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Un imperativ al conducerii competente

A gîndi și acționa responsabil, 
cu inițiativă, 

a te orienta de sine stătător

ÎNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI

FIDEL CASTRO RUZ
Plecarea din Capitală

Un univers de preocupări, de
terminate de o multitudine de 
sarcini curente și de perspecti
vă, captează la ora actuală a- 
tenția organelor și organizații
lor de partid din municipiul 
nostru indiferent de domeniul 
și locul unde își desfășoară ac
tivitatea. Receptive la pulsul 
nou Și la cerințele superioare 
ce sc impun, după publicarea 
hotărîrii recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., de a se convoca în 
a doua jumătate a lunii iulie 
Conferihța Națională a parti
dului avînd pe agenda de lu
cru dezbaterea problemelor per
fecționării, în continuare, a con
ducerii și planificării activită
ții economico-sociale, dezvoltă
rii democrației socialiste, nu
meroase organe și organizații 
de partid au trecut, cu mobili
tate și suplețe, să-și reconside
re și reevalueze în spiritul 
ideilor apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului acțiunile 
și obiectivele pe care și le-au 
stabilit anterior.

Această repliere, în raport cu 
sarcinile noi, de stringentă ac
tualitate care se vor găsi Pe or
dinea de zi a celui mai impor
tant eveniment politic intern al
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aici, de conducerea sectorului și I 
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viitoare —• se face simțită din I 
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metri liniari executat de brigăzile I 
conduse de CONSTANTIN GRA- ’ 
DINARU, SIMA ORA$EL, I 
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Ieri a avut Ioc la Petroșani 
ședința comună a comisiilor ju
dețeană și municipală de arhitec
tură și sistematizare pentru a- 
vi/.area proiectului de sistema
tizare a centrului civic al muni
cipiului Petroșani, întocmit de 
I.S.A.R.T. București.

La ședință au luat parte to
varășii IOACHIM MOGA, prim- 
secretar al comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. președin
tele Consiliului popular jude
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s-au 1 
în proporții 
la sulă. Vrednicii ortaci, coordo
nați și îndrumați cu competență 
de CONSTANTIN GRADINA- 
RU au reușit să avanseze, în a- 
ceastă perioadă, cu aproape 100 
metri în galeria pe care o exe
cută, atinglnd un „pas" de îna
intare de 6 mfzi. Toate acestea 
sînt rezultate meritorii care ne fac 
să credem că și în zilele care 
vor urma „buchetul" de reali
zări al minerilor de la Uricani 
va cîștiga tot mai mult în consis
tență. 
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anului — apropiata Conferință 
Națională a partidului — va 
putea fi aplicată cu rezultatele 
scontate dacă factorii responsa
bili, la orice nivel s-ar afla, 
își însușesc ei — primii — sen
sul și ideile propulsoare de 
progres, idei limpede și convin
gător exprimate în numeroase 
documente ale partidului cît și 
în expunerea tovarășului Nicolac 
Ceaușescu la deschiderea coloc-

CONFERINȚĂ!
NAȚIONALA

PARTIDULUI!
-IULIE 1972-

viului privind problemele ști
inței conducerii societății. Rcfe- 
rindu-se la direcțiile esențiale 
în studierea științei conducerii, 
secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea de a se 
acorda mai multă atenție ca 
pînă acum elaborării măsurilor 
și hotărîrilor. fundamentării de
ciziilor, la toate nivelurile mun
cii de conducere, studiind te
meinic sectoarele și domeniile 
de activitate pentru care ur
mează a se adopta hotărîri, 
consecințele imediate și de pers
pectivă ale deciziilor ce se a- 
doptă. In contextul acestei ce
rințe se cuvine a fi relevați? 
preocuparea consecventă a con
ducerii partidului pentru crea
rea cadrului organizatoric, a- 
doptarea unor forme și metode 
de muncă corespunzătoare care 
să asigure — pe baza princi

Legalitatea și optimizarea deciziilor reclamă:

Competență, cunoașterea 
adîncă a realității

Conducerea vieții obștești de 
către consiliile populare presu
pune participarea nemijlocită a 
maselor de cetățeni la elabora
rea șl mai ales la transpunerea 
■în viață a măsurilor de interes 
general.

Soluționarea marilor proble
me ale construcției socialiste 
cere o înaltă pregătire și com
petență. Conducînd întreaga 
desfășurare a fenomenelor vie
ții economice și sociale,, cei in
vestiți prin lege cu asemenea 
sarcini, trebuie să aibă capaci
tatea de a anticipa desfășura
rea fenomenelor și proceselor 
viitoare, folosind analiza știin
țifică sau judecind pe baza ri
nei experiențe anterioare pen
tru a asigura viabilitatea unor 
decizii și hotărîri. „Pentru a 
putea da răspunsuri cît mai 
juste problemelor jmultiple și 
complexe pe care Ie ridică toa
te aceste schimbări revoluționa
re — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU în ex

Brațe de oțel

piului centralismului democra
tic — o largă autonomie uni
tăților economice și organelor 
locale astfel ca ele să-și înde
plinească în condiții superioa
re atribuțiile, competențele și 
răspunderile cu care sînt in
vestite, să soluționeze mai bine 
problemele pe care le ridică 
viața zilnică în toate domeniile 
de activitate.

Dezvoltînd și aprofundînd 
problemele legate de însușirea 
științei conducerii, ideile enun
țate de secretarul generai al 
partidului în expunerea la des
chiderea colocviului amintit au 
o deosebită valoare principială 
și practică, ele reprezintă, tot
odată, un mesaj vibrant, mo
bilizator. „Cu toți știm că, pînă 
la urmă, realizarea oricăror 
hotărîri, buna funcționare a ori
cărei forme organizatorice de
pind de oameni, de felul cum 
fiecare activist de partid și de 
stat își face datoria la locul de 
muncă, își îndeplinește sarci
nile încredințate — s-a arătat 
în expunere. Desigur, trebuie să 
creăm condiții ca toate cadrele 
de partid și de stat să mani
feste o largă inițiativă în mun
că, pentru a putea soluționa 
cît mai bine problemele con
crete care apar în activitatea 
curentă. In același timp însă, 
este necesar să ne preocupăm 
de creșterea simțului lor de 
răspundere, să le facem să în
țeleagă că inițiativa nu înseam
nă fugă de răspundere și de 
control: dimpotrivă, inițiativa, 
dreptul de a lua hotărîri și de a 
acționa de sine stătător presupun 
tocmai o înaltă răspundere, spirit 
de discernămînt, capacitatea de 
a analiza și soluționa proble
mele în cadrul și pe baza prin
cipiilor și normelor generale 
de conducere a societății noas
tre socialiste".

C. MIREA

(Continuare in pag, a 3-a)

punerea sa la deschiderea Co
locviului privind problemele 
științei conducerii societății — 
se cer o cunoaștere adîncă a le
gilor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale, o stăpînire 
temeinică a metodei materia- 
list-dialectice de analiză a feno
menelor sociale, o înțelegere a- 
profundată a relațiilor istorice 
noi, a caracteristicilor economi 
ce, politice și sociale ale epocii 
în care trăim".

Rezultă de aici că n-u se poate 
concepe elaborarea, în general, 
a unei decizii și cu atît mai 
mult a unei decizii în probleme 
mai complexe, fără o investi
gare prealabilă, fără cunoaște
rea realității sociale existente 
și a perspectivelor de dezvolta
re. Modul și profunzimea cu 
care se face investigarea feno
menelor, a realității social-eco- 
nomice. determină în mare mă

CĂMINUL Șl CANTINA MINEI 
RĂSPUND EXIBENȚELOR DE PERSPECTIVA?

Datorită grijii permanente 
față de îmbunătățirea neîntre
ruptă a condițiilor de viață a 
minerilor, pe lîngă toate ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului funcționează astăzi cămi
ne și cantine — dintre care 
unele recent construite, cum 
sînt cele ale minelor Dîlja, Li- 
vezeni, Paroșeni și Bărbăteni 
— puse la dispoziția muncito
rilor mineri nefamiliști.

Vizltînd căminul Și cantina 
exploatării miniere Livezeni am 
constatat că acestea asigură 
beneficiarilor un ridicat grad 
de confort. Camerele de dor
mit ale căminului dotate cu 
dormeze, noptiere, etajere pen
tru cărți, dulapuri individuale,

I 4 pagini 30 bani

F.S.H. VULCAN : Comunistul Andrei Verșanski și tînărul 
frezor Cezar Iacob consultînd împreună un plan de operații 
Ia un prelungitor pentru stîlpi hidraulici S.V.J.-224

Lună de lună 
cărbune

peste plan
Continuînd să extragă căr

bune peste plan, colectivul 
sectorului I al minei Vulcan 
adaugă celor 5 000 tone — 
depășire pe primele 4 luni 
ale anului — încă 400 tone, 
realizate peste sarcina de 
plan a primelor două decade 
ale lunii mai. /

Brigada de mineri condusă 
de loan Calotă participă la 
acest spor de producție , cu 
peste 250 tone, obținute pe 
seama creșterii randamentu
lui în abatajul unde lucrează 
cu 300 kg/post miner. Alături 
de ei, în fruntea întrecerii 
dintre brigăzi, se situează și 
ortacii șefului de brigadă 
Mihai Dudescu.

sură calitatea deciziilor elabo
rate.

