresc să vă ex
prim cele mai calde felicitări 
pentru aceste rezultate. (Aplau
ze puternice).

Desigur, tovarăși, sîntem abia 
la începutul cincinalului. Cu
noașteți programul elaborat de 
Congresul al X-lea; știu că vi
zi na dumneavoastră are un plan 
ceva mai mic, mai lejer — ca 
să spun așa — dar eu cred 
că nu veți rămîne în urma al
tor colective, că veți dovedi 
atît comitetului de direcție cît 
și ministerului, tovarășului mi
nistru că au subapreciat forța 
și capacitatea colectivului dum
neavoastră cînd au stabilit ase
menea sarcini, și că vă veți de
păși cu mult prevederile pe ca
re le aveți fixate în acest cin
cinal. (Aplauze puternice, pre
lungite). De ce ridic această 
problemă ? Pentru că noi im
portăm încă, plătind în valută, 
multe din produsele pe care 
le-ați putea produce dumnea
voastră aici. Dorim ca dum
neavoastră, colectivul de la 
.Republica" să analizați apro
fundat problema dezvoltării ca
pacităților de producție; nu s-ar 
putea spune cred că nu se mai 
găsește spațiu pentru aceasta, 
chiar dacă va fi nevoie să mu

țurilor, chiriilor și impozitelor. 
Un apartament modern poate 
înghiți 25 la sută din salariul 
unui muncitor, impozitele către 
stat și comună chiar mai mult. 
Societatea capitalistă înteme
iată pe clase continuă să existe 
în toate domeniile, iar diferen
țele dintre bogați și săraci 
cresc. Capitaliștii impun o in
tensificare a ritmului de mun
că în fabrici, ceea ce are drept 
rezultat accidente și îmbolnă
viri.

Dar clasa muncitoare suede
ză s-a ridicat la apărarea in
tereselor sale. Greva muncito
rilor portuari din Goteborg, 
greva de lungă durată a mun
citorilor mineri din Malmfalten 
din nordul țării, grevele din 
sute de alte locuri de muncă 
din ultimii ani reprezintă pași 
importanți pe calea spre o no
uă etapă în lupta revoluționa
ră din țara noastră.

In ultimii ani are loc 
un avînt al luptei democratice 
și antiimperialiste din Suedia. 
Acest avînt se exprimă în miș
cările greviste și în alte acti
vități de apărare a intereselor 
celor ce muncesc. El se manifes
tă și în dezvoltarea mișcării 
de solidaritate cu popoarele a- 
flate în luptă din Indochina, 
solidaritate care este puter
nică în țara noastră. In rîndul 
muncitorilor salariați, în rîn
dul femeilor, în rîndul tinere
tului crește voința de luptă și 
hotărîrea de a lupta pentru o 
societate nouă și mai bună, 
pentru o societate socialistă. 

nicieni și ingineri. Apariția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășului Carl-Henrik 
Hermansson, a celorlalți con
ducători de partid români și 
suedezi, care i-au însoțit, este 
intim piuată cu ropote de a- 
plauze. Se scandează „Ceaușes
cu — P.C.R.", se aud lozinci: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român*, .Trăiască Partidul de 
stingă — comuniștii din Sue
dia".

Mari pancarde domină hala. 
Pe ele sint înscrise in limbi
le română și suedeză urările: 
.Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni", „Trăias
că prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul de stingă — 
comuniștii din Suedia", „Tră
iască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești de pretu
tindeni". Domnește o atmos
feră de puternică însuflețire.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul VIOREL BĂDILĂ, 
secretarul Comitetului de 
partid al întreprinderii care a 
adresat oaspeților un cald sa
lut tovărășesc, o frățească u- 
rare de bun venit în mijlocul 
muncitorilor de la „Republica".

Au luat apoi cuvintul mun
citoarea ANETA GHIMA și 
ing. GHEORGHE ENE.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
primit cu vii și puternice a- 
plauze. a luat cuvintul tova

tăm în altă parte terenul de 
fotbal. Dezvoltând uzina putem 
satisface mai bine necesitățile 
economiei cu materiale pe care 
le procurăm astăzi din import. 
(Vii aplauze).

