
Primirea de către tovarășul
0 V ftOLETAftl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂI©Steagul roșu NICOLAE CEAUȘESCU

a ziaristului cubanez Hugo Rius Blein
Vineri, în cursul dimineții, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președinte > 
Consiliului dc Stat, a primit un 
grup dc ziariști cubanezi, con

dus de Hugo Rius Blein, șeful 
redacției dc actualități a Te
leviziunii din Havana.

Cu a<cst pri'ej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
ziaristului Hugo Rius Blein un 
interviu.

La primire a participat to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al CC al P.C.R. A fost 
de asemenea, dc față Const an
ils Mitca. consilier la Comite
tul Centrai ol partidului.

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PCR. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL Solemnitatea
înmînării unor ordine și medalii
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OBIECTIVE MAJORE CARE

Al CERCETĂTORILOR

Ing. Alexandru M1CLEA 
directorul l.C.P.M.H.

Dezvoltarea continua a capa
cităților de producție ale mine
lor din cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani, in cincinalul ac
tual. impune rezolvarea unor 
probleme majore de amplifica
re și modernizare, de îmbună
tățire a tehnologiilor de lucru, 
de extindere a mecanizării com
plexe și automatizării, in e- 
sență. de ridicare a nivelului 
tehnic al exploatărilor, prepa- 
rațiilor și al Uzinei de utilaj 
minier pe o treaptă superioară, 
corespunzătoare etapei pe care 
o trăim, și in ritmul pe care 
necesitățile de cărbune ale in
dustriei românești îl cer în 
perspectivă.

Multe din soluțiile care vor 
prinde viață in producție și cu 
care minerii vor face cunoștin
ță în anii următori ai cincina
lului constituie, în prezent, pre
ocupări pentru cercetătorii și 
proiectanții Institutului de cer
cetări și proiectări miniere pen
tru huilă, din cadrul C.C.P.

Făcind o analiză a tematicii 
de lucru din prezent a 
l.C.P.M.H., putem întrezări pers
pectiva unor realizări importan
te de miine, atit în subteranul, 
cit și la suprafața minelor Văii 
Jiului, care vor răspunde cerin
țelor imperioase ale moderni
zării Astfel, se vor perfecționa 
metodele de exploatare ale stra
tului 3, in acest sens intreprin- 
zindu-se la ora actuală, la mina 
Petrila. lucrări pregătitoare și 
experimentări ale metodelor 
gindite.

In paralel cu perfecționarea 
metodelor și a tehnologiilor de 
exploatare, se vor intensifica 
acțiunile de mecanizare a tăie
rii, încărcării și susținerii fron
talelor din straiele groase, sub 
tavan artificial, și care urmă
resc mecanizarea complexă a 
acestor abataje.

Modernizarea transportului 
subteran, care constituie o ve
rigă de mare însemnătate în 
exploatarea cărbunelui, consti
tuie. dc asemenea, o preocupa
re pentru cercetătorii și proiec
tanții institutului, care dau so
luții de extindere a transportu
lui continuu pe arterele princi
pale ale orizonturilor de b3ză 
ale minelor. Strins legat de ex

Adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri, 
prilej de analiză profundă a activității 

organelor și organizațiilor sindicale
In perioada 20 noiembrie — 

30 decembrie 1971 au loc adu
nările și conferințele de dare 
de scamă și alegeri la grupe
le sindicale, organizațiile sin
dicale din secții, din întreprin
deri, instituții și comune. Des- 
Cășurindu-se la scurt timp du
pă dezbaterea cu toți oamenii 
munci a Programului de mă
suri elaborat de partid pentru 
îmbunătățirea activității politi
co-educative a tuturor oame
nilor muncii, adunările și con
ferințele de dări de seamă și 
alegeri din acest an trebuie să 
ofere cadrul organizat în care 
să asigure participarea efecti
vă a oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
partidului, la rezolvarea pro
blemelor complexe de dezvol
tare a industriei, științei și cul
turii. Ele trebuie să constituie 
un puternic prilej de mobiliza
re a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, a tuturor mem
brilor de sindicat la buna or
ganizai e a producției și a mun
cii, la îndeplinirea și depâși- 

tinderea transportului continuu 
cu transportoare de mare ca
pacitate. cu raclete și cu benzi 
de cauciuc, se fac cercetări și. 
parțial, incep a căpăta soluții 
definitive o serie de traductoa- 
re și relee antigrizutoase nece
sare procesului dc automatiza
re și de dispecerizare a acestui 
sistem de transport.

Activitatea de proiectare a 
institutului este orientată și in 
finalizarea prevederilor studi
ilor tehnico-economice de des
chidere în adincinie a minelor 
vechi, precum și de deschidere 
și punere in exploatare a cîm- 
purilor miniere noi ca cele de 
la Livezeni, Iscroni, Ilobiceni.

Noi construcții industriale vor 
prinde contur la suprafața mi
nelor din Valea Jiului, dintre 
care menționăm pe cele din in
cinta viitoare a puțului 5 Uri
cani unde, pe lingă complexul 
de extracție, se va construi o 
stație de compresoare ce va 
produce aerul comprimat nece
sar lucrărilor miniere de des
chidere din cimpul Hobiceni. 
Pe această linie, proiectele de 
execuție sînt, deja, întocmite, 
precum și cele din viitoarea in
cintă de aeraj și evacuare a ste
rilului din Valea do Brazi, care 
vor servi deschiderii aceluiași 
cîmp minier Hobiceni.

Putem, de asemenea, mențio
na apariția, în viitorii ani. a 
incintei de extracție a minei 
Bărbăteni, din care o bandă 
transportoare suspendată pe 
cabluri va aduce cărbunele di
rect în silozurile preparației 
Lupeni.

Este important să mai men
ționăm că, in paralel cu defini
tivarea construcțiilor industria
le de bază, în toate incintele 
miniere principale se vor con
strui depozite și silozuri moder
ne, dotate cu instalații de me
canizare complexă a descărcării 
materialelor de masă, lemn, ar
mături, metalice, utilaje, bol- 
țari, pietriș, ciment etc. Se va 
rezolva, desigur, și mecanizarea 
stivuirii sau însilozării. după 
caz, a acestor materiale, și se 
vor mecaniza lucrările de reîn-

(Continuare în pag. a 3-a)

Gavrilă DAVID 
Președintele Consiliului 

municipal al sindicatelor

rea prevederilor planului de 
stat și a angajamentelor ce 
s-au luat în întrecere pe acest 
an. Organizațiile sindicale tre
buie să analizeze cu toată răs
punderea contribuția organe
lor și a membrilor de sindicat 
la întărirea ordinei și discipli
nei, intensificarea eforturilor 
creatoare in vederea îmbunătă
țirii calității produselor, creș
terii productivității muncii, re
ducerii cheltuielilor de produc
ție. sporirii eficienței întregii 
activități economice.

Membrii de sindicat din ex
ploatările miniere Și celelalte 
unități economice, in dubla 
lor calitate de proprietari și 
producători ai mijloacelor de 
producție și bunurilor mate
riale, trebuie să analizeze în

Foto ) I. LTCIUiar „fare", nu, băieți ?...— Azi ne ținem

Evaluare responsabilă a 
posibilităților fle trecere ia programul 

redus de muncă îi subteran
Joi după-amiază, factorii din 

conducerea politică și tehnico- 
administrativă a Exploatării mi
niere Petrila au analizat — în 
cadrul plenarei lărgite a comi
tetului de partid — căile și mo
dalitățile de realizare a sarci
nii de mare însemnătate trasa
te de partid pentru îmbunătă
țirea condițiilor dc muncă și 
de viață ale minerilor: intro
ducerea programului de lucru 
de 6 ore in subteran. Chemați 
să-și spună părerea, să vină 
cu soluții, să-și aducă contri
buția la rezolvarea acestei pro
bleme majore — cu multiple 
implicații sociale în viața co
lectivului și a fiecărui salariat 
— secretarii organizațiilor de 
bază și U.T.C., membri ai co
mitetului sindical, șefi ai sec
toarelor de producție și ai ce
lor auxiliare, șefi ai serviciilor 
funcționale din cadrul exploa
tării, reprezentanți ai Centralei 
cărbunelui, prezenți ,1a lucrările 
plenarei au ascultat informă
rile comitetului de partid și a 
comitetului de direcție privind 
măsurile tehnico-organizatorice 
și politice preconizate pentru 
trecerea la program de lucru 
redus.

Au ieșit în relief și cu a- 
cest prilej, încă o dată, avan
tajele incontestabile pe care 
minerii și mina le au dc cîș- 
tigat prin trecerea la schimbul 
redus de 6 ore. Un număr de 

I CJULTURĂ-ARTĂj

spirit Critic și autocritic preo
cuparea dovedită pentru folo
sirea la maximum a capacită
ților de producție, îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor, exploa
tarea rațională a acestora, pen
tru folosirea judicioasă a tim
pului de lucru, îmbunătățirea 
calității producției și a lucră
rilor de pregătiri .și instalații, 
respectarea riguroasă a con
tractelor economice.

La exploatările miniere Dil- 
ja, Aninoasa, Vulcan, Uricani, 
Bărbăteni și altele trebuie să 
se supună unei analize profun
de cauzele care au generat ne- 
realizarea planului în mod rit
mic și să stabilească măsuri 
prin care să crească preocupa
rea și răspunderea tuturor sa- 
lariaților pentru a găsi posibi
litatea îmbunătățirii organizării 
muncii în vederea recuperării 
neîntîrziate a rămîncrilor în 
urmă.

(Continuare in pag. o -î-aj 

peste 2 000 de salariați vor fi 
direct afectați cîștigînd două 
ore în plus deosebit de utile 
pentru refacerea forțelor, pen
tru trăirea vieții de familie, 
ridicarea nivelului de cultură, 
pentru instruire și perfecționa
re profesională etc. In acest 
sens, tov. ing. Otto Abraham, 
direotor economic-coniercial al 
Centra’ei cărbunelui arăta în 
plenară i .Intervin mutații ca-

Plenara lărgită a Comitetului 
de partid al minei Petrila

litative în întregul proces de 
organizare a producției și a 
muncii — de la frontul aba
tajelor și pînă la suprafață i 
se realizează o concentrare a 
producției, o îmbunătățire sub
stanțială a aprovizionării bri
găzilor și deservirii locurilor de 
muncă și a asistenței tehnice: 
se realizează o disciplinizare la 
fronturile de lucru; membrii 
brigăzilor se întâlnesc la front 
și vor putea analiza situația 
locului de muncă, rezultatele 
schimbului care iese, luînd de 
comun acord decizii pentru bu
nul mers a lucrului în schim
bul care începe etc.“.

Un singur lucru se cere a- 
vut în vedere — și acesta e 

principalul pentru reușita în
tregii activități — luarea tutu
ror măsurilor tehnico-materiale 
și organizatorice pentru ca, 
odată introdus regiinu’. de 6 
ore pe schimb, planul de pro
ducție sâ se realizeze ritmic, 
normele de muncă în brigăzi 
și câștigurile minerilor să nu 
coboare cu nimic sub nivelul 
realizărilor înregistrate în con
dițiile lucrului de 8 ore. Ce 

se cere făcut, cum trebuie să 
acționeze comitetul de partid 
și organizațiile de bază, orga
nizațiile U.T.C. și de sindicat, 
comitetul de direcție, conduce
rile tuturor sectoarelor și ser
viciilor, întregul colectiv al 
exploatării pentru reușita ac
țiunii ?

Două au fost laturile cardi
nale ale problemei asupra că
rora plenara, cadrele tehnice 
care au luat cuvîntul și-au a- 
xat analiza, căutările i măsu
rile de ordin tehnic ce se cer 
întreprinse, acțiunile politico- 
organizatorice de masă. Pentru 
încadrarea personalului afectat 
de programul de lucru de 6 
ore organizațiile de partid din 

La Palatul Consiliului de 
Stat, a avut loc, vineri diminea
ța, solemnitatea înmînării de 

sectoare, comuniștii vor pune 
un accent sporit pe întărirea 
disciplinei și răspunderii în 
muncă, respectarea timpului de 
lucru și a normelor departa
mentale de protecție a muncii. 
Membrii de partid vor fi re
partizați proporțional pe schim
buri și brigăzi — în locurile 
cheie ale producției. Comisia 
organizatorică de pe lingă co
mitetul de partid, va efectua 
un studiu asupra posibilități
lor de îmbunătățire a structu
rii organizatorice de partid ca
re să răspundă mai bine cerin
țelor de îndrumare și mobili
zare a colectivului în noile con
diții de organizare a produc
ției, să determine în final o 
mai bună participare a comu
niștilor la adunările generale, 
o mai bună desfășurare a ac
tivității organizațiilor de sin
dicat și U.T.C., a învățămîn- 
tului de partid, asigurarea apli
cării în viață a măsurilor sta
bilite dc plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie pentru în
făptuirea programului de edu
care socialistă.

La multiplele aspecte ale mă
surilor politice și tehnice ne-

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Programul 
Universității 

serale de 
marxism
leninism

LUNI, 22 noiembrie 1971, 
orele 17, în sala cabinetu
lui de partid — secția eco
nomic anul I — cercul studiu 
individual.

MARȚI, 23 noiembrie, orele 
17, în sala cabinetului de 
partid — secții', principii și 
metode ale muncii de partid.