Știind că decizia este actul 
prin care se determină natura 
unei acțiuni, agenții, mijloace
le, durata și modul ei de execu
ție — conceptul de decizie a- 
vînd un sens mai larg decît ce! 
al actului administrativ obliga
toriu și direct executoriu, așa 
cum se stabilește în legea de 
organizare și funcționare a con
siliilor populare — ne propu
nem să arătăm pe scurt cîteva 
din condițiile ce trebuie înde
plinite pentru a asigura legali
tatea și oportunitatea lor.

In primul rînd. hotărîrile și

Ioan M1SCHIE 
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal

(Continuare în pag a 3-a)

covoare, perdele, asigură loca
tarilor o ambianță plăcută, fa
miliară. Spălătoarele și celelal
te instalații sanitare sînt bine 
întreținute. In zilele de luni, 
miercuri și vineri căminul este 
alimentat cu apă caldă pentru 
dușuri. Peste tot domnește cu
rățenia.

Cantina, corp comun cu că
minul, asigură o mîncare con
sistentă, la prețul de 13 lei pe 
zi, în condiții optime de igie
nă, după un orar corespunză
tor cu cerințele schimbului de 
lucru de 6 ore în fronturile de 
muncă din subteran.

In sala de mese a cantinei, 
curată, luminoasă, pot servi ma
sa în același timp o sută de

1

Mă aflam în colivia de la puțul 
10 și așteptam nerăbdător să ajung 
cît mai repede la orizontul 480 unde 
urma să iau pentru prima dată con
tact cu un peisaj nou, necunoscut 
mie, încărcat de sensuri eroice ale 
muncii din adincurile minei Vulcan. 

Cei doi însoțitori — tovarășul 
Marin Cucu, secretarul comitetului 
U.T.C. al minei și Mircea Ilie, teh
nician în cadrul serviciului control 
tehnic de calitate — amîndoi buni cu
noscători ai minei și oamenilor ce 
muncesc aici, mi-au povestit pe scurt 
încă de la plecare despre cei care

CEI
CE BIRUIE 

STIHIILE 
A DÎNOULUI 

trimit mii de tone la suprafață, 
despre faptele lor. înaintam cu pași 
grăbiți pe o galerie principală, în- 
dreptindu-ne spre sectorul III pen
tru a găsi la locul de muncă o 
parte din brigada de tineret con
dusă de Mihalache Milea, brigadă 
care de mai mult timp lucrează la 
înaintări.

Nu știu de ce, dar în momentul 
în care am dat mina cu șeful de 
schimb Aurel Ilieș, un tînăr de 27 
de ani, venit aici de prin părțile 
Zalăului îmi dispăruse ușorul fior 
de teamă în fața necunoscutului, 
s-a stins starea tic neliniște de care 
eram cuprins pînă atunci.

Era primul dintre adevărații mi
neri pe care i-am cunoscut în a- 
ceastă mină și care, odată cu strîn- 
gerea de mî/tă, mi-a adresat un 
„noroc bun" mineresc. Ilie s-a re
zemat apoi de pikamer și mi-a spus, 
printre altele, că brigada în care 
lucrează are media de vîrstă de 26 
de ani, că cei 4 metri care au mai 
rămas pînă la străpungerea galeriei 
se dau gata curînd și astfel se vor 
întîlni cu oamenii din brigada lui 
Pădureanu, care vin din sens opus. 
A mai adăuga: că în tînăra lor 
brigadă există o bună înțelegere, că 
lunar ei reușesc să depășească planul 
și să realizeze ciștiguri de peste 3 000 
de lei

Nc-am despărțit de acest schimb 
al lui Ilieș, rămînind sub impresia 
căldurii sufletești cu care acest tî-

lulian IORDACHE

(Continuare în pag. a 3-a)

abonați, capacitatea ei este însă 
de cinci ori pe atît. Cantina 
dispune de tot ce este necesar 
pentru gătirea Și servirea ope
rativă a meniurilor. Că abo- 
nații sînt mulțumiți, o dove
dește și faptul că de la intra
rea în funcțiune a cantinei în 
condica de reclamații a aces
teia nu se găsește nici o obser
vație critică.

Rezultă că baza materialii a 
căminului și cantinei exploată
rii miniere Livezeni este bine 
întreținută și corespunde cu ce
rințele muncitorilor nefamiliști.

Iosif DAVID

(Continuare în pag. o 3-a)

Marți dimineața, tovarășii! Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie făcută în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Conducătorul partidului și guver
nului cubanez a fost însoțit de dr. 
Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, și ministru al Gu- 

'vernului Revoluționar, comandant 
Flavio Bravo Pardo, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, șeful sec
torului consum și deservirea popu
lației al C.C. al P.C. din Cuba, 
Jose A. Naranjo Morales, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba și mi
nistru al industriei alimentare, co
mandant Arnaldo Ochoa Sanchez, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba 
și șef al armatei din Havana, co
mandant Omar Iser Mojcna, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba și 
șef al Corpului independent de ar
mată din Pinar del Rio, comandant 
Orlando Rodriguez Puertas, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba și 
șef al Diviziei de infanterie a ar
matei din Havana, comandant Ju
lio Camacho Aguilera, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba și prim-se
cretar al organizației din Pinar del 
Rio a P.C. din Cuba, comandant1 
Ramon Pardo Guerra, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba și al doilea 
șef al Diviziei blindate a armatei 
din Havana. Osmany Cienfuegos. 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
secretar general al Organizației de 
solidaritate cu popoarele din Asia. 
Africa și America Latină, prim că

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-CUBANEZ

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Fidel Castro, 
prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al gu
vernului Revoluționar al Repu 
blicii Cuba, a făcut o vizită o- 
ficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România în peri
oada 2G—30 mai 1972.

Tovarășul Fidel Castro și de
legația de partid și guverna
mentală care l-a însoțit au vizi
tat obiective industriale, agri
cole și culturale din București, 
Ploiești, județul Ilfov : Combi
natul petrochimic „Brazi" și U- 
zinele de utilaj petrolier „1 
Mai" — Ploiești, I.A.S. „30 De
cembrie", Institutul de cercetări 
pentru cultura cerealelor și 
plantelor tehnice Fundulea, In
stitutul Politehnic, noi cartiere 
de locuințe din București. Oas
peții s-au întîlnit cu activiști 
ai organelor de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă, 
cu numeroși oameni ai muncii 
și cu populația localităților vi
zitate.

Reprezentanții Cubei revolu
ționare au fost primiți pretu
tindeni cu deosebită căldură și 
simpatie, expresie a sentimen
telor de prietenie și solidaritate 
militantă pe care le nutresc re
ciproc poporul român și popo
rul cubanez.

In timpul vizitei, între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Fidel Castro, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, au 
avut loc convorbiri, la care au 
participat :

Din partea română, tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul forțelor arma
te, Bujor Almășan, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. 
Teodor Marinescu, membru al 
Comitetului Central al Partida 

A fost aprobat

Proiectul de sistematizare 
a centrului orașului Petroșani

pitan Serafin Fernandez Rodriguez, 
ministrul comerțului interior, coman
dant Cesar Lara Rosello, șeful Cor
pului independent de armată din 
Camaguey, căpitan Julian Rizo Al
varez, prim-secretar al Organizației 
din Matanzas a P.C. din Cuba, prim 
căpitan Arturo Lince Gonzales, 
prim-secretar al Organizației din 
Insula Pinilor a P.C. din Cuba, 
Mauro Garcia Triana, directorul 
Direcției țări socialiste din Minis
terul Relațiilor Externe.

De la reședința rezervată oaspe
ților, pînă la aeroportul Otopeni, 
tovarășul Fidel Castro Ruz, ceilalți 
oaspeți cubanezi, au venit împreună 
cu tovarășul Nicolac Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și Emil Bodnaraș. 
Traseul străbătut era împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 
Cubei. Aeroportul Otopeni era, de 
asemenea, pavoazat cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Deasupra 
pavilionului central al aerogării se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz. Pe 
o marc pancardă era înscrisă în 
limbile celor două popoare urarea : 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul ro
mân și ponorul cubanez !“.

La aeroport au venit, de aseme
nea, să-i salute pe oaspeți tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Fazckas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul consilului de Stat, Petre 
Ionescu, ambasadorul României la 
Havana.

Pe aeroport se aflau, totodată, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, re

lui Comunist Român, șeful Sec
ției Relațiilor Externe a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Ma- 
covescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, prim adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
consilier Ia Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Petre Ionescu, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Cuba.

Din partea cubaneză, tovară
șii : dr. Carlos Rafael Rodri
guez Rodriguez, membru al 
Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Cuba și ministru 
al Guvernului Revoluționar: 
Flavio Bravo, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, Jose A. 
Naranjo, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cuba și miniștrii al in
dustriei alimentare, comandant 
Arnaldo Ochoa, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba și șef al ar
matei din Havana, Osmany 
Cienfuegos, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cuba, Mauro Gar
cia, directorul Direcției țări so
cialiste din Ministerul Relațiilor 
Externe, Nicolas Rodriguez, am
basadorul Republicii Cuba în 
Republica Socialistă România.

In cursul convorbirilor, dele
gațiile s-au informat reciproc 
asupra activității partidelor și 
guvernelor lor pentru dezvolta
rea construcției socialiste în ce
le două țări. Părțile au consta
tat că Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Cuba au 
obținut succese importante în 
edificarea noii societăți. Au 
fost discutate, de asemenea, 
probleme referitoare Ia dezvol
tarea relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare între cele 
două țări, precum și unele pro
bleme ale situației internațio
nale actuale, ale mișcării co
muniste și muncitorești și de 
eliberare națională.