In al doilea rînd, doresc să 
mă refer la problema calității 
produselor. Avem și oaspeți 
aici, dar cum noi, comuniștii, 
nu avem secrete între noi, tre
buie să vorbim deschis și des
pre unele neajunsuri ale acti
vității noastre. Dumneavoastră 
știți bine — deși cînd am în
trebat pe tovarășii care ne-au 
însoțit, au spus că nu-și aduc 
aminte, dar eu îmi aduc aminte 
— că întreprinderea U.Z.U.C, 
și, în general, industria chi
mică, se plînge de calitatea nu 
întotdeauna corespunzătoare a 
țevilor livrate de „Republica". 
Sîntem cîte o dată în situația 
că se întrerupe timp de săptă
mâni producția unei uzine chi
mice datorită calității slabe a 
țevilor furnizate de uzina dum
neavoastră. Iată de ce este ne
cesar ca întreg colectivul de 
oameni ai muncii de la aceas
tă uzină, care posedă o înaltă 
experiență, deci are capacitatea 
de a rezolva această problemă, 
să analizeze cu toată seriozi
tatea problema calității produc
ției și s-o rezolve în timpul cel 
mai scurt. Trebuie făcut din 
aceasta una din sarcinile prin
cipale ale activității organizației 
de partid, a conducerii, a tutu
ror muncitorilor și inginerilor. 
Eu sînt convins că veți putea 
rezolva cu succes această sar
cină. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Nu vreau să mă refer la alte 
sectoare de activitate, la alte 
probleme ale activității din u- 
zina dumneavoastră. Cunoașteți 
preocupările partidului în do
meniul dezvoltării economico- 
socialc a țării, ai ridicării con
tinue a bunăstării poporului. 
Recentele măsuri privind spori
rea alocațiilor pentru copii sînt 
o nouă dovadă a felului în care 
partidul nostru înfăptuiește nea
bătut programul de ridicare a 
bunăstării poporului — țelul 
suprem al politicii partidului, 
esenței însăși a socialismului. 
(Aplauze prelungite, urale; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Acest avînt al luptei sindica
le și politice a dus, de aseme
nea, la creșterea forței parti
dului comunist și a influenței 
sale în rândurile maselor. A- 
cest lucru și-a găsit expresie 
în ultimele alegeri pentru Par
lament în care partidul nostru 
a cucerit 17 mandate. Acesta 
este cel mai mare număr de 
locuri pe care partidul comu
nist l-a avut vreodată în ca
mera aleasă de popor (Aplauze 
prelungite). Această victorie 
electorală înseamnă creșterea 
posibilităților sale de a influ
ența evoluția politică din țară.

Firește că Partidul Comunist 
din Suedia are multe probleme. 
Noi acționăm pentru a le re
zolva. Singurul mod este de a 
dezvolta activitatea în lupta 
pentru interesele celor ce mun
cesc și de a trage învățăminte
le juste din această activitate. 
Sarcinile pe care noi le pu
nem astăzi în prim plan sînt 
următoarele !

Luptă pentru creșterea sala
riilor și împotriva creșterii 
prețurilor, chiriilor și impozi
telor.

Luptă pentru influență din 
parteti celor ce muncesc la 
locurile de muncă și în între
prinderi.

Luptă împotriva puterii mo
nopolurilor și pentru o dezvol
tare democratică.

Luptă împotriva încercărilor 
de afiliere a Suediei la Piața 
comună din Europa •cefedeutală.

Solidaritate cu mișcările dc 
eliberare socială și națională, 
cu toate popoarele care luptă 

rășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Minute in șir, participanta 

la miting ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul său 
general. Sub cupola marii 
hale, mii de glasuri scandea
ză „P.C.R. — Ceaușescu".

In aceeași atmosferă vibran
tă a vorbit, apoi, tovarășul 
CARL-HENRIK HERMANS
SON.