Coordonate hunedorene

COLOSUL umte DE LA MINTIA
< Două mii de zile și două mii de nopți de necontenită 

bătălie pe schele ♦ O .stea" de primă mărime a ener
geticii românești, care produce singură de 5 ori și jumătate 
mai multă energie electrică decît întreaga Românie a anu
lui 1938 + Pulsația milioanelor de kilowați oră furnizați 
do la Mintia își are sursa in energia primară a cărbunelui 
din Valea Jiului ♦ Mintia — o înaltă școală a abnegației, 
dăruirii și responsabilității muncitorești.

Primele zile de toamna din 
acest an bogat in sensuri și 
semnificații de ordin politic, 
economic și social, trebuiau 
să aducă și pe malurile Mu
reșului, la Mintia, lingă Deva, 
scadența unui eueniment deo
sebit. Era vorba de conec
tarea la sistemul energetic 
national, a celui de-al 4-lea 
grup de mare putere și o dată 
cu aceasta, dc finalizare a 

ordine ale Republicii Socialiste 
România cu prilejul aniversării 
a 50 de ani dc la înființarea 
Institutului de microbiologic, 
parazitologie și epidemiologie 
«Dr. I. Cantacuzino" din Bucu
rești.

Distincțiile au fost înminate 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru a| Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Pentru merite deosebite în 
activitatea de cercetare științi
fică în domeniul medicinii, în 
producția de seruri, vaccinuri 
.și produse biologice do diag- 
noctic, precum și în pregăti
rea și perfecționarea cadrelor

înțelegem
să înnobilăm oamenii 

cu convingerile majore 
ale responsabilității

in munca
Expunerea făcută de tova

rășul Nicolae Ceaușescu la 3 
noiembrie în cadrul plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
Programul partidului pentru 
îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii și educației 
socialiste a maselor, devenită 
hotărire, a întrunit adeziunea 
deplină a tuturor comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai muncii 
din patria noastră. Alături de 
admirația și aprobarea totală 
față dc acest document progra
matic de o mare profunzime 
științifică și un pregnant rea
lism — conceput cu mare chin
tesență de către conducerea par
tidului nostru, in frunte cu se
cretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — îmi ex
prim atașamentul profund și 
hotărîrea fermă de a nu precu
peți energia și capacitatea mea 
de muncă pentru transpunerea 
în viață a luminoaselor idei din 
program.

Studiind geniala expunere a 
secretarului general, încă o da
tă m-am convins de faptul că 
partidul nostru, călit în lupta 
revoluționară pentru edificarea 
societății socialiste, reușește să 
găsească căile magistrale pen
tru rezolvarea marxist-leninistă 
a tuturor cerințelor obiective 
din fiecare etapă a dezvoltării 
social-economice a țării noas
tre, pentru formarea omului 
nou, cu o conștiință înaintată, 
în concordanță cu principiile 
eticii comuniste. ..A fi comunist 
— arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea sa — 
presupune a fi un om cu mul
tiple cunoștințe științifice și 
culturale, care se ocupă con
tinuu de lărgirea orizontului 
său spiritual, de însușirea a tot 
ceea ce este mai înaintat in e- 
poca sa".

Cum vom însuși, cum vom a- 
plica în practică acest nobil și 
luminos îndemn ? Pentru că lu
crez în domeniul construcțiilor, 
mi-aș permite să fac o analogie 
între opera pe care partidul ne 
cere s-o înălțăm în interiorul 
fiecărui om al societății noastre 
și edificiile social-culturale pe 
care colectivul nostru le înalță 
zi de z.i în peisajul urbanistic 
al Văii Jiului, înfrumusețin- 
du-1, împlinindu-1 cu ceea ce e 
necesar satisfacerii trebuințelor 
mereu crescînde ale oamenilor 
muncii din municipiul nostru.

construcției uneia dintre cele 
mai mari citadele ale ener
geticii românești.

Evenimentul n-a mai avut 
loc. KVinovați" dc această a- 
batere calendaristică sint con
structorii și montorii, ener- 
geticienii termocentralei care, 
obișnuiți s-o ia mereu înain
tea timpului, au consemnat 
intrarea in funcțiune a gru
pului energetic nr. 4 cu 43 

din aceste domenii, cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la 
înființare, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
conferit .Ordinul Muncii" cla
sa I, Institutului de microbio
logic, parazitologie și epidemio
logie „Dr. I Cantacuzino* din 
Capitală.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în muncă, Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România a conferit o 
serie de ordine și medalii unor 
profesori universitari, medici, 
biologi, rhimiști. biochimiști, 
cercetători științifici, specialiști 
și lucrători din cadrul acestui 
institut.

(Agerpres)

Ei bine, socot că sarcinile noas
tre sporite pe șantiere — con
struirea la timp și de calitate 
superioară a locuințelor și a ce
lorlalte obiective pentru nevoi
le celor care scot cărbune din 
adîncurile pămîntului — se pot 
realiza numai printr-o înaltă 
conștiință a tuturor oamenilor 
din colectivul nostru — fie zi
dar, dulgher, fierar, instalator, 
conducător auto, maistru, teh
nician sau inginer.

Realitatea confirmă că și pi- 
- nă acum constructorii Grupului 
T.C.D. au dovedit simț de răs
pundere față de sarcinile de 
plan încredințate de partid, 
materializate în orașe și car
tiere noi de locuințe, edificii de 
cultură. Este. insă, tot alit de 
adevărat că in activitatea con
structorilor noștri au existat și 
unele deficiențe de calitate, ră
mâneri în urmă la unele lucrări, 
aspecte negative de negospo- 
dării-e și nefolosire rațională 
a unor materiale, abateri de la 
conduita morală în familie și 
societate.

Toate acestea, după părerea 
mea, s-au datorat unor fisuri 
existente în edificiul interior 
al omului — conștiința. Iată de 
ce, în lumina documentelor re
centei plenare a C.C. al P.C.R., 
noi înțelegem să desfășurăm in 
viitor o asemenea muncă poli
tică incit să înnobilăm cugetul 
tuturor constructorilor noștri 
cu convingerile majore ale res
ponsabilității în muncă.

Avînd în față mărețul pro
gram al P.C.R. — îndreptar 
clar pentru întreaga muncă po- 
litico-ideologică și de educație 
din prezent și viitor — comite
tul nostru de partid a pornit la 
transpunerea în practică a bo
găției de idei cuprinse în docu
mentele plenarei, în primul 
rînd prin popularizarea lor lar
gă și prelucrarea cu toți sala- 
riații Grupului T.C.D.

La comitetul de partid s-a în
ființat un punct de informare, 
și documentare. Activitatea clu
burilor din căminele muncito
rești de Ja Petroșani, Vulcan și 
Lnpeni a fost reorganizată du-

Dumitru STANCU 
secretar al comitetului de 

partid Grup construcții T.C.D. 
Petroșani

(Continuare m nao a J-aj 

dc zile înaintea datei stabi
lite prin plan. Un eveniment 
s-a petrecut totuși, neobser
vat. Termocentrala a atins 
la data respectivă puterea 
nominală și ceilalți parame
tri tehnico-economici proiec
tați. Intr-un cuvint colosul e- 
nergetic dc la Mintia, a sta
bilit și pe această cale un 
nou record de plan național 
intr-un domeniu care este in
disolubil și nemijlocit legat 
de progresul economic al 
patriei. Și aceasta datorită 
admirabilelor colective care

Al. VASIU

(Continuare fn pag. a 3-a)
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ENIGMA
Ți-s ochii umezi de alii nesomn 
>i genele dc-afita apflsarc a viului 
wa pl ca că leneșe peste luciu! lor 
cum umbra serii peste zi se-nciină... 
Cu un sărut Io voi opri căderea 
și-ani să privesc cum furișind lumina. 
Mringind puteri, 
încearcă să ascundă 
durerea, tremurind a rouă.

Nicolrta FLORIA
> I

Clubul Vulcan :
Tinâra bibliotecară Adela Vintilă împărtășind opiniile cu

privire la cărțile pe care le oferă cititorilor.

1 Poem
spre pisc

Mill ClUIURAl DIN ISCRONI
ÎN CASA NOUA

■ .

Apariție notabilă a anului în curs, romanul „Necunoscu
ta, de Ion Grecca vine să confirme încă o dată potențele 
artistice ale prozatorului și predilecția sa pentru abordarea 
realităților românești contemporane. Ca și celelalte cărți 
semnate dc acel LȘi autor (.Bogăția unui sărac", „La porți
le Severin ului*. „Moartea lebedei" etc), , Necunoscuta" a 
fost primită și este citită cu viu interes de iubitorii de li
teratură din tara noastră. Pe marginea acestui nou roman, 
am avut cu scriitorul Ion Grecea convorbirea de mai jos :

1 : Alai mulți cititori cu care am stat de vorbă și cărora 
le este cunoscută noua dv. carte_ .Necunoscuta'* ii apre
ciază elogios calitățile artistice, nota de originalitate și de 
verosimil, valoarea educativă. Considerați întemeiată păre
rea unor critici literari, anume că acest roman ar marca o 
etapă nouă în evoluția creației dv. ?

R : Nu este vorba de o etapă nouă. O etapă nouă ar 
însemna o manieră artistică nouă. Or, cu nu am asemenea 
preocupări. Singura mea dorință este sâ fac cărți bune — 
eventual foarte bune. — care să reflecte viața contempora
nă, de fiecare zi, în care cititorii să-și regăsească propria 
lor existență.

1 : Există părerea că .Necunoscuta* — un roman al 
unor tipuri contemporane, a] unui ofițer reprezentativ al 
armatei populare, al unei povești de dragoste, o frescă a 
vieții unui oraș din Cîuipia Dunării — arc ca premisă a 
conflictului un pretext polițist, cu consecințe pentru întrea
ga desfășurare a acțiunii. Stau intr-adevăr așa lucrurile ? 
Sau pur și simplu ați urmărit să alegeți o formulă prin ca
re să realizați o carte mai captivantă ?
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Suim in ritmul tinăr. cu balada. 
Spre pisc înalt dc aur. spre Comună, 
CMuși și lanțuri am strivit cu spatio 
Și știm să-nvingeni orișice furtună. 
Ni-s frunțile senine fără pată, 
Și-avcni priviri de șoim — cutezătoare, 
In ev contemporan, cind (ara toată 
Iși scrie nou destin — poem sub soare. 
Suini mereu spre pisc dc măreție, 
E larg deschis al nostru orizont 
11 săgetăm în zbor dc ciocîrlic 
Toți fiii țării-n vastul țării front. 
Ni-i drumul ca o rază luminoasă 
Tăiat in stînca timpului, solid. 
Prin el ne facem viața mai frumoasă 
Sub steagul gloriosului partid.
Suim în ritmul tînăr cu balada 
Spre pisc înalt dc aur, spre COMUNA, 
Câtuși și lanțuri am strivit cu spada.

știm sâ-nvingeni orișice furtună.Și

OSTAȘULUI CĂZUT 
PENTRU PATRIE
Un trunchi bălrîn pe cîmp dc lupte 
La capătîiul tău veghează
Cu roșii flori din tine rupte 
Sâ fie nemurirea-ți rază.

Vii, glas de bucium, din istorii 
Sprc-a vieții noastre primăvară. 
Din jertfa ta rodit-au glorii, 
Suris și cîntec de vioară.

Pios ni-apkc să-ți dau onorul, 
Oștean îngemănat cu glia,
Prin tine ni-e mai vajnic zborul 
Ce urcă-n slavă România !

Cadran literar

„necunoscuta 66

R : După părerea mea, toate cărțile care vor să suscite 
interesul cititorilor trebuie ca, printre alte calități, să fie 
și captivante. Și pentru că am ajuns la acest punct, vreau 
să fac o precizare : romanul meu nu este o carte polițistă 
și nici nu are un pretext polițist. Viața noastră e deosebit 
de dinamică, de bogată, e plină de neprevăzuturi. Cartea 
reflectă viața .

I : Din galeria numeroaselor personaje ale narațiunii, 
căpitanul Radu Vasiliu — eroul principal al romanului, — 
ni se pare a fi cel inai bine portretizat, figura sa răminind 
adine Întipărită în memoria cititorului. In ce măsură exem
plele oferite de viață, dc realitățile noastre contemporane 
v-au servit la crearea acestui erou literar ?

R: Am cunoscut foarte mulți ofițeri care puteau deve
ni protagoniștii unui roman, Radu Vasiliu este, după mine, 
pro'.oiipul ofițerului armatei noastre, — un om cult, manie
rat, bun patriot, bine pregătit din punct de vedere profe- 
eiona. și politic, vigilent, calculat, intr-un cuvint un om 
aureo.ui de o serie de atribute majore care să-1 caracteri
zeze, îi..nd de fapt corespondentul unei realități.

1 : Pe lingă aprecierile de ansamblu, pozitive, asupra 
operei, unele recenzii și prezentări publicate in presă ex
primă și puncte de vedere critice referitoare la anumite 
nctmpfinin ale romanului. Le socotiți îndreptățite ?

R: Unele da, a-tele nu. De pildă, Aurel Martin un 
v/.’. l pe cure ii sumez toarte mult, consideră că .ancheta
tor.;- din carte nu sini așa de bine realizați ca Iladu Va- 
ti..u. Dai- eroul central este chiar Radu Vasiliu, așa că a- 
leiiția mea a lost îndreptată cu precădere asupra sa. Unii 
m-au criticat pentru finalul așu-zis ambiguu al romanului, 
l'entru cuie opinează Radu \ arniu : pentru Leny sau pen
tru lrutnoasa necunoscuta ’. Răspund acum : pentru cine vor 
cititorii.