Partea română a dat o înal
tă apreciere muncii pline de 
abnegație și eroism desfășurată 
de poporul cubanez, sub condu
cerea Partidului Comunist, pen
tru edificarea societății socia
liste și consolidarea cuceriri
lor revoluției, împotriva unel
tirilor agresive ale imperialis
mului american. Poporul român, 
care a salutat cu entuziasm vic
toria revoluției din Cuba, se 
bucură din toată inima de rea
lizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii din Cuba în 
opera complexă de dezvoltare 
și diversificare a economiei na
ționale și în înfăptuirea unor 
adinei transformări în întreaga

țean, CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al comitetului 
municipal de partid Petroșani, 
președintele Consiliului popular 
municipal, VICHENTE BÂLAN, 
prim-vicepreșcdinte al Consiliu
lui popular județean, ing. STE- 
LIAN POPESCU, vicepreședin
te ai Consiliului popular jude
țean, ing. TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
Petroșani, arhitecta VIOLETA 
MORARIU, șefa lucrărilor de 

prezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, institu
țiilor centrale și organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
ziariști români, cubanezi și cores
pondenți ai presei străine.

Se aflau, de asemenea, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, mem
bri ambasadei Republicii Cuba, Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în România.

O gardă de onoare prezintă ra
portul la sosirea conducătorilor de 
partid și de stat ai României și 
Cubei.

In timp ce sînt intonate imnu
rile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut se trag 21 .salve 
de artilerie. Tovarășii Fidel Castro 
Ruz și Nicolae Ceaușescu trec în 
revistă garda de onoare.

Conducăiorii de partid și de stat 
ai Republicii Cuba, celelalte persoa
ne oficiale cubaneze își iau apoi 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
de la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport.

Oaspeții răspund aclamațiilor prie
tenești ale miilor de oameni ai 
muncii aflați pe aeroport; își iau 
rămas bun de la conducătorii parti
dului și statului nostru.

Tovarășii Fidel Castro Ruz și 
Nicolae Ceaușescu își string! călduros 
mîinile, se îmbrățișează.

Un grup de pionieri oferă oaspe
ților buchete de flori.

La ora 10, nava aeriană cu care 
călătoresc înalții oaspeți cubanezi 
decolează, îndreptîndu-se spre R.P. 
Ungară. Ea este escortată) pînă la 
frontieră de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

(Agerpres)

viață politică, socială și cultu
rală a țării.

Triumful revoluției din Cuba 
frățească reprezintă încoronarea 
luptei îndelungate dusă de po
porul cubanez pentru eliberarea 
națională și socială, constituie 
un moment de importanță isto
rică în procesul revoluționar 
mondial, un exemplu însufleți- 
tor în lupta popoarelor pentru 
libertate, democrație și progres 
social.

Partea cubaneză și-a expri
mat hotărîrea de a continua 
construirea primului stat socia
list de pe continentul american, 
în condițiile amenințării agresi
unii directe și blocadei econo
mice a guvernului imperialist 
al S.U.A., și a reafirmat cererea 
guvernului și poporului cuba
nez cu privire Ia retragerea ne
condiționată a bazei navala 
nord-americane de la Guanta
namo.

Partea română salută întări
rea poziției Republicii Cuba pe 
plan internațional, este pe de
plin solidară cu lupta sa pen
tru apărarea independenței și 
suveranității țării și sprijină cu 
hotărîre cererea legitimă a Re
publicii Cuba privind retrage
rea bazei navale nord-america
ne de la Guantanamo.

Partea cubaneză a dat o înal
tă apreciere luptei eroice a cla
sei muncitoare, a poporului ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist, în înfăptuirea insu
recției armate victorioase pen
tru înlăturarea dominației fas
ciste și transformarea revolu
ționară a întregii societăți, în 
făurirea unei noi orînduiri. De
legația Cubei și-a exprimat 
bucuria față de realizările re
marcabile ale clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității din 
România, în crearea unei indus
trii moderne, dezvoltarea conti
nuă a agriculturii, înflorirea ști
inței și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba a 
salutat succesele de seamă ob
ținute de poporul român în în
deplinirea programului Congre
sului al X-lea al Partidului Co
munist Român privind constru
irea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

Poporul cubanez, Partidul Co
munist și Guvernul Revoluțio
nar al Republicii Cuba, rele- 
vînd colaborarea tovărășească 
dintre cele două țări socialiste, 
au exprimat recunoștința lor 
pentru sprijinul frățesc primit 
din partea poporului român, a 
Partidului Comunist și guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

Cele două părți au relevat 
cu deosebită satisfacție că rela
țiile de prietenie frățească, de 
întrajutorare tovărășească și co-

(Continuare în fag o la)

proiect din cadrul I.S.A.R.T. 
București.

Au mai participat de aseme
nea, reprezentanți ai unor di
recții și servicii din cadrul 
consiliilor populare județean și 
municipal. arhitecți de la 
D.S.A.C., constructori și alte 
cadre de specialitate, precum și 
membrii celor două comisii de 
arhitectură și sistematizare, ca
re, după dezbaterea soluțiilor 
prezentate au aprobat proiectul 
Z cu îmbunătățirile propuse.
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și folosirea garajelor subterane

să nu strîn- 
filtre lăsînd 
fie evacuate 
dăm cu toții

Un comandament major In exploatarea locomotivelor Diesel de mină

temeinică a normelor de securitate și
implicit de prevenire a accidentelor

to

© luturor artificierilor le este interzis a păstra în firida 
din subteran o cantitate mai mare de exploziv decît capa
citatea ei — maxim 60 kg !

Este interzisă construirea firidelor in galeriile prin- 
eu transport mecanizat ;
De la depozitele de explozivi și pînă la firidă artifi- 
impreună cu ajutoarele instruite ale acestora, pot 

co-

Propaganda de protecție a 
muncii este unul din cele zece 
capitole pe care le cuprinde 
planul de măsuri de protecția 
muncii al fiecărei unități mini
ere iar pentru realizarea măsu
rilor prevăzute la acest capitol 
sînt repartizate an de an fon
duri bănești importante.

După felul cum se desfășoa
ră această activitate de propa
gandă, o unitate minieră poate 

dacă acordă sau 
cuvenită protec-

săvirșit abateri de la 
de protecție a muncii

normele

0 panouri luminoase eu cu
lori diferite și citate sau inter- 

după normele în vigoare ;dicții

❖ 
către 
după 
și de 
rii in

prelucrarea abaterilor de 
șefii de sectoare, imediat 
săvîrșirea lor, cu maiștrii 
către maiștri cu muncito- 
sala de apel sau la locul

de muncă ;fi caracterizată 
nu importanța 
ț'iei muncii.

'Propaganda de protecție a 
muncii se poate desfășura pe 
mai multe căi, după cum ur
mează :

ininînarea 
afișe sugestive 
tor, la intrarea

periodică a unor 
fiecărui munci- 
în schimb:

folosirea de afișe sugesti
ve ;

unor confe- 
exploatărilor

programarea
la nivelul
centralei care să fie urma- 
o gală de filme cu carac-

❖ 
rințe 
sau a 
te de
ter de protecție a muncii ;

folosirea de afișe cu citate 
după normele de protecție a 
muncii sau după instrucțiunile 
de lucru ;

■£> desfășurarea unei intense 
activități la cabinetele de pro
tecție a muncii.

4,. prezentarea de filme docu
mentare cu caracter de protec
ție a muncii ;

prelucrarea articolelor din 
normele de protecție a muncii 
la stațiile de radioamplificare a 
unităților miniere și exemplifi
carea unor abateri din unitatea 
respectivă ;

prin gazeta de perete în 
sălile de apel cu articole și ca 
ricaturi satirice despre acei sa- 
lariați de la exploatări care au

I
i Muncitori
j din
I subteran

Șl 
maiștri!

RIȚINHI o

La folosirea mijloacelor de 
propagandă enumerate mai sus 
sc va ține seama ca materialele 
folosite să aibă un conținut ca
re să corespundă locului de 
muncă respectiv și să fie după 
o tematică adecvată. In acest 
scop, la fiecare unitate selec
ția materialelor de propagandă 
primite sau cele comandate tre
buie efectuate de o echipă per
manentă.

Filmele cu caracter de pro
tecție a muncii, în general, vor 
trebui să aibă o durată de 15— 
20 minute, întotdeauna să con
țină o tematică sau un subiect 
întreg și pe cît posibil să fie 
sonorizat cu o muzică plăcută.

Articolele de propagandă care 
sînt prezentate la stațiile de ra
dioamplificare să nit dureze mai 
mult de 10 minute și să fie pro
gramate în fiecare zi înainte de 
intrarea muncitorilor în schimb. 
Gazetele de perete trebuie 
schimbate ce! puțin de două 
ori pe lună, iar materialele a- 
fișate să fie verificate de către 
colectivii) de redacție.