Cei prezenți manifestă căl
duros pentru întărirea relații
lor dintre comuniștii români 
și suedezi, pentru unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, pentru Partidul Co
munist Român, conducătorul 
încercat al poporului nostru, 
pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Mitingul se încheie intr-o 
atmosferă de entuziasm înflă
cărat. In aplauzele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Carl-Henrik Her
mansson își string călduros 
miinile.

Luindu-și rămas bun de la 
siderurgiștii Uzinei de țevi 
„Republica" care i-au încon
jurat cu multă căldură pe în
tregul parcurs al vizitei; to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
Carl-Henrik Hermansson le 
mulțumesc pentru primirea 
făcută, le adresează noi urări 
de succese în activitatea vii
toare. (Agerpres)

Doresc să închei, exprimîn- 
du-mi convingerea că oamenii 
muncii din uzina „Republica", 
la fel ca oamenii muncii din 
întreaga noastră țară, vor face 
totul pentru a realiza cu succes 
sarcinile mari ce le au în acest 
cincinal, că își vor aduce con
tribuția activă la realizarea 
hotărârilor Congresului al X-lea 
al partidului. Sper că în lupta 
pentru transpunerea în viață a 
acestor hotărîri, dumneavoastră, 
cei de la „Republica", nu veți 
fi printre colectivele din urmă, 
ci, dimpotrivă, vă veți număra 
printre colectivele din primele 
rînduri; vă doresc din toată 
inima aceasta. (Aplauze puter
nice, urale).

II rog pe tovarășul Hermans
son Și pe ceilalți tovarăși din 
delegația Partidului de stingă 
— comuniștii din Suedia să 
transmită comuniștilor suedezi 
sentimentele noastre de priete
nie și solidaritate; îl rog șă 
transmită, de asemenea, hotărâ
rea comuniștilor din țara noas
tră, a întregului popor român 
de a face totul pentru a asi
gura construirea cu succes a 
socialismului în România, ști
ind că prin aceasta ne îndepli
nim și o îndatorire față de co
muniștii și muncitorimea de 
pretutindeni, contribuim la 
cauza păcii și colaborării între 
popoare. (Aplauze puternice).

Urăm comuniștilor din Sue
dia succese tot mai mari în 
activitatea lor! Urăm poporu
lui suedez multă prosperitate și 
pace ! Sperăm că această vizită 
va fi o contribuție nu numai 
la dezvoltarea colaborării din
tre partidele noastre, ci va în
semna, totodată, un aport con
cret la unitatea mișcării com li
niște și muncitorești internațio
nale ; ne exprimăm, de aseme
nea, speranța că această vizită 
va contribui la dezvoltarea co
laborării dintre România și 
Suedia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dumneavoastră, tovarăși de 
la Uzina „Republica", vă urez 
multe, multe succese în întrea
ga activitate, multă fericire și 
sănătate! (Aplauze puternice, 
prelungite: urale și ovații ;
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

împotriva imperialismului și în 
primul rînd cu popoarele din 
Vietnam, Cambodgia și Laos. 
(Vii și îndelungi aplauze, urale).

Dragi tovarăși,
Delegația partidului nostru 

dorește să-și exprime recunoș
tința pentru invitația primită de 
a vizita țara dumneavoastră. Am 
vizitat diverse părți ale țârii și 
diverse locuri de muncă. Pretu
tindeni am întâlnit o hotărîre 
puternică de a încununa cu suc
ces lupta pentru o viață mai 
bună, atît materială, cît și cul
turală, pentru poporul român. 
Vă urăm mari succese și victo
rie deplină în această luptă. 
(Aplauze îndelungi).

In partidul nostru, noi apre
ciem mult legăturile bune care 
există între Partidul Comunist 
Român și Partidul de stînga — 
comuniștii din Suedia. Această 
colaborare este întemeiată pe 
interese comune, egalitate în 
drepturi și respect reciproc pen
tru ipdependența partidelor. De 
aceea, este o colaborare care va 
dura și se va dezvolta. (Aplauze 
puternice).

Trăiască Partidul Comunist 
Român !