1 : Folosim prilejul de iața pentru a vă ruga sa ne vor
biți in dteva cuvinte despre ceea ce credeți că trebuie în
țeles prin caracterul militant, angajant a literaturii.

K: Scopul literaturii este, prin excelență, un scop e- 
ducativ. Mesajul cărții trebuie să fie .un factor activ în 
munca de educație cu o facem tinerelului, poporului nos
tru. O carte fără mesaj, fără finalitate este ca o corabie fă
ră cirma. Niciodată nu va ajunge ia mai, decît stărimală 
de valuri. In ceea ce mă privește, consider scrisul o urmă. 
Cu ajutorul ci lupt pentru a-mi aduce modestul meu a- 
purl la îaurirca omuiui nou, educat în spiritu* dragostei 
țața de patrie, dc partid, militant activ pentru ideile so- 
uiaiisaiuiui și comunismului.

I: Ce ați dori să transmiteți cititorilor cărților dv. ?
R : In primul rind aș vrea să cunosc cil mai mulți din

tre ei. Aștept deci, invitația lor la intîiniri prietenești, in 
care să discutam aespre cărți și despre ci — viitori eroi ai 
unor viitoare cărți, li as gurcâ, in ceea ce mă privește, sînt a- 
mmat de dorința, și mu străduiesc, să scriu cărți interesan
te, care să le placă și care să-i reprezinte. De citva timp 
lucrez la un mic roman despre acțiunea pe frontul antihit
lerist a unui copil — caporal în virstă dc 9 ani. Voi fi bucu
ros să vadă cât mai curînd posibil lumina tiparului și să 
nu rămînă în rafturile librăriilor. Cititorilor mei, pe care ii 
simt prieteni apropiați, le transmit cele mai calde urări de 
bine și sănătate, de succese în muncă și în viața personală.

De la greci încă, scri
itorul se considera și 
era un 0111 al cetății, 
al POLIS-ului, cu toa
te drepturile și obliga
țiile care Ie implicau 
condițiile de pace sau 
război ale locului. De 
aice chiar noțiunea de 
politică. De aice Homer 
sau Sofocle se conside
rau ca oameni politici, 
răspun/âlori de desti
nul colectiv, implicați 
la bine și rău ca in 
rostirea rosturilor u- 
nei familii bine înche
gate. Eminescu sau 
Coșbuc, Dante sau 
Shakespeare se consi
derau scriitori și in a- 
celași timp cetățeni, 
simbol responsabil al 
problemelor social-po- 
litice în care nu era 
numai crezul lor este
tic, ci însăși existența 
lor și a celor din jur.

Cu atit mai mult a- 
ceastă cerință este un 
deziderat al epocii 
noastre contemporane 
în care idealul meta
forei coincide cu bla
zonul social al celor de 
Ia furnale sau din sub
teran, cînd sufletul 
tuturora este o aripă 
spre inălțarea patriei 
și a omului ei, a zidi
torului, cînd ideile ard 
din rodul pămintului 
și omul se bucură de 
razele acestui rod ca 
de lumina zilei. Cu a- 
tît mai mult în vre
mea noastră socialistă, 
care rezolvă probleme
le omenești in multi
plele ci situații, scri
itorului i se cere să 
fie un ochi lucid, con
știent și sincer al rea
lității prin care tre
ce, al frămîntării, al 
zbuciumului spiritual, 
creator, al mutațiilor

de conștiință ; scriito
rul devenind astfel o 
imagine sintetică și 
reală a vremii sale is
torice, firul ideatic al 
creației corespunzînd 
filmului existențial din 
planul social. Nu este 
posibil ca o poezie să 
trăiască, să intre în 
patrimoniul de valori 
naționale, dacă ea nu 
pleacă din duhul na
țional, dacă ea nu-și 
are rădăcinile în isto
ria și prezentul pa-

P. NAE
_____ J

Am prins în palmă azi, un fulg de nea. 
I’ufos, ca floarea unei păpădii.
Și l-am ascuns în pumn, crezând că-i Ea, 
Femeia cu ochi galeși, arămii.

M-am furișat apoi, ca un apaș.
Pe străzi, tăcut, cu prada-n noaptea ninsă. 
Și zăpăcit, am strins-o pătimaș
De s-a schimbat în lacrimă aprinsă.

Am legănat-o-n mină sub o stea, 
Oprită-n loc. din drum sâ sc aplece. 
Și-atunci, s-a risipit ca o mărgea 
De chilimbar, în cîmpul alb și rece.

la Ipotești
LUI MIHAI EMINESCU

Am vrut să-ți văd cărările, 
Să Ic înod.
Din ele
Să fac drum
Pină la stele,
.Acolo unde ești acum. 
Am mers pe firul dc izvor, 
Pc-aripi de ciocîrlii,
Cu rouă griului din lan 
Sclipind, în boabe argintii. 
Spre codrii satului.
Cu mii <Ie ferestruici spre cer. 
Prin care oare a intrat. 
Luceafărul, atunci
Cind l-ai chemat.
In lunci,
La Ipotești,
Să logodești.
Nemuritor să fii
Ca el?

Cu cîteva luni în urmă clă
direa cine a adăpostit în trecut 
fasta primărie din Iscroni a 
intrat în reparații și adăugiri 
substanțiale cu scopul de a 
face față noii destinații ce i 
s-a dat : aceea de cămin cul
tural. A fost construită o sală 
de spectacole cu peste 150 de 
locuri, prevăzută cu scenă și 
instalații necesare rulării fil
melor, s-au amenajat săli pen
tru activități de club (șah, 
remmy, table), pentru viziona
rea programelor de televiziune 
(capacitatea i 50 de locuri), 
săli de lectură și pentru co
lecția etnografica ș.a. In felul 
acesta formațiile și cercurile 
căminului cultural din Iscroni 
vor avea de acum înainte con
diții optime de desfășurare a 
activității. Vechea clădire a 
căminului, pe lingă că era ne- 
aspectuoasă, întunecoasă, insa

echivalentă cu cea a 
copilului față de tată 
și mamă. A rosti Urai 
departe, tradițional me
sajul lui lancu Vă- 
cărescu „CREȘTEREA 
LIMBII ROMANEȘTI/ 
ȘI-A PATRIEI CIN
STIRE*. devine o le
ge prin care fîntina- 
rul-poet nu nuinai că 
înalță prin glia ori 
sufletul ei cit și dă
ruirea «n cea mai 
înaltă imsibilitate față 
de limbă, față de cei

A scrie

este un act

patriotic
triei, cum atit de fru
mos spunea Mihail 
Sadoveanu, CA UN 
STEJAR ÎNIIPT 1N 
SUFLETUL NEAMU
LUI. Fiecare poet au
tentic este un produs 
al unei geografii spi
rituale, este un glas și 
un grai al pămintului 
care l-a zămislit. A-I 
cînta, a-1 înălța in sfe
ra cerească a ritmului 
și a rimei este nu o 
datorie, ci o obligație

ce o vorbesc și o cîn- 
tă in ochii Mioriței. A 
fi un poet angajat — 
ceea ce cu toții sin- 
tein și dorini să slu
jim așa cum spunea 
atit de înțelept secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o artă le
gată de popor și în 
slujba aspirațiilor lui 
— nu este un acci
dent sau un gest in- 
timplător, ci o îndato

rire națională, o res
ponsabilă obligație a 
poetului față de sine 
însuși și de cei ce se 
încorporează în idei
le Iui. Oglindă a ca
lendarelor prin care 
trecem. martori ai 
marilor ctitorii social- 
economice, autori ai 
înălțării politice, scri
itorii se identifică cu 
duhul celor mulți, cu 
văile, rîurile și mun
ții țării. Ar fi posi
bil ca în loc de Coșbuc 
să chemăm un munte, 
ori in loc de Vlahuță 
să chemăm pentru pa
cea noastră. în care 
grădinile înfloresc cu 
dragoste și împlinire, 
o Românie pitorească, 
de data aceasta con
temporană și înălțată 
dincolo de peisajul 
natural, un peisaj o- 
menesc pe un piedes
tal industrial in com
petiție internațională. 
Pentru scriitor a fi 
angajat, a fi politic, 
este o chemare lăun
trică și în același 
timp o comunicare a
ceea ce el reprezintă ca 
aspirație socială, este 
cum îmi spunea un 
miner din Valea Jiu
lui, DENSITATEA 
CONȘTIINȚEI CO
LECTIVE.

A scrie nu este un 
Joc gratuit, ci o dure
roasă rostire, așa cum 
copacul se rostește ie
șind din păniint și 
învăluie lumina în co
roana lui organizată 
de însuși principiul 
pămintului. A scrie es
te un act patriotic, 
dar numai în măsura 
in care flăcările pa
triei ard in cuvint, in 
oamenii care o înalță.

Ion IUGA

Lo scurt timp de la împlinirea 
unui veac de activitate minieră, 
in bazinul carbonifer ol Văii Ji
ului, istoria zbuciumată a melea
gurilor jiene a fost strinsâ cu 
grijă, rinduită filă cu filă sub 
scoarțele volumului recent apă
rut : ..Un veac de istorie a mi
nerilor de pe Jiu".

Sub semnătura lui N. G. Mun- 
teanu și G. I. loniță, Institutul de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C. C. al P. C. R. 
prezintă cititorilor din patria 
noastră una din cele mai com
plete lucrări care oglindește 
fidel, pe bază de documente 
autentice, in mare parte inedi
te, trecutul și prezentul istoric 
al detașamentului minerilor din 
Valea Jiului, locul lui in isto
ria țării și mișcării noastre 
muncitorești.

Subliniind faptul că apariția 
minerilor se identifică cu înce
puturile mișcării muncitorești 
revoluționare in Valea Jiului, 
lucrarea înlesnește o amplă 
incursiune in perioada premer
gătoare eroicelor lupte ale mi
nerilor din august 1929, pre
cum și relevarea desfășurării 
acestei acțiuni revoluționare, 
pregătită și condusă de par
tidul comunist, călit in bătălii 
de clasă pentru eliberarea so
cială, pentru un trai mai bun.

Ca o încununare a luptelor 
revoluționare duse de minerii 
Văii Jiului timp de aproape 75 
de ani, cartea „Un veac de is
torie a minerilor de pe Jiu1' 
consacra un amplu capitol 
sfertului dc veac din urmă, in 
care sfredelitorii adincurilor, 
conduși cu înțelepciune de par
tid, și-au realizat visurile și 
năzuințele de odinioară.

Acordind o atenție deose
bită valorii istorice, autorii vo
lumului citează cu un deosebit 
simț al responsabilității politice, 
pasaje din documentele vremii, 
care aduc in fața cititorului 
de astăzi, tinăr sau virstnic, 
cele mai semnificative etape 
ale luptei minerilor de pe Jiuri 
pentru triumful socialismului și 
comunismului in întreaga noas
tră țară.

„Un veac de istorie a mine
rilor de pe Jiu” este un pios 0- 
magiu adus celor care s-au 
aflat și sc află in fruntea a- 
cestei nobile bătălii.

lubră nu prezenta nici cele mai 
elementare condiții de spațiu 
astfel că mutarea sediului că
minului se impunea cu necesi
tato. Pentru renovarea noului 
sediu s-au cheltuit peste 
200 000 Iei, acum toate pregă
tirile fiind pe sfirșite.

— Ce vă propuneți să reali
zați pen Uni inccput in casa 
nouă ? — am întrebat pe tov. 
Tudor Voicilă, directorul cămi
nului din Iscroni.

— In vederea inaugurării 
pregătim un program Ia care 
iși vor aduce contribuția toate 
formațiile artistice, intre care 
și formația de dansuri, care — 
după cum știți — a obținut un 
meritoriu loc doi la concursu
rile din prima jumătate a a- 
cestui an. Avînd mereu în 
fața ideile de o deosebită im
portanță ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu acti
vitatea politico-ideologi că și 
cultural-educativă de masă ne 
propunem să organizăm cit 
mai multe acțiuni pe această 
linie ccrînd permanent spriji
nul organelor locale de partid 
și de stat. Vom organiza, ast
fel, un ciclu de materiale pe 
teme agricole, expuneri cu su
biecte la zi, jurnale vorbite, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
concursuri gen „Cine știe, cîș- 
tigă“ etc. In ansamblul acestor 
activități un loc important 51 
va ocupa acțiunea de popu
larizare a documentelor de 
partid în rîndul locuitorilor co
munei.

— In ce stadiu se află pre
gătirea formațiilor artistice ale 
căminului ?

— Pînă acum activează for
mația de dansuri, taraful, gru
pul vocal, soliștii vocali de 
muzică populară și ușoară, so
liștii instrumentiști, brigada de 
agitație și formația de teatru. 
Abia așteptăm să luăm „în slă- 
pînire“ noul sediu unde sperăm 
câ vom putea să ne pregătim 
in așa fel incit să obținem 
locuri fruntașe la concursurile 
care vor veni. De altfel, nici 
pină acum n-am stat cum se 
zice „cu mîinile în sin" și ne-uni 
continuat pregătirile in condi
țiile pe care le cunoașteți.