Afișele care s-au rupt, mur
dărit sau nu mai sînt de actua
litate trebuie schimbate. Deoare
ce unele afișe sînt greu de în
țeles. este necesar ca la apariția 
noilor afișe să se verifice mo
dul de cunoaștere a acestora de 
către muncitori, să li se explice 
și eventual să se evite procura
rea de afișe complicate.
. Panourile luminoase cu citate 
sau interdicții din N.D.P.M. 
constituie una din căile cele 
mai eficiente de propagandă 
dar este suficient ca un singur 
element să fie defect și tot pa
nou] este compromis. (La E.M. 
Lupeni au fost confecționate

cele mai frumoase și sugestive 
panouri luminoase, dai- din 
păcate acestea nu mai pot fi 
citite decît ziua). Cabinetele 
de protecție a muncii de la ex
ploatări, pe lingă afișele cu ca
racter specific domeniului cu 
care sînt dotate, au expuse la 
loc corespunzător tot echipamen
tul de ■ protecție de lucru și u- 
neltele cu care se lucrează în 
minerit. Acesta e un lucru bun. 
Dar cu excepția cabinetelor de 
la E.M. Dîlja și E.M. Vulcan 
care sînt dotate exemplar, ce
lelalte cabinete sini mai puțin 
în atenția conducerilor de uni
tăți atît în ce privește starea 
materialelor dar mai ales vizi
tarea cabinetelor de către mun
citori.

Cu excepția minelor în dez
voltare (E.M. Livezeni și E.M. 
Bărbăiteni) toate exploatările 
din Valea Jiului sînt dotate cu 
stații de radioamplificare dar 
din păcate majoritatea lor nu 
sînt întreținute în bună stare 
de funcționare (nu se schimbă 
piesele uzate sau defecte la 
timp), fapt pentru care progra
mele prezentate nu pot fi înțe
lese ba chiar sînt insuportabile 
in audiție din cauză modului 
defectuos de prezentare. De a- 
semenea, unitățile aparținătoa 
re de C.C.P. sînt dotate cu a- 
parate de proiecții pentru film 
Acestea însă, în marc majorita
te. nu sînt în stare bună de 
funcționare, fapt care produce 
greutăți și uneori imposibilita
tea de a viziona filme docu
mentare de protecție a muncii 
în mod corespunzător și uneori 
sintem puși în situația să refu
zăm recepția lor. Pentru 
paganda de protecție a 
să fie mai eficientă la 
țările miniere din bazin 
atingă scopul, întreagă
acțiune trebuie să se desfășoare 
în conformitate cu un plan sta
bilit la fiecare unitate după 
specificul ei, să. se întrețină în 
bună stare mijloacele materia
le de care dispune, iar acele u- 

care nu-și pot desfășura 
cu 

amintite 
de mă-

■ mijloa-

ca pro- 
muncii 

exploa- 
și să-și 
această

riități 
activitatea în conformitate 
exigențele mai sus ; 
să-și revizuiască planul 
suri și să-și completeze 
eele necesare.

Desfășurată în condiții 
propaganda de protecție 
muncii va contribui Ia 
sușirea temeinică a prevederilor 
N.D.P.M., la crearea unei opinii 
de masă determinînd în mod 
eenț 0 reducere a numărului 
de accidente umane și avarii 
tehnice în subteran.

optime.
a 

în

12. La

ci pale

cierii, 
transporta maximum 30 kg de explozivi, fiecare în lăzi 
respunzătoare închise cu lacăte ;

@ Materialele de inițiere pot fi transportate numai 
către artificieri !

@ Este interzis artificierului să transporte la locul 
folosire mai mult exploziv decît cantitatea necesară împuș
cării la frontul respectiv. Dacă traseul este greu accesibil 
sau dacă sînt necesare cantități mari de explozivi, artificie
rul poate folosi personalul auxiliar instruit în acest scop 
insă' numai sub directa lui supraveghere ;

@ Este interzis a se folosi aceeași firidă de către doi 
artificieri din același schimb de lucru. Fiecare artificier din 
același schimb trebuie să aibă o firidă separată pentru păs
trarea explozivului și alta pentru materialul de inițiere ;

de

de

@ Transportul pe put a mai multor persoane care trans
portă materii explozive in aceeași colivie se admite numai 
cu condiția ca în fiecare etaj al coliviei să se afle cel mult 
două persoane, clin care una să fie artificier. Transportul 
simultan al altor persoane sau a] materialelor împreună cu 

• artificierul este strict interzis ;
@ Este cu desăvirsire interzisă încărcarea găurilor de 

pușcare dacă la locul de muncă nu sint luate măsuri de 
comba'ere a prafului exploziv de cărbune, dacă se constată 
prezența metanului peste limitele admise de norme sau dacă 
locul de muncă nu este asigurat ;

g. Explodarea găurilor de pușcare atît în steril cit și in 
cărbune, dacă la burarea lor nu s-au folosit fiole cu apă, 
este s*rict interzisă ;

® Este interzisă pușcarea găurilor neburate sau burate 
incomplet ;

@ Este interzisă încărcarea unui număr de găuri mai 
mare decît numărul de găuri ce se aprind dintr-o dată ;

® Este interzisă încărcarea găurilor de probă, funduri
lor de găuri rămase de Ia pușcare precum și a găurilor cu 
diametre mai mici decît ale cartușelor de explozivi ;

@ Găurile state se lichidează numai de către artificieri 
și cu găuri de ajutor foarte paralel, la distanța de 30 cin de 
cea stată.

Pentru satisfacerea actualelor 
ritmuri înatle ale mineritului 
Văii Jiului, pentru îndeplinirea 
sarcinilor to. mat sporite ale pta-, 
nuiltti de producție, pentru asi
gurarea unui transport rapid, 
și în condiții de securitate de
plina in subteran se folosesc 
mijloace de locomoție tot mai 
moderne pe galerii, mai rapide 
și mai eficiente. Amintim în a- 
cest sens introducerea transpor
tului pe covoare de benzi, mo- 
norai etc. Dar în cea mai mare 
parte, preponderent râmîne 
transportul cu locomotive și, în 
primul rînd, cu locomotive Die
sel. Pentru ca o locomotivă Die
sel să poată fi introdusă în sub
teran, fără a implica riscuri în 
securitatea minieră, ea trebuie 
să întrunească o serie de con
diții obligatorii fără de care 
funcționarea ei nu este admisă 
de normele și instrucțiunile în 
vigoare.

Astfel, începînd de la conduc
ta de aspirație a aerului nece
sar combustiei și pînă la eva
cuarea gazelor arse, locomoti
va Diesel de mină trebuie pre
văzută cu o serie de filtre și 
dispozitive care să asigure ră
cirea gazelor de ardere, întreru
perea circuitului de alimentare 
cu motorină în cazul lipsei a- 
pei de răcire și un dispozitiv 
antiincendiar funcționînd pe 
baza unui recipient cu bioxid 
de carbon sub presiune. De a- 
semenea, instalația electrică de 
iluminat n locomotivei Diesel 
de mină trebuie să se încadre
ze în condițiile de antigrizutan- 
ță minieră.

In exploatarea locomotivelor 
Diesel d.e mină la unitățile 
C.C.P. cele mai multe proble
me le-a ridicat starea de cură
țenie a filtrelor de evacuare. 
Este cunoscut, faptul că un mo
tor cu combustie internă dacă 
are ștrangulată posibilitatea de 
evacuare a gazelor, motorul nt> 
mai rezistă la puterea nomina
lă, se încălzește și poluează at
mosfera cu gaze nearse. La lo
comotivele Diesel din subteran 
acest aspect a generat la unele 
unități miniere și alte nereguli

Pagină publicitară 
realizată Ia cererea 

Centralei cărbunelui 
Petroșani

î.n sensul că, datorită faptului 
că filtrele erau îmbîcsite și în
fundate, unii mecanici de loco
motivă erau tentați 
gă suficient aceste 
loc gazelor arse să 
pe lingă filtru. Ne
seama că prin acest lucru loco
motiva Diesel este scoasă din 
cadrul caracterului ei de anti- 
grizu'tanță, antideflagranță și, 
în mod normal, ea nu mai poa
te funcționa în subteran deoa
rece prezintă un pericol poten
țial în atmosfera grizutoasă din 
subteran.

Astfel de aspecte din păcate 
au fost depistate cu ocazia 
controalelor în subteran la ex
ploatările miniere Uricani, Dîl
ja și Petrila, un.de conducerile 
sectoarelor de transport nu au 
manifestat suficientă exigență 
față de funcționarea în subteran 
a locomotivelor Diesel, nu i-au 
controlat pe mecanici și nu i-au 
tras la răspundere pentru ex
ploatarea nereglementară a lo
comotivelor ce li s-au încredin
țat. Mai mult chiar, au fost în- 
tîlnite cazuri cînd locomotivele 
ou fost găsite funcționînd fără 
ca dispozitivul de răcire a ga
zelor de ardere să fi fost în 
funcțiune, fiind lipsit de circu
itul apei de răcire (cazul loco
motivei nr. 22 de la orizontul 
440 E.M. Dîlja) sau avînd ra
cordul apei de injecție nemon
tat etanș, ceea ce permitea e- 
vacuarea gazelor direct în at
mosfera minei (cum a fost gă
sită locomotiva nr. 16 de la o- 
rizontul 400 la aceeași unitate). 
Pentru aceste abateri a fost ne
cesară luarea unor severe mă
suri administrative împotriva 
conducerii sectorului de trans
port al minei Dîlja.

De o mare însemnătate pen
tru asigurarea unui transport 
continuu, fără avarii și dificul
tăți, este întreținerea corespun
zătoare a parcului de locomoti
ve. Dar lucrările de reparații, re
vizii și control asupra locomoti
velor Diesel în subteran nu se 
pot face oricum. Ele trebuie e- 
fectuate în garaje, încăperi con
struite din materiale incombus- 
tibile prevăzute cu posibilități 
de închidere etanșe a garajelor 
în cazul unui eventual incendiu 
la locomotive care să nu îm
piedice propagarea acestuia în 
lucrările miniere învecinate sau 
penetrarea gazelor, ca urmare 
a incendiului, în atmosfera mi-

nei, în circuitul de aer curat ce 
„spală" fronturile de lucru din 
suoteran, De asemenea, fiecare 
garaj trebuie amenajat cu o ni
șă pentru păstrarea combustibi
tului necesar funcționării par
cului de locomotive pe timp de 
24 de ore. Aceste nișe trebuie, 
de asemenea, prevăzute cu uși 
etanșe din aceleași motive ca și 
garajele. Alimentarea cu moto
rină a locomotivelor se permite 
numai cu motorul în stare o- 
prită și obligatoriu să se efec
tueze în garaje.