Trăiască prietenia dintre 
muncitorii români și muncito
rii suedezi I (Urările au fost 
rostite în limba română). (A- 
plauze puternice, urale înde
lungi. Se ovaționează pentru 
prietenia militantă și solidarita
tea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de 
stînga — comuniștii din Suedia, 
pentru unitatea mișcării comu
niste și muncitorești).

Cil PllfK.IUl HUI III AUGUST
BUDAPESTA 18 — Cores

pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : Cu prilejul 
zilei de 23 August, loan Cotoț, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta, a 
depus miercuri coroane de 
flori la Monumentul din De
brecen și cimitirul din Hai- 
duboszormeny ale ostașilor ro
mâni căzuți în luptele pentru 
eliberarea Ungariei de sub ju
gul fascist.

In aceeași zi, au mai fost 
depuse coroane de flori din 
partea Ambasadei române din 
Budapesta la cimitirile și mo
numentele eroilor români din 
localitățile Nyregyhaza și Tis- 
zalok. Au fost de față reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, locuitori din 
orașele respective.

★

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
La Uzina electrotehnică Tean 
din R.P.D. Coreeană a fost or
ganizat un mare miting al pri
eteniei coreeano-române, consa
crat apropiatei sărbători națio
nale a României.

Directorul uzinei și însărci
natul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Phenian au vorbit pe 
larg despre importanța zilei de 
23 August, despre sucesele ob
ținute de poporul român, po
litica externă a României, bu
nele relații de prietenie și co
laborare româno-coreene, su
bliniind semnificația recentei 
vizite în R.P.D. Coreeană a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

j Australia
| și Noua Zeelandă
i își vor retrage trupele 
j din Vietnamul de sud
J CANBERA 18 (Agerpres).

— Primul ministru al Aus- 
ț traliei, William McMahon, a 
ț anunțat miercuri în Parla- 
( ment că toate trupele austra- 
i liene din Vietnamul dc sud 
t vor fi retrase pînă în jurul 
i datei de 25 decembrie a. c.

In prezent, în Vietnamul 
’ de sud se mai află 7 256 mi- 
1 litari australieni care luptă,

Componența 
și itinerariul 

șta fetei 
olimvice

spre M ii tic he n
MUNCHEN 18 (Agerpres).

— Componența ștafetei care 
vor purta flacăra olimpică 
spre Milnchen, gazda Olim
piadei de vară din anul 1972, 
vor acoperi 5 100 km, numă
rul lor fiind egal cu această 
distanță in kilometri. Fiecare 
participant la ștafetă va par
curge distanța de 1 km in 
circa 5 minute. Itinerarul șta
fetei olimpice va străbate 
Grecia, Turcia, Bulgaria, Ro
mânia, Iugoslavia, Ungaria și 
Austria. In mod excepțional, 
pe teritoriul Bulgariei schim
burile se vor efectua pe mo
tocicletă și călare pe cai. Fla
căra olimpică va fi aprinsă 
la jumătatea lunii iunie in 
străvechea localitate Olympia 
din Peloponez și va ajunge 
la Milnchen în ziua de 25 
august. Ultima etapă a ștafe
tei va duce flacăra olimpică 
in ziua de 26 august la sta
dionul de la Oberwiesenfeld, 
unde va avea loc festivitatea 
de deschidere a Jocurilor O- 
limpice.

-----*------

Viu interes pentru 
întîlnirea 

tenismenilor români 
și brazilieni

RIO DE JANEIRO 18 (Ager
pres). — Echipele de tenis ale 
României și Braziliei au căzut 
de acord ca englezul Derek 
Hardwick, vicepreședinte al 
Federației iniei naționale de 
tenis de cînip, să fie arbitrul 
finalei interzone a „Cupei Da
vis", pe care ce'e două forma
ții și-o vor disputa la Sao 
Paulo în zilele de 21, 22 și 23 
august.

Tribunele arenei „Pinheiros", 
pe terenur'îe căreia se vor dis
puta partidele, au fost reame- 
najate. capacitatea lor fiind 
mărită la 6 000 de locuri. A- 
cest fapt ilustrează interesul 
deosebit cu care este așteptată 
întîlnirea tenismenilor români 
și brazilieni.