Directorul căminului ne-a 
vorbit apoi despre faptul că, în 
sfîrșit, cele 9 000 de volume ale 
bibliotecii căminului își vor 
găsi un spațiu corespunzător 
dc depozitare, despre sala spe
cială dedicată împrumutului, 
unde rafturile „de mină" vor

fi dotate cu cele mal citite lu
crări, despre sala de Iwtnrâ 
unde vor putea fi consultate 
reviste și ziare diferite precum 
și cărți m-'l deosebite care nu 
re împrumută acasă. Am a- 
flat și lucruri imbuciir.il '.ae 
despre colecția muzeistică a 
căminului, formată din zeci de 
piese colecționate de la local
nici, între care se află costu
me naționale vechi de zei i de 
ani, obiecte ș> unelte dc uz 
casnic, frumos migălite etc., 
care vor prezenta bogăția de 
preocupări a locuitorilor satu
lui. De altfel, pentru sprijini
rea acțiunii de perpetuare a a- 
ccstor îndeletniciri, conducerea 
căminului a cumpărat materia
lul necesar în vederea confec
ționării de către copiii de la 
școlile generale din Aninoasa 
și Iscroni a unor costume 
populare după tradiția locală, 
care vor servi membrilor for
mațiilor artistice de amatori 
ale căminului.

După cite am înțeles, ni 11 ta
rea activităților căminului în 
noul sediu, atît de mult dori
tă de artiștii amatori din Ts- 
croni. nu va echivala cu o 
simplă transferare dintr-un loo 
în altul, ci se va transforma 
într-un eveniment cu repercu
siuni adinei în viața cultural-* 
artistică a satului. Așa e și fi- 
resc să sc întimple, căminul 
cultural fiind chemat să se 
impună ca un centru spiritual 
de primă importanță al satu
lui. Rezultatele favorabile ob
ținute pînă în prezent trebuie 
să fie consolidate și mult spo
rite prin realizarea unor acți
uni bine gîndite și materiali
zate, pe măsura sarcinilor de 
mare importanță trasate de 
partid așezămintelor culturale 
în etapa actuală O permanen
tă receptivitate la nou, o con
tinuă preocupare pe linia edu
cației politie» «1 sătenilor, un 
dialog viu, su'.mut cu cei care 
frecventează căminul pentru a 
le afla gusturile, preferințele, 
cerințele spirituale, exigență 
și seriozitate. iată premisele 
de la care va trebui să por
nească conducerea căminului 
cultural din Tscronl pentru a 
onora cu adevărat condițiile 
de activitate pe care le are la 
dispoziție datorită grijii par
tidului și statului, pentru a-șl 
îndeplini cu adevărat menirea 
ce i-a fost rezervată.

C. P.

T. M. Smaranda, Uricani : 
Poeziile recente denotă o sen
sibilitate, neîntilnită pină a- 
cum in ceea ce ne-ați trimis. 
E un pas înspre bine. Sfătu- 
indu-vo sâ continuați așa, vă 
rugăm sâ treceți pe la re
dacție, cu ultimele încercări.

A. I. M., Petroșani : „Come
dia" adusă, e in afara preo
cupărilor noastre. încercați, 
poate Rodica Toth de la „Ur
zica", e moi puțin „aspră".

Ștefanei Pc-tăr, Petrila : ..Poe
zia" pe core ne-o trimiteți, nu 
penlru prima oară, n-are ni
mic comun cu... POEZIA. Prin

urmare, nu putem discuta ni
mic in acest domeniu.

T. I. Petre, Petroșani: „Moor- 
tea căprioarei" se intituleozâ 
uno din poeziile dumneavoas
tră. De Nicolae Lobiș ați au
zit ? Dor, chiar docă nu ați 
auzit, poezia tot nepublicabi- 
lâ rămine. E sub nivelul cerin
țelor.

N. Florea, Petroșani : Aș
teptăm noi încercări. Even
tual și-n proză.

I. Ion, Aninoasa : Procesele 
literare, după lucrări de ma
re valoare artistică, sint apre
ciate și căutate, in primul

rind de toate bibliotecile. Ați 
încercat să puneți in practi
că această idee ?

Ursache Dumitru, Vulcon. La 
sfirșitul scrisorii ne desenați o 
masă, probabil cea la care 
ați compus „versurile**.

„Fiind gata de peire (sic I)
Florile s-ou răsculat 
Alergind din a lor fire,
Un strat democratizat".
Vă întrebați cu candoare ; 

ar fi cineva, core să-mi zică 
să scriu ? Nu știu. In ce ne 
privește insă, nu ne încume
tăm să vă dăm un astfel de 
sfat.

Necliifor Dumitru, Petrila : 
Mai încercați. Poate, poate 
Intr-o zi...

Valeriu Butulescu, Petroșani : 
„Agonie", „Nostalgie", „In
somnie", „Vis bolnav" etc., etc. 
La cei 18 ani pe care-i a- 
veți, să fiți oare chior atit de 
bătrin ?

i A doua
Din fragedă copilărie a in- 

» drăgit natura. Poate chiar 
| de aceea frumusețea .Văii Ji- 
. ului, pitoreasca așezare a Pe- 
I trilei l-au făcut să rămină 
J definitiv aici, in mijlocul mi- 
I acrilor, unde lucrează, iacă 

din primii ani ai tinereții, î la mină.
I Marea lui pasiune pentru 
‘ pictură provine tocmai din 
I dorința de a reda aceste fru- 
> museți. Locurile pe care le 
| cutreieră devin amintiri de 
» neuitat, ce pot fi admirate 
1 in picturi executate cu mul- 
x tă migală. Prin rara anului 
» 1963, aflîndu-se pe înălțimile
» cheii Piatra Roșie, parcă l-a 
I îndemnat ceva să intre in- 
J tr-una din peșteri. Cu aceas- 
I lă ocazie Dumitru Muscalu, 
* căci despre el este vorba, a 
I intilnit neobișnuitul sub for- 
• ma unui craniu de Ursus 
| Spaeleus, dispărut de pe a- 
. ceste meleaguri de multe mii 
| de ani. Descoperirea sa adu- 
; ce prima dovadă despre exis- 
I tenia animalului pe aceste

meleaguri, iar craniul a fost 
J depus la Muzeul mineritului

I

pasiune !
din Petroșani. Cercetind atent • 
această descoperire, Dumitru j 
Muscalii a dat naștere unei I 
picturi in ulei care infățișea- ' 
ză peștera și bătrinul urs ce | 
trăia cu veacuri in urmă. ' 

Nu de mult. Consiliul de I 
conducere al tubului mun- \ 
citoresc al sindicatelor din I 
Petrila, a hotărit înființarea ; 
unui cerc de pictură a cărui | 
conducere a fost încredințată ’ 
pictorului amator Dumitru > 
Muscalii, care avea să se per- I 
fecționeze prin muncă, ■ ' 
studieze mai aprofundat d;l' - | 
rite lucrări de valoare și să ' 
transmită această pasiune și | 
membrilor cercului. |

Lucrările lui Dumitru ’ 
Muscalu inspirate de balada | 
populară românească, pre- « 
cum și <ompozi|ii!c .Defi- I 
leul", „Pala cu ulciorul'. , 
„Strunga oilor", .Peștera" c jr | 
putea fi văzute in expoziția , 
ce urmează să se deschidă in | 
curînd in cadrul clubului 
trila.

Emilian DOBOȘ* 
corespondent

i 
îT. KARPATIAN

imbuciir.il
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'J V maiore care cer
plenar al cercetătorilor și

(Vru

«ăveare a acestor materiale 
(parțial prelucrate) in vasele de 
ttansport prin intermediul că- 
wxra acestea vor ajunge la locu
irile de muncă din subteran, 
rezolvindn-se astfel eliberarea 
unor însemnate foTte «le mun
că auxiliare «arc în prezent lu- 
erearâ in depozitele minelor, 
forte i are vor putea fi îndru
mate spre locurile de muncă 
productive din subteran.

Pentru asigurarea preparării 
si valorificării superioare a i 5r- 
Irunilor exirași din minele Văii 
Jialui. se vor amplifira și mo
derniza preparative Lupcni și 
Fotrila. in așa fel incit acestea 
*â poată prelua, pentru prepa
rare. producția de cărbune, a- 
pre; iabil sporită, in viitorii ani. 
Amplificarea preparatiei Lupcni 
ți modernizarea acesteia s-au 
conceput pe baza unor fluxuri 
it hnologicc moderne și a unor 
• • hipamente și instalații de 
prelucrare deosebit de selective.

fiind vorba dc cărbune cocsifi
cării. In vederea reducerii la 
mnviiuum a importurilor, un 
mare volum dc utilaje și insta
lații pentru modernizarea pre- 
parațiilor se proiectează la 
l.C.r.M.II. și se vor executa in 
țară.

Pentru că nivelul inalt de 
mecanizare a minelor din Valea 
Jiului impune execuția unui 
mare volum «Ic instalații meca
nice, utilaje și piese de schimb 
de «> tehnicitate tot mai înaltă, 
a fost proiectată și se află in 
curs de execuție extinderea fa
bricii de stilpi hidraiili* i Vul
can. De asemenea, s-a Hnalizat 
si se găsește in fază de avizare 
amplificarea și modernizarea 
l zinei de utilaj minier Petro
șani. pentru care proicctanții 
I.C.rXI.II. au prevăzut soluții, 
crhipamente și mașini unelte 
de «ea mai înaltă tehnicitate.

In cadrul Institutului de cer
cetări și proiectări miniere pen
tru huilă, colectivul iși va spori 
preocupările in direcția îmbu-

nătâlirii permanente a munții 
«lin pun< i «Ir vedere calitativ, 
'a «iuiLj» să colaboreze mai 
strins sl mai eficient cu specia
liștii ce lucrează nemijlocit in 
producție și se va «In «î mai ma
re atenție urmăririi modului 
< um se execută prevederile pro
iectelor.

Rămine ca printr-un efori co
mun a] tuturor minorilor, teh
nicienilor. inginerilor și con
strue lorilor «lin X alea Jiului, 
țoale obiectivele menționate și 
inefi multe allele la lei dc im
portante, pe care nu le-am c- 
xemplifi«at. să devină fapte, 
spre mindria și satisfacția tutu
ror eelor care, 
altul, iși aduc
transpunerea lor în viată. Sin- 
tem convinși dc realizarea pro
gramului propus pentru acest 
cincinal, voința și capacitatea 
•le muncă creatoare n harnice
lor colective de muncă, dovedi
te in cincinalul trecut. fiind 
chezășia succesului de viitor.

sau 
la

Programul redus de muncă în subteran
(Urmare din pag. 1J

resare s-au referit tov. 
t'lterocheș. secretarul corni
Ini de partid \urel Colda, se
cretara: comitetului U.T.G,
Fetru lacob. președintele sin- 
Xlieatului. minerul șef de briga
dă Constantin Bercea, Gh. Cc- 
naru. secretarul organizației de 
bază nr. 2. Ion Călușeru, secre
tarul organizației de bază nr. 
3. ing. Gheorghc Șuiei, șeful 
r> torului V.. '.cb. - \ anul Ște
fan Tenczlcr, șeful sectorului 
UI, ing. Victor Apostu, șeful 
sectorului I. ing. Mircea Co-

Ion 
?lu-

roban. șeful serviciului plan, 
.Marin Răcluț, șeful serto- 

ru'.ui IV, inc. Arghir Păcurarii, 
șeful sectorului II. ing. Carol 
Schreter, șeful sectorului de 
investiții. Aurel Marcș, inginer 
șef adjunct cu probleme meca
nice și alții.

In programul de măsuri al 
comitetului de direcție, prezen
tat de tov. Dimitrie Sunota, 
inginerul șef al minei, au fost 
cuprinse soluții judicioase pen
tru rezolvarea tuturor proble
melor ce decurg din trecerea 
la regimul de lucru de 6 ore 
)>e patru schimburi. In com-