Deși aceste prescripțium sini 
înd< oște cunoscute de către 
personalul de pe locomotive 
din sectoarele miniere de trans
port, sînt reglementate de 
N.D.P.M. și prin instrucțiunile 
anexe la norme, au fost totuși 
cazuri cînd locomotive Diesel 
erau reparate pe traseul gale
riilor iar alimentarea lor se fă
cea dintr-Un bidon cisternă, si
tuat pe aceleași trasee. Alimen
tarea cu motorină pe traseul 
galeriilor prezintă un aspect 
contravențional in sensul că dă 
posibilitate prclirigcrilor și acu
mulărilor de material combus
tibil pe traseul galeriilor de 
trasport — creînd un iminent 
pericol de incendiu în subteran. 
Astfel de aspecte au fost sem
nalate la exploatările miniere 
Uricani. Aninoasa. Dîlja și Pe
trila; De aceea, compartimente
le de protecție a muncii de la 
aceste unității trebuie să-și în
tețească controalele în sectoa
rele de transport, să verifice 
cunoștințele personalului de pe 
locomotivele și dm garajele sub
terane. Trebuie reținut cu ma
ximă atenție că funcționarea co
rectă și rațională a locomotive
lor Diesel în subteran este lega
tă de respectarea întocmai a 
normelor privind starea teh
nică sub toate aspectele a a- 
cesior locomotive, iar întreți
nerea și alimentarea acestora 
trebuie efectuate în garaje sau 
in încăperi special amenajate 
în acest seop. Tar împlinirea a- 
cestor cerințe nu face decît să 
servească securității muncii în 
subteran, îndeplinirii sarcinilor 
de transport iar în final deser
virii corespunzătoare cu cele ne
cesare a brigăzilor de mineri ce 
extrag cărbunele, sapă galerii.

Ing. Petru IOSIP 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P

LA DEPOZITELE DE EXPLOZIVI ALE MINELOR

Materiile explozive' folosite atît de 
mult în lucrările miniere subterane, 
sînt păstrate la fiecare exploatare în 
locuri ferite, situate departe de o- 
biective industriale sau construc
ții și special amenajate în depozite 
subterane sau de suprafață.

Modul de construire și amenajare 
a depozitelor este prevăzut în „In
strucțiunile 3 114/CI la H.C.M. 
2 509/19S9 privind regimul materii
lor explozive în economie". Respec
tarea riguroasă a prescripțiilor pre
văzute în instrucțiunile arătate mai 
sus, asigură securitatea celor care 
manipulează, transportă și utilizea
ză materiile explozive precum și a 
celor din zonele apropiate acestora, 
încălcarea acestor reguli creează 
grave pericole și este aspru pedep
sită de legile in vigoare prin orga
nele care au atribuțiunile de a ve
rifica aplicarea lor. In general, la 
minele Văii Jiului activitatea depo
zitelor de explozivi se integrează în 
prevederile normelor și instrucțiu
nilor de siguranță. Mai sînt, totuși, 
unele excepții negative ce se mai 
întîlnesc pe la unități la care sînt

neglijate regulile de securitate la de
pozitele de explozivi. La un con
trol făcut recent de, către organele 
de specialitate din cadrul Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei, 
împreună cu personalul din cadrul 
compartimentului de control și pro
tecția muncii din C.C.P., avînd ca 
temă verificarea condițiilor in care 
se face depozitarea, transportul, ma
nipularea și evidența materiilor ex
plozive, precum și activitatea artifi
cierilor s-au constatat o scrie 
deficiențe.

Astlel, la exploatările miniere 
ricani, Paroșeni, Lupeni, Lonea, 
lil icicrii nu sînt dotați cu lăzi și 
genți corespunzătoare pentru trans
portul explozivului; unele genți sînt 
rupte, nu sînt prevăzute cu încuie
tori și în general sînt confecționate 
din material necorespunzător.

Gestionarii unor depozite de ex
plozivi nu urmăresc ca artificierii 
să fie dotați cu mijloace de trans
port corespunzătoare și nici 
sizează deficiențe de această 
organelor ce au obligația să ia mă
suri dc remediere (serviciul

de

U- 
ar-

raj și control al exploatării). Înso
țitorii artificierilor nu sînt peste tot 
(la minele Uricani, Dîlja, Aninoasa 
și I.onea) persoane instruite și nu
mite de conducerea minei, trecute 
în tabele și identificate de gestio
narii depozitelor. S-a constatat că 
la unele exploatări (E. M. Aninoa
sa) ordinele de pușcare no sînt în
tocmite cu destulă răspundere, gă- 
sindu-se cazuri cînd aceste ordine 
conțin greșeli, îndeosebi la capito
lul „măsuri speciale" (se prevăd 
găuri de probă de 2 metri lungi
me în loc de minim 3 m); nu se 
indică precis care zonă trebuie șis- 
tificată și care stropită și pe ce 
lungime; locul de refugiu al mun
citorilor nu este corect stabilit; re
gistrele cu ordine de pușcare nu 
sînt corect ținute, iar linele ordine 
de pușcare nu sînt vizale de cei în 
drept; nu la toate minele se folo
sesc în totalitatea lor măsurile de 
combatere a prafului prevăzute de 
norme, în mod special prin bura- 
rea cu fiole de apă a găurilor de 
pușcare. Acest lucru se releră Ia fap
tul că nu se tine evidenta consu-

mulai de fiole pe locuri de muncă 
(exemplu la E. M. Petrila și E. M. 
I.onea) iar la E. M. Uricani s-au 
găsit stocat.' 1 000 bucăți fiole în 
nișa artificierului de Ia orizontul 
500 — planul înclinat Grădinarii — 
ceea ce denotă că la 
late nu se 
lelor.

Nu toți 
schimb au 
ploatări 
care nu sînt avizate de Inspectora
tul pentru proiecția muncii. La unele 
exploatări (E. M. Aninoasa, E. M. 
Paroșeni, E. M. Livezeni) artificierii 
chestionați prin sondaj asupra cu
noștințelor pentru meseria de arti
ficier au dovedit că nu cunosc o 
parte din normele elementare de 
'ucru cu explozivi.

urmărește
această uni- 

folosirca lio-

artil icicrii 
firide iar 

există în

de pe un 
la unele ex- 

funcțiune firide

In urma abaterilor de la nor
mele de siguranță găsite la exploa
tările controlate, organele de control 
au dispus măsuri energice de reme
diere a neregulilor și s-au aplicat 
severe sancțiuni celor vinovați.

Pentru eliminarea în cel mai scurt 
timp a tuturor deficiențelor din a- 
cesi important și delicat domeniu 
de activitate este necesar a sc lua 
măsuri la toate nivelele pentru do
tarea artificierilor cu cele necesare, 
reinstruirea acestora și urmărirea 
realizării măsurilor dispuse de orga
nele de control.

Compartimentele de protecție a 
muncii de la exploatările miniere 
vor trebui să continue controlul 
mănunțit și exigent la depozitele 
explozivi, ca și asupra modului 
execuție a lucrărilor de pușcare 
subteran de către artificieri și să
măsuri corespunzătoare pînă la eli
minarea completă a deficiențelor și 
realizarea unei depline securități în 
acest domeniu de activitate atît de 
important

Ing. Ioan MICLAUȘOIU 
serviciul control protecția muncii

a- 
Je 
de 
în 
ia

de ac-

frînă", iar acest afiș 
necondiționat lumi-

6. Afișele rupte sau murda
re trebuie operativ înlocuite 
ș'i întotdeauna trebuie să ai
bă un conținut care să cores
pundă locului de muncă :

devreme 
în mod

nu se
nator.!

lucru ne 
să mun-

7. NU UITAȚI ! In locurile 
unde sînt montate semne vi
zibile (cruci) nu intrați deoa
rece este pericol de acciden
tare ;

5. Afișele sugestive cu ca
racter de protecție a muncii 
vor fi expuse în punctele vi
zibile și cele mai mult frec
ventate de muncitori ;

4. MAIȘTRI MINERI ! Ve
rificați la fiecare loc de mun
că dacă personalul din subor
dine cunoaște instrucțiunile 
specifice de lucru și dacă a- 
cestea se respectă ;

3. Instrucțiunile de 
ajută in permanență 
eim corect și in condiții ne- 
periculoase ;

rampele puțurilor 
marcată prin trasa- 
benzi pe peretele

10. Mecanici de locomoti
ve, respectați seninele care 
indică spațiile de garare a 
trenurilor !

2. Nerespectarea prevederi
lor N.D.P.M., mai 
sau mai tîrziu duce 
sigur la accidente ;

Ing. Ion AVRAMESCU 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

11. NU UITAȚI ! La toate 
frinele trebuie să se afișeze 
„atenție 
trebuie 
nat.

9. Respectați distanța de 5 
metri in 
care este 
rea unei 
rampei.

1. însușirea temeinică 
normelor de proiecție a mun
cii ne ferește de accidente ;

ușile de aeraj se va 
afișa „Atenție, ușă de aeraj !“

8. Nu circulați in lucrările 
unde este afișat „Circulația 
oprită" ;

a

Lucruri utile de știut

ACORDAREA PRIMULUI AJUTORPENTRU

IN FRAC- 
ENTORSE.

amețelile, 
neliniștea, 
și a res-

Ing. Ioan BILLEK 
grupul de specialiști al C.C.P.

imediat 
urgent măsuri 
3) dacă hemoragia 
așezăm capul 

restul corpului,

ne vine la îndcmînă; 
hemoragia în- 

aceea

Esfe știut că pentru recupera
rea acciden taților, în general, 
asistența medicală de urgență 
reprezintă doar o etapă. Ea 
trebuie să fie însoțită (și mai 
ales precedată) de asistența ob
ștească de urgență, care revine 
oricărui membru conștient al 
societății.