TOKIO 18. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : In întâmpinarea. zi
lei de 23 August, la Ambasa
da română din Tokio a avut 
loc o întîlnire consacrată prie
teniei japono-române. Au luat 
parte delegația de tineri ro
mâni, condusă de C. Chirilu, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Cluj al U.T.C., afla
tă in vizită în Japonia la invi
tația Asociației pentru schim
buri internaționale de delega
ții de tineret, precum și dele
gația tinerilor japonezi care a 
vizitat recent România. Au 
fost prezenți A. Kubo, vicepre
ședinte al Asociației de priete-

Comunicatul comun 
coreeano-algerian

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
La Phenian a fost dat publici
tății comunicatul comun core- 
eano-algerian privind vizita o- 
ficială de prietenie pe care a 
făcut-o în R. P. D. Coreeană 
o delegație guvernamentală al
geriană, condusă de Abdelaziz 
Bouteflica, membru al Consi
liului Revoluției și ministru al 
afacerilor externe.

In cursul întrevedcrilon*.. de
legația algeriană și-a expi imat 
sprijinul deplin pentru pozi
ția R. P. D. Coreene și progra
mul în opt puncte al guvernu
lui său în problema reunifică- 
rii pașnice a patriei.

Cele două părți și-au expri- 

alături de trupele S.U.A., îm
potriva forțelor patriotice.

WELLINGTON 18 (Ager
pres). — In cadrul reuniunii 
parlamentului, care a avut 
ioc miercuri la Wellington, 
primul ministru al Noii Zc- 
elandc, Keith Holyoake, a a- 
nunțat că toate trupele neo
zeelandeze trimise în Viet
namul de sud vor fi retrase 
pînă la sfîrșitul acestui an.
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Platoul de încărcare 
a tractoarelor al uzinei 
„Kirov" din Leningrad, r

BERLINUL OCCIDENTAL.
In clădirea fostului Consiliu de 
control din Berlinul occidental 
a avut loc miercuri cea de-a 
32-a întîlnire a ambasadorilor 
celor patru puteri — U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia și Franța. In- 
tîlnirea a fost prezidată de 
Piotr Abrasimov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, și a fost con
sacrată, ca și precedentele, si
tuației din Berlinu] occidental.

ADEN, Reprezentanți ai R. P. 
Chineze și ai Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului 
au semnat la Aden minutele 
unor convorbiri privind colabo
rarea în construirea în R.D.P. 
a Yemenului a unei șosele și 
a unui pod. Totodată, au fost 
semnate minutele privind o se
rie de lucrări de foraj — in
formează agenția China Nouă.

WASHINGTON. Președintele 
Nixon a ratificat proiectul de 
lege votat de Congres care au
torizează, în anumite condiții, 
Banca de export-import a 
S.U.A. să finanțeze exporturile 
americane destinate țârilor so
cialiste.
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SITUAȚIA DIN PORTO RICO
propusă pentru ordinea de zi a celei de-a
26-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 

de reprezentantul Cubei
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Reprezentantul Cubei la Or
ganizația Națiunilor Unite a 
remis secretarului general, U 
Thant, o scrisoare propunînd 
includerea pe ordinea dc zi a 
celei dc-a 2G-a sesiuni a Adu
nării Generale a problemei si
tuației din Porto Rico. In scri
soare se arată că de 73 de ani 
Porto Rico este menținut în 
situația de „stat liber asociat" 
al S.U.A., ceea ce, în practică. 

nie Japonia-România, Shiroo 
Suzuki, secretar general al a- 
sociației, deputați.

★

CARACAS 18 (Agerpres) — 
In cinstea zilei de 23 August, 
sub auspiciile Institutului Na
țional de Cultură și Artă din 
Venezuela, s-a inaugurat la 
biblioteca „Paul Harris" din 
Caracas, expoziția de fotografii 
„Aspecte din viața femeilor și 
copiilor din Republica Socialis
tă România".

Cu ocazia inaugurării, a fost 
prezentat un program muzical 
susținut de artiști venezueleni.

mat satisfacția față de relațiile 
de prietenie și colaborare exis
tente între R. P. D. Coreeană 
și Algeria și s-au angajat să le 
întărească și să le dezvolte în 
toate domeniile — politic, eco
nomic, tehnic și cultural.