Nu, categoric nu, cit oi fi 
și îmi oi mai tirși ciobotele 
se lumea asta pămint cască 
(și-am de gind să mai trăiesc, 
că acum mi-a intrat în cap 
o goangă mare, care-mi biziie 
insistent, <â am picioare 
zdravene, de dromader tînăr), 
n-o să mă mai vedeți cu ceas 
la mină. ,\'u ! Și eu cind zic 
nu, nu cămine! Și ce mult 
mi-au plăcut ceasurile 1 Aș pu
tea chiar să susțin, ca în afară 
de macaroanele cu brinză 
multă, „cinzeaca" de coniac 
„Tomts", somnul dinspre di
mineață, fetele tinere cind se 
desprimăvărează și ies din 
iarnă cu gînduri rătăcite și- 
soția (a mea, bineînțeles), nu 
iubesc nimic mai mult in 
viață dccît ceasurile. Orice 
fel de ceas 1 Cu cuc. dc ma
să, de buzunar, ceasul lui 
Decebal. de care-o fi... Le 
iubesc, dar ceas n-o să-mi 
mai cumpăr. Și să vedeți de 
ce.„

jac? — zic. Plătește, zice. Plă
tesc, ce să fac, plătesc. H des
face și-mi șoptește că ceva, a- 
colo, in pintecele lui, e rupt. 
S-o fi rupt ceva în el. zic, că 
și ele suflet! Scoate ceasorni
carul ceva, pune altceva, de la 
el din sertărașe, mai scoate 
ceva, mai potrivește altceva, 
ii pune capacul și mă asigu
ră că o să țină mult și bine, 
l-am dat 15 lei, așa mi-a 
cerut. 15 lei, și fără chit aulă, 
că dacă nu ar fi umblat alt
cineva la el — ceasornicarul 
din Coroești, de exemplu — 
îmi dădea chitanță, dar așa... 
Cind am auzit, fugi la maga
zin. Șeful — nu și nu, cum să 
fi umblat ceasornicarul din 
Coroești la ceasurile din ma
gazinul lui ? Fuga la preșe
dintele cooperativei să mă lă
murească ! Nu l-am găsit. 
Contabila șefă mi-a zis că 
așa e, cum am auzit, și să 
dau fuga iar în Coroești, că 
ceasornicarul de acolo l-a ra

pletarea măsurilor din acest 
program — viand redistribui
rea efectivelor pe 3 schimburi 
de producție și al patrulea 
schimb de revizii și reparații, 
orarul și durata intrării și ie
șirii personalului din subteran, 
organizarea sectoarelor auxilia
re de dese ivi re, transpoi'tul 
producției în noile condiții, 
transportul în comun al sala- 
riaților, organizarea deservirii 
la cantină și programul la că
minele muncitorești etc. — șefi* 
de sectoare și celelalte cadre 
tehnice au arătat necesitatea 
îmbunătățirii aprovizionării locu
rilor de muncă cu materia
le, vagonele goale și piese de 
schimb, dotarea cu noi utilaje. 
S-a arătat necesitatea luării u- 
nor măsuri urgente pentru ca 
deservirea locurilor de muncă 
de către artificieri să fie ți ea 
grabnic reglementată, întrucît 
la unele sectoare aceștia nu 
fac față solicitărilor nici în 
prezent. Soluționarea deservirii 
sectoarelor miniere de către e- 
lectricieni, ridicarea gradului 
calitativ al unor utilaje (trans
portoare, în speță) produse la 
U.U.M.P., disciplinizarea perso
nalului auxiliar ți ocuparea in
tensivă a luj la deservirea bri
găzilor. asigurarea unor condi
ții optime de transport în co
mun cu autobuzele I.G.C. pen
tru salariații ce locuiesc la Pe-

» w
{Urmare din pag. 1)

Bani noi am dat,
ceas vechi am luat,

si nimeni nu i vinovat!
FOILETON

pă un program zilnic, bibliote
cile au fost dotate cu noi cărți, 
se organizează vizionări în co
lectiv a programelor la televi
zor. In fiecare joi se fac, de că
tre membrii comitetului nostru, 
în fața muncitorilor construc
tori, informări politice și expu
neri cu privire la activitatea 
partidului și stalului nostru. 
S-a trecut la refacerea agitației 
vizuale de pe șantiere care do
rim să fie in pas cu cerințele 
actuale și este în curs înființa
rea de gazete de perete la fie
care șantier. Pe de altă parte, 
comitetul de partid a luat ini
țiativa de a constitui colective, 
din membrii săi și din cadre 
din conducerea grupului și a 
sindicatului care să meargă

Foto: Ion LEONARD

troșani și Lonea ele., constituie 
un alt cerc de probleme asupra 
cărora parlicipanții la plenară 
s-nu oprit cu analiza, au venii 
cu observații critice, cu sugestii 
și propuneri. A reieșit, totoda
tă, în evidență hotărîrea fac
torilor de conducere a minei dc 
a face lotul ce depinde de ei 
pentru ca 
program de 
trila să fie 
ma zi.

introducerea noului 
lucru la E. M. Pe- 
o reușită din pri-

★

Plenare lărgite ale comitete
lor de partid în care sînt ana
lizate măsurile necesare pentru 
trecerea la generalizarea lucru
lui de 6 ore au loc în aceste 
zile la toate celelalte exploa
tări miniere din bazin, la care 
se va aplica această măsură 
prevăzută de Congresul al X- 
lea al partidului. Cu acest pri
lej, în toate locurile comitetele 
de partid și comitetele de di
recție, cadrele de conducere în 
frunte cu comuniștii au dato
ria de a analiza cu simț de 
răspundere și a decide măsu- 
ri’e tehnico-organizatorice și po
litice cele mai eficiente ce se 
cer aplicate pentru ca trecerea 
la noul regim de lucru să în
semne pentru minerii Văii Jiu
lui un nou și important pas 
făcut în creșterea producției de 
cărbune, concomitent cu îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
în subteran și ridicarea stan
dardului de viață al minerilor 
noștri.

seara la căminele muncitorești 
pentru a sta de vorbă cu oame
nii, a se interesa de problemele 
care-i preocupă și a le rezolva 
unele cerințe în mod operativ.

Acestea sînt numai citeva ac
țiuni întreprinse de noi in lu
mina programului partidului. 
Comitetul nostru de partid, bi
rourile organizațiilor de bază 
de pe șantiere sînt in căutare 
continuă pentru găsirea celor 
mai adecvate și eficiente mij
loace și forme ale muncii poli
tice de masă. Facem totul cu 
convingerea fermă că, înfăptu
ind mărețul program al P.C.R., 
societatea noastră va înainta cu 
pași siguri pe calea prosperi
tății, civilizației și înfloririi, 
împlinindu-.și tot mai mult fi
zionomia demnă de luminosul 
edificiu al socialismului și co
munismului.

(Urmare din pag. 1)

au inălfat și „pus pe picioa
re" termocentrala, datorită 
miilor de muncitori, maiștri, 

i tehnicieni, ingineri și pro- 
iectnnți care au muncit cu 
desăvirșită abnegație, pasiu
ne. dăruire, competență și 
responsabilitate pentru a făp
tui un act constructiv in- 
srri.s în programul partidu
lui de dezvoltare a energeti
cii românești.

— Pînă a ajunge la acest 
moment de satisfacție totală, 
miile de oameni care an 
muncit aici, in frunte cu co
muniștii. au trait la cea mai 
înaltă tensiune creatoare, o 
adevărată epopee a muncii 
socialiste — afirmă cu min- 
drie maistrul Florin Nicu- 
lescu, secretarul comitetului 
de partid pe complexul ter
mocentralei. La început, am 
venit pe șantier o mină de 
oameni, dintre care numai 
15 eram membri de partid.

■ Apoi, au venit oameni, tot 
mai mulți oameni, din toate 
colțurile țării. Am ajuns să 
ne numărăm cu miile. Cei 
mai buni muncitori, maiștri, 

« ingineri au devenit aici mem
bri de partid. Astăzi avem 

. 22 de organizații comuniste, 
fiecare al treilea om de la 
Mintia este membru al parti
dului !

lată — spunea secretarul 
de partid — forța uriașă ca
re a ridicat spre cotele fi
nale termocentrala; datorită 
comuniștilor colectivitatea 
noastră a căpătat dimensiu
nile morale proprii socialis
mului. Ei, comuniștii, au fost 
inima și sufletul termocentra
lei de-a lungul a două mii 
de zile și două mii de nopți 
de bătălie pe schele, ei au 
făcut în esență totul și lor 
li se datorează tot ce s-a 
clădit măreț și durabil aici 
pe malurile Mureșului.

Intr-adevăr, totul este aici 
măreț și durabil, constituind 
un atestat strălucit al capa
cității creatoare a muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor 
și proiectanților din energe
tica românească. Un lung șir 
de performanțe vin să con
firme global tot ceea ce s-a 
realizat mai valoros la Min
tia, spre lauda celor ce le-au 
înfăptuit.

— Mai iutii trebuie subli
niat că întregul proiect <’.de 
românesc și are la bară so
luții tchnicu-economice origi
nale — spun, o inginerul șef 
Corneliu Cioară, coordonato
rul întregii investiții, care a 
costat < ilera miliarde de lei. 
Față de acest proiect, ela
borat de specialiști ai Insti
tutului de cercetări și pro
iectări energetice — LS.P.E. 
București — s-au adus pe 
parcurs noi soluții de o re
marcabilă ingeniozitate și e- 
ficiență, fapt care a făcut ca 
față de devizul general ini
țial să se realizeze economii 
de peste 200 milioane lei, a- 
dică să se redea 
posibilitatea de a 
această apreciabilă sumă — 
echivalentul a circa 5 000 de 
apartamente — în noi lucrări

statului 
reinvest!

L O T O
La tragerea Loto din 19 no

iembrie 1971 au fost extrase din 
urnă următoarele numere i

Extragerea It 71 54 7 17 26
35 83 87 86.

Extragerea a II-a: 8 52 65
68 78 10 42.

Fond de premii t 1 120 239 lei.

3

re» ni iei.

J9.3O Telejurnalul de seară.

20.15 Tele-enciclopedia.

SI.MHATA 20 NOIEMBRIE

20,00 Săptâmina internationa
ls rfe L. Rodesru.

2f,I0 Film serial: „Invadat» 
rii" (I). Serial șluuțifi- 
cn-fantaslic cu Roy Tbin- 
nes în rolul principal.

16,15 Deschiderea 
Emisiune in 
mană

18,00 Bună seara. 
Bună seara.

«misiunii, 
limba ger-

fele !
băieți I

— cmisiu-

mați oră dc energie electrică. 
Astfel că, la ora actuală, Cen
trala termoelectrică Mintia 
este capabilă să producă 'in- 
yuru, in condiții de înaltă 
siguranță și eficiență. >!<■ a- 
proape 5 ori și jumătate mai 
multă cimrgie electrică deeit 
întreaga Românie a anului 
1938 !

— Performanța reulizală in 
limp și spațiu proprii ritmu
rilor vertiginoase ale Româ
niei contemporane, este eu 
alît mai valoroasă cu cit ea 
s-a săvîrșit intr-un efort de 
o deosebită tenacitate munci
torească, printr-o concentrare 
masivă de mijloace tehnice, 
ingeniozitate și experiență — 
suspine inginerul Nicu Mar- 
toc, șeful șantierului „Ener- 
goconstrucția". Intre altele, 
este edificator faptul că pen-

COLOSUL
ENERGETIC

DE LA MINTIA
industriale sau social-cultu- 
rale.

Acesta este un prim as
pect pe care altele, cel pu
țin la fel de prestigioase, il 
întregesc. întreaga lucrare — 
pînd la punerea în funcțiune 
a grupului nr. 4 — a durat 
doar ceva mai bine de 5 ani. 
Cele 4 grupuri au fost puse 
efectiv in funcțiune în numai 
20 de zile calendaristice, ceea 
ce constituie, de asemenea, 
un remarcabil record pe ța
ră. Apoi, mai trebuie adău
gat că prin punerea in func
țiune a grupurilor cu aproa
pe 70 de zile mai devreme, 
din care 43 de zile numai la 
ultimul grup precum și da
torită reducerii duratei de a- 
tingere a parametrilor pro
iectați de la peste 1 400 de 
ore la numai citeva ore, sis
temul energetic național a 
beneficiat suplimentar de a- 
proape 200 milioane kilo-

tru a pune temelia uriașului 
colos energetic, noi am - ex
cavat peste 6,7 milioane me
tri cubi de pămint și am tur
nat și inutat aproape 300 000 
metri cubi de betoane și pre
fabricate din beton. Conco
mitent, am înălțat două co
șuri de fum de cite 220 de 
metri fiecare, cele mai înalte 
construcții industriale din 
tară, obținînd la glisarea lor 
viteze medii zilnice de 2,65 
și respectiv 3,20 metri liniari 
pe zi. (Aceasta echivalează 
cel puțin cu recordul națio
nal stabilit de brigada mine
rului comunist Dionisie Bar
tha la noua mină Livezeni 
prin săparea și betonarea 
intr-o lună a 94.3 ml de 
puț !).

Ritmurile de execuție ra
pida asigurate de construc
tori au deschis cale liberă 
hărniciei colectivului de la 
„Energomontaj" și lotul de

ITINERAR
IOTBAL

22.00 Tcledivertisnieut. Dic
ționar muzkal-liferar : 
literele E, F (continua
re).

22.50 Telejurnalul do noapte. 
Sport.

23,10 Festivalul dc romanțe 
„Crizantema ilc aurJ — 
Tircoviște 1071.

izolații. Aceștia, la rîndul 
lor, au stabilit autentice re
corduri in materie. De la în
ceputul și pină la finaliza
rea lucrării s-au montat p< 
te 60 000 tone echipamente 
energetice și construcții me
talice, s-au făcut mai bine 
de 50 000 dc suduri din care 
numai cele d" înaltă presiune 
măsoară vreo 80 de kilome
tri. Pentru buna funcționare 
a celor 4 grupuri s-au in
stalat peste 100 kilometri de 
țevi și conducte, iar pentru 
asigurarea circuitelor electri
ce interne — comandă, con
ducerea, supravegherea si
guranța funcționării agrega
telor s-au „pozat" aproape
1 000 kilometri de cabluri, 
■s-au făcut peste 250 000 de 
legături electrice și s-au mon
tat 4 000 de aparate de auto
matizare, măsură și control.

Acestea sînt pe scurt da
tele „biografice" ale Termo
centralei Mintia de la înce
puturile ei și pînă astăzi. 
Date pe care inginerul lero- 
min Rusan, directorul între
prinderii electrocentrale De
va — unitate ce include și 
Termocentrala Paroșeni — ți
ne să le completeze:

— Nu este o figură de stil 
cind spunem că Mintia este 
un veritabil colos energetic. 
Cind spun aceasta mă bazez 
în primul rînd pe parame
trii maximali de lucru ai a- 
gregatelur noastre. Pentru a 
funcționa la puterea nomi
nală, turbinele consumă in 
fiecare oră nu mai puțin de
2 600 tone de abur supraîn
călzit la 550 de grade Cel
sius și la o presiune de 140 
atmosfere. Această cantitate 
uriașă de abur se produce 
în cele 4 cazane de dimen
siuni gigantice care înghit în 
fiecare zi o cantitate de căr
bune provenit din Valea Jiu
lui. echivalentă cu produc
ția zilnică a minelor Lonea, 
P"1rila, Dîlja și Aninoasa la 
un l<x.