Prin asistența de urgență se 
înțelege totalitatea măsurilor 
luate în scopul salvării vieții și 
a sănătății bolnavilor căzuți 
pradă unor suferințe apărute 
violent și Pe neașteptate.

Primul ajutor face parte din 
asistența de urgență ; el se re
feră la acele măsuri elementare, 
aplicate victimei de orice per
soană aflată la fața locului ime
diat după accident.

PRIMUL AJUTOR IN HEMO
RAGII. Cauza cea mai frecven
tă a hemoragiilor o formează 
traumatismele. După vasul din 
care se scurge sîngele, hemora
gia poate fi : a) arterială (sînge 
roșu deschis care țîșnește ritmic 
după bătăile inimii) ; b) venoa- 
să (sînge roșu închis care curge 
în valuri) ; c) capilară (sînge 
roșu care mustește).

După locul unde se scurge 
sîngele deosebim : 1) Hemoragia 
externă (sîngele apare la supra
fața corpului) ; 2) Hemoragia 
internă (îratr-o cavitate închisă); 
3) I-Icmoragia exteriorizată (în- 
tr-un organ care comunică cu 
exteriorul) ; 4) Hematomul (sîn
gele se scurge în țesuturi).

Hemoragiile externe sau cele 
care se exteriorizează se pot 
recunoaște ușor. Mai greu de 
recunoscut sînt hemoragiile in
terne. Paliditatea neobișnuită a 
bolnavului ne poate sugera o 
astfel de hemoragie. După o 
scurgere intensă a sîngelui, pu
tem observa buzele și limba 
bolnavului care se usucă și a- 
pariția unei sete chinuitoare. 
Semnele generale ale hemora
giei sînt : paloarea, 
vîjîiturile în urechi, 
accelerarea pulsului 
pirației și setea.

Ce nu trebuie să facem :
— nu ridicăm în picioare un 

accidentat cu o hemoragie în
semnată, nu-1 mișcăm, nu-i ri
dicăm capul mai sus decît res
tul corpului ;

— nu creăm panică în fața 
accidentatului, căutăm să-l liniș
tim și să-i insuflăm încredere ;

— cînd sîngele inundă rana 
sau curge în valuri nu ne repe
zim să comprimăm rana eu ori
ce
apăsam artera, 
cetează și numai după 
pansăm rana ;

— dacă am aplicat un garon, 
nu neglijăm să ne îngrijim în 
același timp și de mijlocul de 
transport deoarece accidentatul 
trebuie să ajungă în cel mult 
o oră pe masa de operație.

Ce trebuie să facem :
a) In hemoragia externă — 

capilară — ajunge de regulă 
un pansament compresiv. Cînd

sîngele țîșnește sau curge în 
valuri ne stau la dispoziție trei 
metode : 1) apăsarea arterei pe 
un plan osos (între inimă și 
rană) ; 2) compresiunea circu
lară cu ajutorul unui garon; 
3) compresiunea arterei prin 
flexiunea forțată a membrelor.

b) In hemoragia internă sau 
exteriorizată : 1) 
vul pe o pătură 
tuim să nu țipe, 
să stea cît mai 
nunțăm 
luăm 
port ; 
mare, 
decît 
cel puțin creierul să 
sînge suficient.

PRIMUL AJUTOR 
TURI, LUXAȚII, 
Prin fractură se înțelege între
ruperea continuității osului în 
urma unui traumatism. Orice 
fractură poate fi închisă, cînd 
cel puțin pielea a rămas intac
tă sau „deschisă", cînd s-a pro
dus și o rană prin care focarul 
de fractură comunică cu exte
riorul. Fracturile deschise sînt 
mult mai grave deoarece se in
fectează cu ușurință.

Semnele de probabilitate a 
fracturilor sînt! durerea, defor
marea regiunii, impotența func
țională, scurtarea membrului 
fracturat și vînătaia.

Ce nu trebuie să facem : 
Să nu procedăm agitat, brutal. 
Să nu supunem victima la miș
cări inutile, să nu o ridicăm în

culcăm bolna- 
moale. 11 sfă- 
să nu se agite, 
liniștit ; 2) a- 
medicul sau 

de trans- 
este

mai jos 
pentru ca 
primească

picioare, să nu o transportăm la 
distanță înainte de a-i imobiliza 
fractura.

Ce trebuie să facem : 
1) In caz de fractură deschisă 
ne comportăm ca în fața unei 
hemoragii. Oprim hemoragia și 
pansăm rana. Abia după aceea 
procedăm la imobilizarea regiu
nii. 2) Imobilizarea se face cu 
ajutorul alelelor, fie ele impro
vizate fie confecționate special. 
Drept alte improvizații pot fi 
folosite ; bucăți de seîndură sau 
placaj, cozi de unelte, șipci, pă
turi etc.

Imobilizarea fracturii se face 
astfel : a) la membre atelele se 
pun de o parte Și de alta a 
fracturii ; b) orice imobilizare 
trebuie să cuprindă cel puțin 
două articulații (încheieturi) cea 
de deasupra și cea dedesubtul 
focarului de fractură ; c) ate
lele se învelesc în vată (sau alte 
materiale moi) pentru a nu leza 
pielea ; d) evităm să aplicăm a- 
telele pe locul unde osul vine 
în contact cu pielea ; e) acolo 
unde atela nu sc poate mula 
exact pe regiunea imobilizată, 
umplem golurile cu vată etc. f) 
tragem apoi o fașă la început 
circulară, apoi șerpuitoare în 
jurul atelelor și membrul frac
turat, obținînd astfel o imobili
zare provizorie ; g) trebuie să se 
aibă în vedere că fașa prea 
strînsă stinjenește circulația sîn-

gfelui și accentuează durerea iar 
fașa prea largă este egală cu 
lipsa imobilizării.

Luxațiile. Cu luxațiile avem 
de-a face cînd capotele oaselor 
articulate părăsesc poziția lor 
normală, înc’epărtîndu-se unul 
de altul. Semnele după care 
putem recunoaște o luxație 
sînt : durerea, deformarea regiu
nii, neputința de a mai face 
mișcări sau limitarea mișcări
lor, poziția anormală, 
rea 
lui.

scurta- 
sau limitarea membru- 
Primul ajutor constă 

în imobilizarea regiunii, com
baterea durerii și transpor
tarea bolnavului la spital. Nu 
vom îngădui nimănui să tragă 
de mînă, de picior sau de de
getul luxat Și nici să supună 
articulația luxată la mișcări 
forțate.

Entorsa este o întindere exa
gerată a ligamentelor unei ar
ticulații, cu sau fără ruperea a- 
cestora. Primul ajutor constă 
în imobilizarea articulației afec
tate.

Consider că aceste mici 
noștințe sînt deosebit de nece
sare întregului personal de la 
unitățile miniere din Valea Jiu
lui, tuturor acelora care oricînd 
sau oriunde s-ar putea găsi în 
împrejurări care le cere de a 
acorda prim ajutor.

un.de


UIIIAIE IA NIVflUl CHINTELOR
ACTUALE AEE MINERITULUI - 

obiectiv major al întregii munci politice
Adunarea activului comitetului de partid 

de Ia Uzina de utilaj minier Petroșani

(Urmare din pag. 1)
năr vorbea despre el, despre colegii 
lui și satisfacțiile muncii. Am por
nit apoi în căutarea altor brigăzi 
care și-au format un frumos renu
me în cadrul exploatării. Brigada 
lui Dumitru Mirea — un bărbat 
care trăiește cea de-a doua tinerețe 
și este pus întotdeauna pe fapte 'mari 
—. am găsit-o la sectorul 1 intr-un 
abataj frontal din blocul zero, stra
tul 13. Loc de muncă bogat în căr
bune.

Brigadierul dirija combina 2 K- 
32. Mașina, mînuită 
se supunea docilă, 
era plină de praful 
ochii-i luceau. Pînă una alta discut 
puțin cu un tînăr, cel mai nou în 
brigadă. 11 cheamă Gheorghe Brîn- 
bușoiu și are 18 arii. A venit de 
prin părțile Gorjului acum citeva 
luni și e hotărît să învețe tainele 
mineritului.

Pe Chirilă David, Emil Oprea —

;~n socialiste"; In sala de lectură, 
la ora 18, expoziția „Cinemato
graful și literatura", în cadrul 
Anului internațional al cărții.

cu iscusință, i 
/■'ața minerului 
cărbunelui, iar

MIERCURI 31 MAI

Soarele răsare la ora 4,35 și 
apune la ora 19,52.

Zile trecute din an — 152. 
Zile rămase — 214.