Constatînd că situația inter
națională continuă să evolueze 
în favoarea popoarelor care 
luptă pentru eliberarea națio
nală și socialism, cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a continua cu ener
gie lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului în vederea conso
lidării independenței naționale, 
a egalității între state, pentru 
pace în lume.

BONN. Un elicopter militar 
aparținând trupelor americane 
staționate în R. F. a Germa
niei a explodat în aer miercuri 

dimineața în regiunea Pegnitz 
din Bavaria. Potrivit unui pur
tător de cuvînt al poliției vest- 
germane, cei puțin 23 de soldați 
americani și-au pierdut viața în 
acest accident. Cauza acciden
tului nu este cunoscută încă.

YAOUNDE. Potrivit unor 
date furnizate de Ministerul 
camerunez al Sănătății, 325 do 
persoane au murit de holeră 
de la începutul lunii februarie.

echivalează cu un statut de 
dependență colonială.

Scrisoarea arată că domina
ția colonială a S.U.A. în dome
niul politic și în cel economic, 
precum și in alte sectoare ale 
vieții din Porto Rico este neli
mitată, relevînd că hotărîrile 
Tribunalului Suprem din Porto 
Rico pot fi reexaminate de 
instanțele judiciare federale ale 
S.U.A., iar legile americane 
sînt aplicate in mod forțat.

Moscova

Deschiderea 
celui de-al 

Xlll-lea Congres 
international 

de istoria 
științelor

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu Po- 
dină.

La Moscova și-a deschis mier
curi lucrările cel de-al Xlll-lea 
Congres internațional de isto
ria științelor.

La Congres participă pesto 
2 000 de savanți din 41 de țări. 
Din țara noastră este prezentă 
o delegație de oameni de ști
ință, condusă de acad. Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia. Din delegație face parte 
și savantul acad. Henri Coandă, 
ministru, consilier la Consiliul 
de Stat. Acad. Henri Coandă 
și acad. Miron Nicolescu au 
avut cu Mstislav Kcldîș, pre
ședintele Academiei de științe 
a U.R.S.S., o întrevedere care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială. Au parti
cipat Teodor Marinescu, amba
sadorul României în Uniunea 
Sovietică, și acad. B. M. Kedrov, 
președintele Comitetului de or
ganizare a celui de-al Xlll-lea 
Congres internațional de istoria 
științelor. In ședințe specialo 
vor fi marcate o serie de ani
versări ale unor reprezentanți 
de frunte ai științei mondiale.

Alți 1 925 bolnavi de holeră 
sini spitalizați.

BUENOS AIRES — Numărul 
șomerilor totali și parțiali din 
capitala Argentinei și suburb 
biile acesteia este de 13 la su-* 
tă din totalul populației apte 
de muncă, scrie ziarul „Opini
on", care apare la Buenos A- 
ires. 62 la sută dintre aceștia 
sînt tineri care nu au împlinit 
încă vârsta de 30 de ani.

OTTAWA Uraganul Betha, 
care s-a abătut asupra regiu
nilor din centrul Canadei, a 
provocat moartea a două per-* 
soane și mari pagube materia
le. Numărul răniților se ridică, 
potrivit unui bilanț preliminar, 
la citeva zeci.

DAMASC La Damasc s-a 
deschis miercuri seara confe
rința șefilor de stat ai Siriei, 
R.A.U. și Libiei, consacrată, 
potrivit agențiilor de presă, 
discutării proiectului final al 
constituției Federației Republi
cilor Arabe, pe care au hotărî!» 
să o creeze cele trei state.

Adunarea Generală a O.N.U, 
— se spune în scrisoare — 
trebuie să adopte măsuri de 
sprijinire a luptei poporului 
din Porto Rico pentru deplina 
independență națională Și li
chidarea definitivă și necondi
ționată a regimului colonial ce 
i-a fost impus și care să cores
pundă dorinței majorității 
membrilor Organizației dc a fi 
eliminat colonialismul.
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