Este clar, deci, că pentru 
tot ce noi, energeticienii. 
realizăm la Mintia trebuie să 
adresăm cuvinte de mulțu
mire colectivelor minerești 
din Valea Jiului care scot 
la ziuă și ne trimit ener
gia primară — cărbunele. O 
spunem, cu dorința ca și în 
viitor să le simțim din plin 
sprijinul tovărășesc.

J

M-am dus la magazinul 
nostru din Vulcan, pe la 
sfirșitul lui septembrie să-mi 
cumpăr un ceus. Nu colecțio
nez ceasuri, nu, dar cel vechi 
iși trăise traiul și-mi necesi
ta unul nou. Nou, înțelegeți, 
nou! Că vechi aveam. Deci, 
nou. Și-am cerut un ceas nou. 
Și-am crezut că mi s-a dat 
un ceas nou, că și eu i-am 
dat casierei bani noi, noi-no- 

’ ufi, atunci doar luasem sa
lariul. Așa, și, mă rog, îmi dă 
foaia de garanție și plătesc. 
471 let plătesc, li cer instruc
țiunile. înțelegeți, instrucțiu
nile de funcționare și ea, 
vinzătoarea, zice că n-au. Eu 
îi zic că au, că trebuie, că 
așa scrie in foaia de garan
ție și ea îmi zice că să n-o 
mai bolunzesc, că n-au in
strucțiuni și că ce mai vreau? 
Dac-am auzit eu că ce mai 
vreau, n-am mai vrut ni
mic, nimic, ce era să mai 
vreau, și-am plecat. Am ple
cat. Cu ceasul ăl nou am ple
cat. Acasă, am tras ceasul, bi- 
ne-bine. și-a mers. Dar seara 
a stat. El, ceasul. Și-atunci 
m-am pus și eu pe stat... pe 
gînduri Și-am stat : „o fi 
stricat, n-o fi stricat ?" El, 
ceasul, ceasul. L-am întors și 
iar a stat și pe urmă n-a 
mai stat, a mers, dar așa, 
mai lento, cu o jumătate de 
oră in urmă, a treia zi — o 
oră și pe urmă a mers el 
ce-a mers, cale lungă să-i 
ajungă... ca și jirul din po
veste că-nainte mult mai es
te... și s-a oprii ostenit. O 
fi ostenit! O fi bolnav? 
L-am învelit bine și l-am 
dus la doctorul lui, la ceasor
nicar, lingă piață, la coopera
tiva „Parîngul", că așa mi-au 
spus cei de la magazin să 
fac. Dacă stă ! Și stătu-.". Eu 
însă nu stăteam, de loc. Ca 
argintul viu mă mișcăm. Dă-i 
încoace, dă-i încolo! Așa. și 
ceasornicarul îmi zice, șiret, 
că cică garanția mea nu e 
valabilă. Cum să nu fie vala
bilă? — zic. Nu e, zice. Și ce

parat și l-a adus din nou in 
magazin. O fi! M-am dus. 
Mi-a zis ca să trec iar pe la 
șeful magazinului, să-mi con
firme. Șeful mi-a zis să mă 
duc la ceasonicarul care mi 
l-a reparat. M-am dus. Să-mi 
dea chitanță m-am dus. Fără 
chitanță, șeful magazinului 
nu putea să-mi spună dacă 
e adevărat ce mi-a zis ceasor
nicarul din piață despre 
ceasornicarul din Coroești. Și 
invers. L-am bătut (la cap) 
pînă mi-a dat. Ce mi-a dat ? 
Cum ce mi-a dat ? Nu alt 
ceas, nu mă înțelegeți! Cred 
că m-am încurcat și eu... Și 
ceasornicarul din piață mi-a 
dat chitanță și mi-a zis 
de la distanță să nu mai 
pun mina pe clanță. Pe clan
ța lui, că garanția — gata !, 
cică — s-a anulat din mo
ment ce mi-a dat chitanță. 
Mie nu-mi trebuia chitunță ci 
să fie ceasul in garanție dar 
dacă mi s-a cerut chitanță, 
am cerut și eu chitanță. Am 
dus chitanța și șeful mi-a 
zis că s-o arăt celuilalt și 
celălalt mi-a zis ce să facă 
el cu ea și s-a dus dincolo... 
Ei, aici m-am încurcat de tot. 
.M-am încurcat rău de tot. 
Dincolo, dincolo, dincolo! 
Bani noi am DAT, ceas vechi 
am LUAT, de plimbat m-am 
PLIMBAT și nimic n-am A- 
FLAT, cine VINOVAT, de 
ce ceasu-i REPARAT, de ce 
chitanță n-am LUAT, cum 
n u-i ceasul G A RA N TA T, 
rine timpu* mi-a PăPAT ?... 
Așa-i că nu mă credeți, așa-i 
că nu înțelegeți, vorbesc cu 
rimă și gîndesc, fără stimă ! 
Hai că iar am inceput-o! 
Dacă nu mă credeți intrebați-l 
și pe prietenul meu, Dumitru 
Somnea din Vulcan, stă pe 
Aleea Pajiștei in blocul B 52. 
Și el e trist, că s-a făcut 
maratonist, iar eu foiletonist. 
Gata ! Iar încep ? Punct. 
Păi, se poate ?

Adrian CONDOR

Adunările și conferințele
de dare de seamă și alegeri

Cochetul stadion Minerul din 
Lupcni va găzdui duminică di
mineața începind de la orele 11, 
unul din cele mai pasionante 
derbiuri ale diviziei C — scria 
a Vll-a. Ocupanta locului 4 în 
clasament, Minerul Lupcni (13 
puncte), va primi vizita Științei 
Petroșani, deținătoare a poziției 
secunde (cu 16 puncte) înaintea 
consumării ultimei etape a tu
rului.

BASCHET

{Urmare din pag. I) reducerea timpului de

FABRICA

De asemenea, faptul că mina 
Bărbăteni are la productivita
tea muncii un minus de 150 
kg., Dîlja — 125 kg., Uricani — 
124 kg., Vulcan — 70 kg., Pa- 
roșeni — 13 kg., Aninoasa — 
3 kg. față de cifra planificată 
ridică noi sarcini în fața gra
pelor sindicale care trebuie să 
dezbată cu membrii lor măsu
rile ce trebuie luate pentru 
folosirea mai eficientă a dotă
rii tehnice, a forței de muncă, 
să-i facă răspunzători pe aceia 
care nu-și îndeplinesc sarcini
le încredințate în cadrul co
lectivului.

Constructorii de pe șantiere
le T.C.M.M., T.C.H., I.L.H.S.. 
71 C.F.R. vor trebui să supună 
analizei preocuparea sindicate
lor, pentru mobilizarea salaria- 
ților la accelerarea ritmului de 
execuție, folosirea dotării punc
telor de lucru pentru industria
lizarea construcțiilor Și crește
rea productivității muncii. Dez
baterile constructorilor in adu
nările și conferințele sindicale 
trebuie să conducă la găsirea 
unor noi posibilități și soluții 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă, 
țiune a 
pregătirea 
realizării 
viitor. Să 
combative 
re și risipa d» 
punctele de lucru, tranzit și de
pozite.

In transporturi, sindicatele să 
supună dezbaterii •preocupai ca 
dovedită pentru folosirea mai 
judicioasă a parcului auto, în
deplinirea integrală, in condi
ții dc securitate deplină, a pla
nului de transport, satisfacerea 
la timp și în bune condițiuni 
a cerințelor economiei nuțio-

la punerea în func- 
obiectivelor. 
condițiilor 
obiectivelor 
supună unei analize 
lipsa de gos|X)dări- 

materiale la

pentru 
necesare 

anului

nale. ----- -
staționare la încărcare și des
cărcare, întărirea ordinei, dis
ciplinei. îmbunătățirea servirii 
întreprinderilor și populației cu 
prestații executate la timp.

In comerț se va analiza și 
dezbate contribuția sindicalelor 
la realizarea sarcinilor privind 
buna aprovizionare și desface
re a mărfurilor către populație, 
reducerea cheltuielilor de circu
lație Și a perisabilităților. gos
podărirea și păstrarea avutu
lui obștesc, educarea salariați- 
lor in spiritul unei atitudini ci 
vilizate față dc cumpărători. In 
acest sector de activitate adu
nările și conferințele trebuie 
pregătite în așa fel ca ele să 
creeze o puternică opinie de 
masă, să combată cu hotârîre 
practica bacșișului, a mentali
tăților retrograde din rîndul u- 
nor salarial.i care încearcă să 
obțină eîștiguri pe căi necin
stite.

In instituțiile de invățămînt 
și cultură, sindicatele vor ana
liza modul cum participă mem
brii lor la înfăptuirea politicii 
partidului și stalului pentru 
dezvoltarea învățămîntului. per
fecționarea procesului instruc- 
tiv-educaliv, pregătirea cadre
lor didactice, legarea învâță- 
mîntului de practică, de pro
ducție. De asemenea, se cere a 
fi analizată con tribul, iu adusă 
la organizarea acțiunilor cultu
ral-educative de masă în în
treprinderi și instituții, îmbu
nătățirea repertoriilor, îndepli
nirea sarcinilor puse de partid 
in fața oamenilor de cultură și 
artă.

In sectorul sănătății publice, 
membrii de sindicat vor anali
za activitatea pentru educarea 
personalului medîco-sanilar în

spiritul eticii socialiste, iar în 
instituțiile și unitățile adminis
trative de stat trebuie dezbă
tută îndeosebi activitatea de
pusă pentru dezvoltarea răs
punderii și conștiinței profe
sionale a salariaților, respec
tarea legilor și actelor norma
tive, cultivarea atitudinii civi
lizate față de populație, com
baterea rutinei și birocratis
mului, simplificarea procedee
lor de rezolvare a problemelor 
ce le ridică oamenii muncii.

Întreaga activitate de pregă
tire și desfășurare a adunări
lor și conferințelor sindicale 
trebuie să fie pătrunse dc un 
înalt spirit critic și autocritic, 
de răspundere, exigență, com
bativitate revoluționară.

Adunările și conferințele sin
dicale au menirea de a face o 
analiză profundă a modului 
cum sindicatele participă la 
soluționarea problemelor socia
le și ridicarea nivelului 
trai, asigurarea măsurilor 
protecție și sectiritate a mun
cii, prevenirea îmbolnăvirilor 
profesionale, la aplicarea legi
lor statului în acest domeniu. 
Prin întreaga lor desfășurare, 
adunările și conferințele tre
buie să ducă Ia întărirea vie
ții interne de organizație, la 
dezvoltarea democrației munci
torești, creșterea rolului grupe
lor sindicale, perfecționarea 
structurii organizatorice și a 
stilului de muncă al organe
lor și organizațiilor de sindicat.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor dc partid, alege
rile sindicale trebuie să consti
tuie un real prilej dc dezvolta
re a democrației muncitorești, 
a spiritului revoluționar al ma
selor, de îmbunătățire radicală 
a stilului și metodelor de mun
că ale sindicalelor, de genera
lizare | a experienței înaintate.

Tot la Lupcni se va disputa 
— în sala de sport a orașului — 
și întâlnirea de baschet mas
culin dintre Știința Petroșani și 
Voința Timișoara. Jocul va în
cepe la ora 9.

„Crosul

de 
de

speranțelor"
Deși mutați într-o Școală 

nouă, lipsită de o bază spor
tivă proprie, elevii Liceului teo
retic din Lupcni au participai 
zilele trecute la campionatul de 
cros al școlii.

După ce in prima etapă (pe 
clase), au concurat aproape toți 
elevii, la faza pe școală au fost 
prezenți învingătorii primelor 
întreceri In urma unor dis
pute dîrze, jjc primele locuri 
s-au clasat următorii elevi i 
fete 15—16 ani : 1. Scorțar Ma
ria; 2. Bucșe Rodica; 3. Mari
tali Elena: băieți 15—16 ani: 
1. Raicu Adrian; 2. Bojincă 
Mircea; 3. Joia Eugen; fete 
17—19 ani : 1. Polak Erna; 2. 
Madaras Iolanda; 3. Vîrlan An
gela; băieți 17—19 ani : 1. Ga
bor Vasilc; 2. Guțui Grigore; 
3. Kecskes Andrei.

lacob IMLING
activist U.T.G.

------♦

F81UM
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Lănțișomele verzi (22—24 no
iembrie) ; Republica : Tabla vi
selor (22 -24); LONEA - Mi
nerul: Mexic ’70 (22-24); PE- 
TRILA : Piciul puici ii (21 — 
23); LUPENI — Muncitoresc : 
100 dc carabine (23—24) ; Cul
tural ; Eliberarea, seriile I și II 
(22-26),

Petrofanî

angajează <le urgență
un
un
un

sudor autogen
zidar-zugrav
mecanic auto

un 
întreținere

lăcătuș mecanic

Contlițiiic de angajare și salarizare — conform preve
derilor II.C.M. nr. 914/1968.

Să aibă domiciliul stabil in Petrila, Petroșani, Iscroni 
sau Aninoasa.