CLUBURI — Petrila. In sala 
bibliotecii, la ora 18, un meda
lion literar Victor Eftimiu „A- 
mtnttri din anii de școală".

ALM
EVENIMENTE

MIERCURI 31 MAI

Adunarea activului de partid 
de la Uzina de utilaj minier 
Petroșani a constituit un impor
tant moment de evocare a dru
mului ascendent parcurs de co
lectivul uzinei de la Conferin
ța Națională din 1967 și pînă în 
prezent. Adunarea a analizat, 
îndeosebi, posibilitățile de îm
bunătățire a muncii politice 
«sub toate aspectele, pentru spo
rirea și perfecționarea continuă 
n producției, creșterea eficienței 
economice, întregii activități a 
uzinei.

In. informarea, prezentată de 
tovarășul Dumitru Boța, secre
tarul comitetului de partid pe 
U.U.M.P., și discuțiile purtate 
au subliniat realizările din ul
timii ani și perspectivele uzinei, 
au formulat propuneri și anga
jamente mobilizatoare la care 
aw subscris în unanimitate cei 
prezenți și, prin ei, toți salariații 
întreprinderii. S-a remarcat că 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, toți oamenii uzinei au fost 
stăpâniți în permanență de ne
cesitatea înfăptuirii obiectivelor 
jalonate de Conferința Națio
nală din 1967 și de Congresul 
al X-lea al P.C.R., că și-au în
sușit și aplicat cu consecvență 
in muncă măsurile stabilite, cu 
alte prilejuri, de conducerea 
partidului și statului nostru, că 
in întîmpinarea apropiatei Con
ferințe Naționale, marea uzină 
petroșăneană obține rezultate 
notabile. O retrospectivă a pe
rioadei 1967 — 1970 reflectă 
realizarea cifrelor de plan în 
proporție de 107,61 la sută la 
producția globală, și de 107.15 
la sută la producția marfă, în 
condițiile sporirii productivită
ții muncii cu 55 la sută față de 
cea planificată. De asemenea, în 
primul an al actualului cinci
nal — 1971 — U.U.M.P. a ra
portat realizarea și depășirea 
substanțială a sarcinilor de 
plan, iar în cele 5 luni din a- 
cest an prevederile de plan sînt 
depășite la majoritatea indica
torilor.

Dar eu exigență și maturita
te politică, vorbitorii s-au refe
rit în mod deosebit la lipsuri, 
la obligațiile ce le revin, la 
eeea ce trebuie să întreprindă 
pentru sporirea eficienței eco
nomice. vizînd să dea străluci

re și calitate întregii lor activi
tăți. Tovarășii loan Stoicoiu, 
Aure] Mureșan, Rusalim Boța, 
Ignat Șandor au subliniat, în cu- 
vîntul lor, unele stări de indis
ciplină ce se mai întâlnesc la u- 
nii salariați, nefolosirea inte
grală a timpului de lucru de 
către diferiți muncitori, calita
tea slabă a unor lucrări, au 
subliniat necesitatea unei mai 
bune organizări a producției și 
a muncii, sporirea contribuției 
cadrelor tehnice Ia procesul de 
producție, la perfecționarea 
fluxului de fabricație.

— întâmpinăm un eveniment 
politic de mare importanță — 
Conferința Națională a partidu
lui — care va face bilanțul 
realizărilor obținute în ultimii 
ani și va stabili noi măsuri de 
perfecționare a conducerii eco
nomiei, a întregii vieți sociale 
— a arătat tovarășul Gheorghe 
Mitrea. Avem datoria muncito
rească, de oșteni aii partidului 
comunist, să ne sporim efortu
rile în muncă pentru a fi în 
măsură să raportăm realizări 
de prestigiu. Să ne facem fie
care un proces de conștiință, 
un autocontrol aș zice, să mun
cim mai mult și mai bine, să 
nu uităm că de modul cum ne 
facem datoria depinde viața 
noastră, fericirea noastră.

— Și mai avem o datorie, to
varăși — a ținuit să adauge 
maistrul instructor Ignat Șan
dor — la care trebuie să ținem 
cu toții foarte mult> să avem 
grijă de acest tineret care 
inundă uzina noastră. Să facem 
din el un schimb de nădejde. 
Să-1 pregătim cu grijă, părin
tește. ca el să poată duce mai 
departe, peste ani, frumoasa 
tradiție a uzinei noastre.

In discuții s-a relevat că for
mele muncii politice, folosite cu 
consecvență și responsabilitate, 
au reușit să stimuleze activita
tea productivă, să mobilizeze 
colectivele de salariați la reali
zarea sarcinilor de plan, la în
făptuirea programului de edu
cație comunistă. adoptat de 
plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971.

— N-aș vrea să repet succe
sele pe care uzina noastră le-a 
dobândit în ultima vreme — a 
spus tovarășul Aurel Dula. Ele

se cunosc bine. Doresc să-mi 
exprim doar nedumerirea cum 
unora din/tre cadrele noastre 
tehnice le este parcă teamă de 
introducerea noului, de promo
varea cu curaj a unor metode 
de muncă moderne, de mare 
randament — cerință esențială 
a progresului tehnic, subliniată 
cu pregnanță de către tovară
șul Nieolae Ceaușescu la recen
ta Conferință pe țară a ingine
rilor și tehnicienilor. Consider 
că este timpul să ne simplifi
căm radical actualul sistem de 
lansare și urmărire a onorării 
comenzilor, să desfășurăm o 
activitate riguros programată 
pe întreaga filieră a fluxului 
productiv.

Alții vorbitori, și în mod deo
sebit tovarășul Glieorghe Olariu, 
directorul U.U.M.P., au accentu
at asupra necesității îmbunătă
țirii calității produselor, întări
rii disciplinei în toate compar
timentele uzinei, eliminării for
melor de birocratism și sche
matism, utilizării cu randament 
superior a mașinilor și utilaje
lor. mai bunei organizări a pro
ducției, unei asistențe tehnice 
corespunzătoare din partea ca
drelor de specialiști.

— Se știe că mineritul Văii 
Jiului întâmpină în această pe
rioadă unele greutăți care Im
pietează asupra producției de 
cărbune — a conchis tovarășul 
Gheorghe Olariu. Avem datoria 
de comuniști să-i ajutăm mai 
substanțial pe mineri, să le li
vrăm la timp și de bună calita
te, toate utilajele și piesele de 
schimb necesare, să ridicăm 
mai sus ștacheta întregii noas
tre activități.

Apreciind succesele! consem
nate în ultimii ani de U.U.M. 
Petroșani, tovarășul loan Ghi- 
nea, secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani, 
s-a referit în încheierea adună
rii la sarcinile de mare impor
tanță ce stau în fața acestui 
harnic colectiv, în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui, a făcut recomandări utile 
în scopul perfecționării întregii 
activități în cadrul colectivului 
uzinei.

Gh. DINU

Cei ce biruie
stihiile

adîncului

1961 — Proclamarea Republi
cii Africa de Sud; 1941 — In 
Grecia, Manolis Glezos a smuls 
steagul hitlerist de pe Acropole; 
1972 — Intre 31 mai și 1 iunie 
se desfășoară vizita președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, în Polo
nia; 1819 — S-a născut marele 
poet american Wah Whittman 
,m. 26. HI. 1892), autorul „Fi
relor de iarbă"; 1899 — S-a 
născut scriitorul sovietic Leonid 
Leonov; 1972 — La Paris se 
deschide expoziția bienală de e- 
chipament electric „De la pro
ducerea energiei la automatizare" 
(31 mai — 8 iunie).

PETROȘANI
brie : 
rnilie; 
netei 
Esop;
bel, fratele tău; VULCAN : Cer
nim: PAROȘENI : Floarea soa
relui: LUPENI — Cultural.'
locotenentul Bullitt; Muncito
resc : Voi sări din nou peste 
băltoace.

7 Noiern- 
Astă-seară dansăm în fa- 
Repitbllca: Secretul pla- 
niaimtițelor; PETRILA : 
LONEA — Minerul: A-

candidaților la concursul dc ad
mitere); 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză (lecția a 17-a) — 
reluare; 17.30 Deschiderea emi
siunii de dspă-.imiază; 17,35 O 
viață pentru o idee : Emil Raco- 
viță; 18,05 Inrerpreți de mu
zică populară; 18,25 Timp și a- 
notimp în agricultură; 18,50 
Tragerea Pronoexpres; 19,00 Pa
noramic științific; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 20.00 In 
întîmpinarea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și a celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii : Țara în
treagă în întrecere; 20,15 Repor
taj TV: „Tînjeaua" — un obi
cei străvechi dtntr-tin sat mara- 
mttreșan; 20,35 Telecinemateca : 
„Crimă și pedeapsă". Adaptare 
după Dostoievski (premieră pe 
țara); 22,20 „24 de ore"; 22,35 
Finala Cupei campionilor euro
peni la fotbal : Ajax Amsterdam 
— Internazionale Milano. înre
gistrare de la Rotterdam.
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Căminul și cantina minei răspund 
exigențelor de perspectivă?

(Urmare din pag. 1)

Privind însă problema în 
perspectiva creșterii în viitor a 
numărului de locatari în că
min și al abonaților la cantină 
nvînd în vedere dezvoltarea 
minei Livezeni — în prezent 
capacitatea acestora fiind folo
sită doar pe jumătate — fa
cem unele propuneri cum sînt i 
dotarea cu preșuri din iută sau 
material plastic a coridoarelor 
de la parter, etajele I și II, 
spre a se anihila zgomotul pro
dus de cei care circulă: să se 
manifeste o preocupare mai o- 
perativă față de unele mici re
parații la instalațiile de ilumi
nat electric, sanitare și. la mo
bilier: în cadrul bibliotecii să 
se pună la dispoziția locatari

lor și ziare, reviste și lucrări 
de specialitate și ca în afara 
televizorului să se asigure și 
mese pentru jocuri de șah, 
remi etc.