SIMBATA 20 NOIEMBRIE
PHOGtfAMUL I I li.oo Mu- 

zică fi actualități; 7,00 Radio
jurnal; 0,00 Sumarul presei; 
8,08 Matineu muzical; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Bu'.ctin dc știri; 9,03 
La microfon, melodia prefe
rată (continuare); 9,30 Mio
rița; 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Opereta „Frumoasa mea 
doamnă" de Loewe («elec
țiuni); 10,20 Miniaturi instru
mentale; 10.30 Din țările so- 

-ciuliste. Emisiune dc la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Orchestra Kay Wai nor; 
11,15 Radioclub turiști;': 11.35 
Cîntecc patriotice și revolu-

ționare; 12,00 Melodii de Ni- 
colae Kirculescu; 12,15 Me
moria discului; 12,30 Intîlni- 
rc cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra- 
diojurnul; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Radwdi- 
vertisment muzical; 15,00 Bu
letin dc știri; 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Știință, tehniră, 
fantezie; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta dc seară; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Știința la zi; 20,45 La 
hanul melodiilor; 21,30 Revis
ta șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Expres melodii; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Expres melodii (continuare): 
24.00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.
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fui

(tulului
tuj bar 
impresi. dc ar

n

cut Cel mai ridicat pro
cent de creștere s-a înregis
trat în domeniul industriei 
metalelor neferoase Conform 
dalelor, această ramură in
dustrială a înregistrat o spo
rire de 19 la sutâ în raport 
cu perioada similară a anu
lui trecut

★

Lacurilor naturale prezen
te pe întreg teritoriul Iugos
laviei li s-au adăugat. în a- 
nii din urmă, o salbă nouă 
de lacuri, create dc niîna 
mului. împodobind 
țării cu geometria 
roasă, aceste lacuri 
todată. și semnificative deta
lii ale geografiei economice a 
țârii.

Privit din avion. barajul 
centralei hidroelectrice Glo- 
bocica, construit pc lacul cu

o- 
pcisajul 

lor rigu- 
sînt, to-

jale pentru a crea rețeaua de 
hidrocentrale menite să clcc- 
trifice toate regiunile republi
cii și să asigure buna func
ționare a rețelei dc irigații 
care dă viață pftminturilor 
pustiite dc secetă.

Nu departe dc Skoplic. un 
baraj construit pc riul Tres- 
ka. a creat și aici un Inc ar
tificial înscris pe hărțile noi 
cu numele dc Mavrovo. La 
fel au fost create și lacurile 
Spilja, Mladosl și alte zeci 
asemenea. Statisticile iugos
lave consemnează că. înain
tea celui de-al doilea război 
mondial. Macedonia producea 
7.7 milioane KW/ore energie 
electrică, în timp ce în 1963, 
producția atinsese 5'66 milioa
ne KW/ore. După darea în 
folosință a mai multor hidro
centrale spre sfîrșitul acestui 
an se vor adăuga încă 
1 500 000 KW/ore.

Federal

PARIS 19 (.Agerpres). — La 
încheierea vizitei in Franța a 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Comeliu Mănescu. a fost 
publicat un comunicat în care 
se spune, printre altele, că a- 
ceastâ vizită se înscrie în ca
drul contactelor româno-france- 
zc, care au căpătat un nou im-

Valente noi ale colaborării
și cooperării economice româno-sovietice

Extinderea relațiilor de co
laborare și cooperare multila
terală cu toate țările socialiste 
6-a aflat și se află permanent 
Li centrul întregii politici ex
terne a României. In acest ca
dru. un Joc de seamă îl ocupă 
eforturile și preocuparea pentru 
lărgirea și aprofundarea legă
turilor tradiționale de priete
nie frățească cu Uniunea So
vietică, la baza cărora se si
tuează principiile marXism-le- 
ninismului, ale respeotului pen
tru suveranitatea și indepen
dent națională, neamestecului 
in treburile interne, egalității 
La drepturi și avantajului mu
tual.

Schimburile bilaterale pe toa
te planurile — în cadrul că
rora un rol important revine 
relațiilor comerciale — s-au ex
tins permanent, au cunoscut 
sistematic îmbunătățiri de or
din cantitativ și de structură, 
sub impulsul dinamismului eco
nomiilor ambelor țări. In ulti
mul deceniu, volumul comer
țului reciproc aproape s-a du
blat, crescînd de la circa 3,2 
miliarde lei valută în 1960, la 
6,2 miliarde în 1970. Drept ur
mare. Uniunea Sovietică a fost 
ți rămîne principalul partener 
comercial al României.

Vastul program de industria
lizare. ca și eforturile de mo
dernizare a economiilor celor 
două țări — generatoare de ce
rințe și posibilități cu caracter 
complementar — s-ar reflecta 
ți în mutațiile de ordin cali
tativ survenite în schimburile 
bilaterale. A crescut greutatea 
specifică a produselor cu un 
grad ridicat de prelucrare și cu

parametri tehnici superiori, 
ponderea mașinilor și utilaje
lor în comerțul reciproc fiind 
acum de aproape 30 la sută, 
față dc 16.2 la sulă in I960. 
In exporturile românești către 
partenerii sovietici dobîndesc 
preponderență bunurile indus
triale. Chimia, ca și materiile 
prime, semifabricatele etc. o- 
cupâ, de asemenea, un loc de 
seamă în schimburile dc măr
furi dintre cele două țări.

In sfera preocupărilor între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice românești și sovietice 
intră, in permanență, promova
rea de noi căi și mijloace pen
tru lărgirea și adîncirea cola
borării și cooperării economice 
și tehnico-științifice reciproc a- 
vantajbase. Acțiunile din ulti
mul timp, vizînd majorarea li
vrărilor sovietice dc materii 
prime feroase către România, 
activitatea în ■ domeniul con
strucțiilor de mașini, energeti
cii etc., sînt doar cîteva din
tre inițiativele care certifică 
valențele cooperării ca formă 
de stimulare și diversificare a 
schimburilor comerciale. Expe
riența reciprocă acumulată în 
practicarea acestei forme mo
deme de relații, discuțiile care 
au avut și continuă să aibă loc 
între factorii de cea mai înaltă 
răspundere din cele două țări, 
activitatea Comisiei interguver- 
namentale de colaborare eco
nomică și a grupelor mixte ie 
lucru pe ramuri industriale au 
facilitat găsirea unor noi și a- 
vantajoase modalități de con
lucrare fructuoasă. Proiectele 
referitoare la colaborarea, în 
perspectivă. în domeniul con-

strucțiilor navale, în producția 
de autocamioane dc mare to
naj și în alte compartimente 
ale industriei constructoare de 
mașini, ca și în eroarea de ca
pacități de producție pentru 
celuloză, azbest etc., sînt, în 
acest sens, ilustrative.

Atît România, cît și Uniu
nea Sovietică. înfăptuiesc în 
prezent prevederile noilor lor 
planuri cincinale de dezvoltare ; 
transpunerea acestora în prac
tică va crea noi baze trainice.

O dată cu dezvoltarea bazei 
de producție a energiei electri
ce a avut loc Și realizarea sis
temului clectroenergetic al Ro
mâniei, sistem ce cuprinde 
practic în totalitate atît zonele 
de producție cit și pe cele de 
consum de energie electrică. In 
prezent, acesta înglobează cen
trale de puteri din ce în ce mai 
mari, ca de pildă cea de la 
Ișalnița (1 000 MW). Luduș (800 
MW), Mintia (840 MW) etc. In 
același timp tensiunea rețelei 
de transport a fost ridicată de 
la 220 la 400 kV. In momentul 
de față linii’e de transport cu 
tensiune mai mare de 110 kV 
însumează peste 16 000 de km.

.Aceste cîteva cifre, pe lîngă 
dinamismul energeticei româ
nești, arată că România se nu
mără printre țările cu o redusă 
durată medie de dublare a pro
ducției de energie electrică (în 
România dublarea producției de 
energie electrică are loc la pa
tru ani. situîndu-se înaintea 
Bulgariei, Iugoslaviei, Olandei, 
Poloniei, Finlandei etc.).

T. N IȚESC U

puls ca urmare a vizitei gene
ralului de Gaulle în România 
în 1968 și a vizitei președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Franța, 
din iunie 1970.

Convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al României, 
CorncLiu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann — se spu
ne în comunicat — au permis 
examinarea stadiului relațiilor 
bilaterale și trecerea în revistă 
a principalelor probleme inter
naționale de interes comun, în
deosebi a problemelor europe
ne. Convorbirile au permis să 
se constate existența unei largi 
identități de vederi între cele 
două părți, în special în ceea 
ce privește problemele legate 
de conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Cei doi 
miniștri au exprimat speranța 
că această conferință, la care 
să participe, în condiții de e- 
galitate, toate țările interesate, 
va putea fi convocată încă în 
cursul anului viitor; ei au rea
firmat, în această perspectivă, 
atașamentul lor față de prin
cipiile menționate în Declara
ția româno-franceză din iunie 
1970, respectiv principiile in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului' în treburile in
terne, integrității teritoriale și 
cooperării reciproc avantajoase, 
care trebuie să guverneze re
lațiile între state, independent 
de regimuj lor social.

Convorbirile au fost consa
crate, de asemenea, examină
rii relațiilor bilaterale. Cele 
două părți s-au felicitat pentru 
progresele înregistrate în ca
drul schimburilor și cooperării 
economice dintre România și 
Franța. Ambele părți au subli
niat importanța pe care o a- 
cordă dezvoltării și aprofundă
rii schimburilor culturale, ști
ințifice și tehnice dintre Ro
mânia și Franța.

In încheiere, comunicatul a- 
rată că ministrul francez al a- 
facerilor externe a acceptat in
vitația de a face o vizită ofi
cială în România.

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Taniug, la Belgrad a avut loc 
vineri, sub conducerea preșe
dintelui Iosip Broz Tito, șe
dința comună a Prezldiu’ui 
R.S.F.I. și a Consiliului Exe
cutiv Federal.

T-a ședință au participat 
Mialko Todorovici, președintele 
Adunării Federale, Stane Do- 
lanț. președintele în funcțiune 
al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., Dușan Petrovici,

preșcdintelc Consiliului Central 
al Uniunii sindicatelor din Iu
goslavia, și președinții tuturor 
consiliilor executive republicane 
și provinciale.

Președintele Ioslp Broz Tito 
a prezentat o informare cu pri
vire la recentele vizite pe care 
le-a făcut în S.U.A, și Canada, 
la convorbirile pe care le-a pur
tat în Marea Britanic, precum 
și în legătură cu vizitele fă
cute anterior în Iran, India și 
Republica Arabă Egipt.

Aprobînd expunerea și apre
cierile președintelui republicii 
— menționează agenția — Pre
zidiul R.S.F.I. și Consiliul Exe- 
outiv Federal au relevat că re
zultatele vizitelor în aceste țări 
reprezintă o contribuție însem
nată la colaborarea bilaterală, 
pe multiple planuri, și la po
litica menținerii păcii și stabi
lității în lume, pe baza cola
borării echitabile și respectului 
reciproc între state.

Harold Wilson „în fața unor dovezi evidente 
ale fricii, amărăciunii și prăbușirii încrederii"

care stăpinesc Ulsterul
BELFAST 19 (Agerpres). — 

Liderul opoziției laburiste din 
Marea Britanic, fostul premier 
Harold Wilson, care a efectuat 
o vizită de informare în Ir
landa de Nord, a declarat in
tr-o conferință de presă, că si-

@ Comitetul General al Adu
nării Generale a O.N.U. a re
comandat înscrierea pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a pro
blemei convocării Consiliului 
de Securitate în capitala uneia 
dintre țările africane. Propune
rea a fost făcută de reprezen
tanții a 36 de țări africane ca
re au subliniat că întrunirea 
Consiliului de Securitate în 
Africa ar trebui să fie consa
crată dezbaterii unor aspecte 
ale problemei lichidării colo
nialismului pe acest continent.

Maltratat de mafioți

tuația din Ulster reprezintă una 
dintre problemele cele mai ur
gente pe care le are de înfrun
tat Parlamentul britanic. Aflînd 
despre decesul celui de-al 39- 
lea soldat britanic din contin
gentul dislooat în provincie. 
Wilson a subliniat din nou că 
situația este disperată, și că 
el a fost pus «în fața unor 
dovezi evidente ale fricii, a- 
mărăciunii și prăbușirii încre
derii", care stăpînesc UJsterul.

Declarațiile pesimiste ale fos
tului premier îndreptățesc pe 
observatorii de la Belfast și 
Londra să creadă că liderii 
Partidului laburist de opoziție 
preconizează o apropiată ini
țiativă cu privire la problema 
nord-irlandeză. De altfel, pre
supunerile acestea sînt. în par-

te, confirmate de vizita lui 
Wilson la Belfast, unde a con
tactat numeroase personalități 
politice ca și de vizita începută 
joi, la Dublin, în vederea unor 
convorbiri cu premierul Jack 
Lynch.

★

Expertul William Gallinaro, 
care lucrează pentru subcomi
sia senatorială de anchetare a 
crimei organizate din S.U.A., a 
constituit obiectul unui atac pus 
la cale de mafioți încă nei
dentificați, a anunțat poliția. 
Atacanții au pătruns in camera 
acestuia intr-un hotel din San 
Antonio (Texas), l-au maltra
tat și au luat toate documen
tele secrete avute asupra sa.

Din Londra se anunță că 
„marea dezbatere" în proble
ma Ulsterului, care trebuia să 
aibă loc, în Camera Comune
lor, la cererea opoziției labu
riste, săptămîna viitoare, a fost 
din nou amînată. pentru ca să 
poată participa unii lideri 
servatori, printre care și 
miorul Heath. Dezbaterea 
fusese amînată săptămîna
cută, așteptîndu-se publicarea 
„raportului Compton".

Crimele și furturile 
în Italia

con- 
pre- 
mai 
tre-

In Italia au fost comise in 
primele șase luni ale acestui an 
1 379 crime, cu 41,6 la suta 
mai mult decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut, s-a a- 
nunțat oficial la Roma. A spo
rit, de asemenea, numărul fur
turilor la 292 768, ceea ce în
seamnă 1 627 furturi, in medie, 
pe zi.

Mesajul secretarului
general al Ligii Arabe

adresat președintelui
Pakistanului și primului

Artroscopul — un nou 
aparat chirurgical

Q In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, vineri, satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
456“. Aparatul urmează să efec
tueze cercetări științifice în 
spațiul cosmic în conformitate 
cu programul anunțat. Apara- 
tajul instalat la bordul sateli
tului, funcționează normal — 
transmite agenția T.A.S.S.

< Cei 6 000 de salariați de la 
uzinele siderurgice din regiunea 
belgiană Liege continuă greva 
începută luni. Greviștii reven
dică îmbunătățirea condițiilor 
de viață.

® La 18 noiembrie, au fost 
reluate la Berlin convorbirile 
dintre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul dc Miniștri 
al R.D.G., și Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria fede
rală a R.F.G., referitoare Ia în
cheierea unui acord privind 
transportul de tranzit între 
R.F.G. și Berlinul occidental și 
un tratat privind traficul 
între R.D.G. și R.F.G. Convor
birile urinează să fie reluate 
vineri.

® In urma convorbirilor din
tre reprezentanți ai cercurilor 
industriale sovietice și france
ze, desfășurate timp de două 
zile la Moscova, a fost semnat 
un protocol prin care se coordo
nează activitățile comune ale 
celor două părți în construirea 
complexului metalurgic de la 
Fos-sur-Mer, din Franța, trans
mite agenția T.A.S.S.

ministru al Indiei
RAWALPINDI 19 (Agerpres). 

— Postul de radio Rawalpindi 
anunță că președintele Pakista
nului, Yahya Khan, a 
din partea secretarului 
al Ligii Arabe, Abdel 
Hassouna, un mesaj în 
cesta face un apel către șeful 
statului pakistanez, de a re
glementa diferendumul de la 
frontiera indo-pakistaneză pe 
calea negocierilor și a evita un 
conflict armat — relatează a-

Principiul de funcționare a te
lescopului a inspirat un grup de 
medici japonezi și canadieni in 
punerea la punct a unui nou 
aparat chirurgical destinat în
deosebi fotbaliștilor accidentați 
la genunchi. Artroscopul, format 
dinlr-un tub luminat in interior, 
permite detectarea extinderii 
rupturii ligamentului, astfel in
cit medicul poate să aprecieze 
dacă este necesară operarea 
genunchiului. Noul aparat poa
te „fotografia", de asemenea, 
porțiunea afectată a ligamen
tului.

primit 
general 
Khalek 
care a-

genția France Presse. Un pur
tător de cuvînt al guvernului 
pakistanez, care a confirmat 
primirea acestui mesaj, a de
clarat că guvernul țârii sale 
„a primit favorabil toate iniți
ativele, venite din partea țări
lor prietene, destinate soluțio
nării acestei situații explozive".

Agenția France Presse relevă 
că secretarul general al Ligii 
Arabe a adresat un mesaj simi
lar primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi.

Un prim acord 
indo-pakistanez

RAWALPINDI 19 (Agerpres). 
— Pakistanul și India au con
venit să acorde libertate de de
plasare membrilor misiunilor 
diplomatice indiene și pakista
neze acreditate la Rawalpindi 
și, respectiv, la Delhi — anun
ță agenția France Presse. In 
urma acestui acord, relevă a- 
genția, un prim grup de 12

membri ai înaltei comisii pa
kistaneze în India a sosit, joi, 
la Karacl, iar membri ai înal
tei comisii indiene în Pakis
tan au plecat la Delhi.

Un prim acord privind de
plasarea membrilor celor două 
misiuni diplomatice a interve
nit între părți în luna septem
brie. fără însă a fi aplicat.

Negocierile

Erupția vulcanului 
Teneguia

Teneguia, vulcanul a cărui e- 
rupție durează de peste 20 de 
zile, devine tot mai activ. Va
lurile de lavă, care se revarsă 
din cele șase cratere, au dis
trus întinse plantații de banani 
și au determinat evacuarea a 
3 000 de localnici. După cum 
apreciază experții vulcanologi, 
erupția ar mai putea dura încă 
două luni.

Atac de... albine
Mii de albine furioase s-au 

năpustit asupra unui grup de 
muncitori forestieri in districtul 
Tjiamis (Java de vest) după ce 
aceștia au doborit un copac în 
care se afla „sediul" roiului 
respectiv. Incidentul s-a soldat 
cu moartea a doi muncitori și 
spitalizarea, in stare gravă, a 
altor 13.

„Scoși din luptă" din 
cauza intoxicărilor cu 

droguri

Prima fază mului e-
conomic al Administrației 
S.U.A., constind din înghețarea 
salariilor și prețurilor pe o pe
rioadă de 90 zile, a luat sfîrșit 
fără a se solda, după cum relevă 
majoritatea experților ameri
cani cu ameliorarea scontată a 
situației economice. Intr-ade
văr, obiectivele principale ale 
acestor prime trei luni nu au 
fost atinse, inflația și șomajul 
continuind să aibă un nivel ri
dicat. In prezent. 4,6 milioane 
de americani se află în căuta
rea unui loc de muncă, situația 
fiind deosebit de gravă in rindul 
muncitorilor din industrie, un
de șomajul este cifrat la 7,2 la 
sută din totalul forței de mun
că. Evoluția defavorabilă a eco
nomiei în această primă etapă 
este ilustrată și de faptul că, în 
ciuda instituirii suprataxei de 
10 la sută la importuri, defici
tul balanței de plăți a continua» 
să sporească, el fiind în prezent, 
potrivit cifrelor citate de sena
torul George Mc Govern, de 22 
miliarde dolari. Pe de altă par
te, costul vieții a înregistrat a- 
numite creșteri.

In cadrul fazei a doua a 
programului guvernamental, că-

și faza
reia nu i-a fost fixată o anumi
tă durată, urmează să se trea
că la o politică de controlare 
strictă a creșterii prețurilor și 
salariilor. Severitatea restricți
ilor — limitele fixate înlîmpină 
opoziția atît a oamenilor mun
cii, cît și a cercurilor de afaceri 
— și anularea unor majorări de 
salariu ce trebuiau operate îna
inte de 15 august, data debutu
lui programului economic, au 
generat o nemulțumire latentă 
cvasî-generală. In cadrul primei 
faze, sindicatele americane a 
căror cooperare este considerată 
absolut necesară pentru succe
sul programului, au acceptat să 
participe la cele două organis
me menite sâ asigure colabora
rea dintre Administrație, patro
nat și oamenii muncii — Co
mitetul pentru salarii și Co
misia pentru prețuri. La vre
mea respectivă, George Meany,

președintele centralei sindicale 
A.L.F.-C.I.O.» declara că sindica
tele înțeleg să .participe la orga
nismele în cauză doar dacă vor 
avea un cuvînt de spus în adop
tarea hotărîrilor și doar dacă a- 
ceste hotărîrj nu vor fi anu
late ulterior de către Consiliul 
pentru costul vieții. Temerile 
lui Meany s-au adeverit, și încă 
foarte repede. Pe de o parte, 
Comitetul pentru salarii a re
fuzat, neluînd în considerare 
protestele celor cinci reprezen
tanți ai sindicatelor, să aprobe 
o serie de cereri justificate ale 
acestora. Ca un prim rezultat, 
aceste hotărîri au adîncit ten
siunea din cadrul Comitetului 
pentru salarii, care se dovedeș
te tot mai mult — afirmația a- 
parține însuși președintelui său, 
George Boldt — „un grup de 
antagoniști".

Manifestind, la rindul lor, pe
simism, o serie de experți gu
vernamentali, printre care Ala 
Greenspan, unul din consilierii 
pentru probleme economice ai 
președintelui Nixon, au arătat 
că previziunile privind crește
rea economică în 1972 sînt mult 
prea optimiste și, în mod cert, 
nu vor putea fi materializate. 
Aceasta, deoarece economia a- 
mericană nu a înregistrat în 
cadrul primei faze reînvioraiea; 
promisă. Revizuirea obiectivelor 
implică dubii grave pentru pro
gramul președintelui de reduce
re a șomajului (pînă la 5 la 
sută) și a inflației (pînă la 2—3 
la sută), de importanță esenția
lă în acest an electoral.

Actualul tablou economic a 
determinat pe unul din analiș
tii economici americani, citat 
de ziarul „The Christian Scien
ce Monitor", 6ă-și pună între
barea cînd se va vorbi și de fa
za a treia a programului, nea
nunțată încă de Administrație. 
Această a treia fază ar consta 
pur și simplu din eșuarea efor
turilor de controlare a creșterii 
prețurilor și salariilor.

@ Guvernul peruan a ho- 
tărit ca licența de import a 
produselor chimice, îngrășămin
telor, hîrticî de scris și cimen
tului să revină. în exclusivita
te. statului.

Pe de altă parte, referindu-se 
la unele măsuri ale guvernului, 
președintele Republicii Peru, 
Velasco Alvarado, a precizat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că nu există nici o pro
blemă litigioasă cu Statele U- 
nite, legată de naționalizarea, 
în urmă cu trei ani, a compa
niei nord-americane ..Interna
țional Petroleum Company".

anglo-rhodesiene
SALISBURY 19 (Agerpres). 

— La Salisbury au început, 
vineri, convorbirile oficiale 
dintre delegațiile engleză și 
rhodesiană conduse de minis
trul britanic de externe, Alee 
Douglas-Home, și, respectiv, 
Ian Smith, șeful regimului 
rasist rhodesian, consacrate 
soluționării diferendului de-

clanșat intre cele două părți, 
după proclamarea unilatera
lă a independenței Rhodesiei 
— relatează agenția Reuter. 
Negociatorii britanici și rho- 
desieni au avut, în cursul a- 
ceslei săptămîni, contacte 
preliminare, care au permis 
sondarea punctelor de vedere 
în problemele examinate.

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Numărul militarilor americani 
din Vietnamul de sud „scoși din 
luptă" din cauza intoxicării cu 
droguri este, in prezent, mai 
mare decit pierderile provocate 
de operațiunile militare propriu- 
zise, arată săptămînalul „L'Ex- 
press". Astfel, in luna septem
brie, trupele americane au în
registrat 500 de morți și ră
niți, in timp ce avioane sanita
re speciale au repatriat in Sta
tele Unite 1 341 de militari in
toxicați. In iulie, proporția era 
inversă — 600 de militari morți 
și răniți in operațiunile milita
re, față de 230 de „drogați" in
ternați in spitale.
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© Compania de transporturi 
aeriene „Air France" a coman
dat șase avioane de tipul „Air
bus", cflre vor fi realizate în 
cooperare de Franța și R.F. a 
Germaniei. Prețul unui aseme
nea aparat de 275 locuri este 
de aproximativ 60 de milioane 
franci, cu 50 la sută mai mare 
decit al unui „Boeing-727" (165 
de locuri).

In ceea ce privește prețul a- 
vionului „Concorde" — concu
rent serios al „Airbus-ului" — 
acesta nu a fost încă definitiv 
fixat. Potrivit ultimelor cifre 
oficiale, citate de săptămînalul 
„L’Express", el ar fi de aproxi
mativ 150 de milioane de franci.

SITUAȚIA DIN TAILANDA
BANGKOK 15 (Aserpres). — 

Agenția Associated Press trans
mite din Bangkok că Thanom 
Kittikatchonn — șeful noului 
regim militar instituit In Tai- 
landa printr-o lovitură de forță, 
care a dus la dizolvarea par
lamentului, a guvernului și la 
abolirea Constituției țării — a 
declarat, într-o cuvîntare ra
diodifuzată, că nu intenționea
ză să numească, în viitorul a- 
propiat, un nou guvern și că 
întreaga activitate administra
tivă a țării va fi coordonată de

miniștrii adjuncți aflați în sub- 
ordinea sa directă. Problemele 
militare vor fi soluționate do 
comandantul armatei de uscat, 
iar cele publice de comandan
tul poliției.

Agenția France Presse apre
ciază că .ceea ce s-a petrecut 
la Bangkok constituie rezulta
tul unei profunde nemulțumiri, 
care afectează de peste un an 
relațiile dintre guvernul mare
șalului Kittikatchorn și Parla
ment*. Această nemulțumire, 
datorată, potrivit declarațiilor

liderilor opoziției, „caracterului 
totalitar al puterii executive și 
deteriorării situației economi
ce", s-a extins și asupra parti
dului guvernamental.

Evocînd recentele evenimente 
din Tailanda, ziarul .New York 
Times" menționează că .schim
bările de la Bangkok nu se vor» 
reflecta cîtuși de puțin asupra 
situației bazelor militare ame
ricane din Tailanda, pe care 
Statele Unite le folosesc în o- 
perațiunile lor din Indochina*.
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