Să se analizeze activitatea 
comitetului de cămin, înlocuind 
pe membrii inactivi, eventual 
să se aleagă un nou comitet, ac
tiv, care să contribuie efectiv 
Ia respectarea regulamentului 
de ordine interioară, a discipli
nei, curățeniei și liniștii în că
min.

Mai multă atenție trebuie să 
acorde comitetul U.T.C. al mi
nei muncii de educație a loca
tarilor, organizând în acest scop 
dezbateri, simpozioane,' recenzii 
etc.

In legătură cu cantina, consi
derăm că este necesar să se

studieze posibilitatea, creării li
nei gospodării anexă, (crescă
torie de porci) care prin valo
rificarea reziduurilor de la bu
cătărie ar contribui în mare 
măsură la reducerea prețului 
de cost Și îmbunătățirea meniu
rilor.

Grija față de condițiile de 
viață în cămine, față de acti
vitatea cantinelor privește atât 
conducerile întreprinderilor cît 
și comitetele sindicatelor Și de 
U.T.C. Analizarea periodică, în 
comun, a felului cum este folo
sită, dezvoltată și păstrată ba
za materială a acestora, luarea 
de măsuri pentru lichidarea 
oricăror neajunsuri nu pot 
duce decît la stabilizarea mun
citorilor, la întărirea răspunde
rii lor față de îndatoririle pro
fesionale și obștești.

amîndoi mineri — i-am găsit da ar
mat cu stîlpi metalici cu acțiune hi
draulică. Sînt de peste 10 ani la 
un loc cu șeful de brigadă și de 
aceea încerc părerea lor despre el: 
„Este bun cînd trebuie și rău tot 
cind trebuie. Adică cum e mai po
trivit în minerit, spune Chirilă. La 
fel și Oprea „muncește foarte mult 
și e tare inimos. Asta după pă
rerea mea înseamnă exemplul per
sonal al șefului, care este atît de 
necesar într-un colectiv".

11 întreb apoi pe Mir ea despre 
ce mai e nou în brigadă. In loc de 
răspuns îmi spune că anul trecut, 
în numai șapte luni', a dat peste 
plan 19 mii tone de cărbune, iar 
în acest an e pornit pe fapte mari. 
„Știți, dacă tot sînteți curios, ve- 
niți colea prin iunie-iulie și o să 
vedeți rezultatele", completează in
terlocutorul. Vom veni cu plăcere 
că tare ne-a plăcut cum mai di
rijai combina prin stratul străluci
tor de cărbune. Zău vom veni I

Părăsim locul de muncă al a- 
cestei harnice brigăzi. Secretarul 
U.T.C. îmi vorbește apoi despre bri
găzile conduse de Vespasian Căta- 
nă, frații Alexandru și Gheorghe 
Nicoară, Ion Beleanu și multe al
te colective minerești. îmi vorbește 
apoi despre tinerii noi veniți să se 
angajeze la mină și a căror inte
grare în cadrul brigăzilor, în pro
cesul muncii s-a făcut cu multă se
riozitate și dăruire din partea lor, 
iar ca urmare a acestui fapt ei 
s-au bucurat de stima maiștrilor, a 
Șefilor de brigadă.

Spuneam la început că la 
cînd 
fost 
ran. 
side 
pre 
doar de pe stradă, de la filțfi s-pu 
din alte împrejurări, apoi țin să pre
cizez de la bun început că în fi
gura lui Ilieș am văzut dragostea 
pentru muncă. în brigada lui Mirea 
am întîlnit oameni minunați, har
nici, pricepuțl, dominați de dorin
ța de a se afirma tot mai mult în 
activitatea lor zilnică. Și apoi peste 
tot pe unde am mai fost în acele 
ore petrecute în subteran am văzut 
brațe vînjoase, fețe transpirate și 
pline de praf, hotărîre și pricepere.

Da, mineritul e greu, asta se știe. 
Dar cu cît acești bărbați vrednici 
știu să biruie stihiile adîncului, mi
neritul devine din ce în ce mai fru
mos.

ora 
am cules aceste însemnări am 
pentru prima oară în subte- 
Dacă e să mă refer la nnpț.e- 
pe care mi le-am format des- 
bărbații pe care ii cunoștemn

încrengături în amurg

Foto i Ion LICIU

mergem
CASA DE CULTURA PE

TROȘANI. La ora 15, în sala 
experiment-clubulur, dezbaterea 
..Mijloace și forme folosite în bi
bliotecile sindicatelor pentru 
popularizarea politicii partidului 
privind educația oamenilor mun- 

îp spiritul eticii și echitățiici,i

I
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MIERCURI 31 MAI

triei; 12,00 Formațiile Savoy și 
I. Dik Dik; 12,15 Recital de 
operă; 12,30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Melo
dii de ieri și de azi; 14,00 Com
pozitorul săptămânii; 14,40 So
liști de muzică populară; 15,00 
Buletin dc știri; 15,05 Creștere 
și eliciență economică; 15,30 
Pagini din muzica dc estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cînte- 
ce dc Mauriciu Vescan; 16,30 
Din repertoriul soliștilor Gabriel 
Drăgan, Emilia Markova și Ro
berto Carlos; 16,5C Publicitate 
radio; 17,00 Antena tineretului;
17.30 Melodii populare; 17,45 
Muzică ușoară; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Tableta dc seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,4 C 
Cîntece populare și romanțe; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară; 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

MIERCURI 31 MAI
9.00 Deschiderea emisiunii 

dimineață. Telex; 9,05 Semenic 
2000: 9.20 Prim plan : Ștefania 
I— :escu; 9.50 Desen animai : 
„Mărul"; 10,00 Curs de limba 
franceză (lecția a 18-a); 10,30 
Telecinemateca pentru copii și ti
neret : „Cei doi care 
luna"; 12,00 întrebări 
suri; 12,30 Telejurnal; 
leșcoală. Biologie (anul 
ceti). Matematică (în

au furat 
și răspun- 
15,30 Te- 
III — li- 

ajutorul

PROGRAMUL I : 6,CO Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Ga pe 
Vlașca — melodii populare; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Zece minute 
cu Gigi Marga; 11,15 Consulta
ție juridică; 11,30 Cîntare pa-

Ieri, temperatura maximă 
fost Ia Petroșani de plus 21 
grade, iar Ia Parâng dc plus 13 
grade. Minima din cursul nopții 
a lost de plus 5 grade și, țes- 
pcctiv, de plus 2 grade.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme frumoasă, cu cerul varia
bil. Temperatura aerului ân creș
tere ușoară. Vânt slab, pînă Ia 
potrivit din sectorul sttdic.

a
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Asistența medicală în
Ministerul Sănătății a luat o 

serie de măsuri organizatorice 
în scopul asigurării asistenței 
medicale în stațiunile balneo
climaterice. Astfel, atît în cele 
19 stațiuni care dispun perma-

nent de capacități de tratament, 
unele ajungând pînă la 1 300— 
1 500 de paturi, cum sînt stați
unile Herculane. Băile 1 Mai, 
Slănic-Moldova, Căciulata, Go
vora, Călimănești. cît și în cele

A gîndi și acționa responsabil, cu inițiativă,
a te orienta de sine

stațiuni
sezoniere, unde au intrat recent 
în funcțiune noi capacități de 
tratament și de cazare vor func
ționa cadrele medico-sanitare 
detașate special pentru a asi
gura asistența medicală de ur
gență și de specialitate în pe
rioada cînd există un flux spo
rit de vizitatori.

$

Competență, cunoașterea
adîncă a

(Urmare din pag. I) 

deciziife comitetelor executive 
trebuie să îndeplinească anu
mite condiții de fond : să fie e- 
laborate în baza și în vederea 
executării legii emise de orga
nul competent, în limitele com
petenței materiale, teritoriale 
și temporale, conform scopului 
urmărit și după procedura sta
bilită de lege.

Fără respectarea acestor con
diții n.u se poate vorbi de deci
zii legale și oixirtune. De ase
menea, procesul de optimizare 
a deciziilor trebuie să reflecte
ze perfecționarea continuă a 
formei de redactare a ăcestoi 
acte, prin formularea clară, sis
tematizarea și concretizarea mă
surilor ce se stabilesc corespun
zător condițiilor și specificului 
local, exprimate pe înțelesul 
celor chemați să le aplice.

Referindu-ne concret Ia acti
vitatea organelor locale ale ad
ministrației de stat din munici
piu, putem sublinia saltul ca
litativ obținut pe linia elaboră
rii și adoptării deciziilor și ho
tărîrilor, a urmăririi materiali
zării sarcinilor și obiectivelor 
stabilite. Dovada poate fi gă
sită în realizarea Ia nivel calita
tiv superior a sarcinilor econo
mice și social-culturale, satisfa
cerea din ce în ce mai deplină 
a cerințelor populației.

In urma măsurilor adoptate 
de comitetele executive pentru 
îmbunătățirea activității în 
toate domeniile s-au extins ac
țiunile de investigare a opiniei 
publice — de către comisiile 
permanente, deputați și a comi
tetelor de cetățeni pe circum
scripții și străzi — în diferite 
probleme de interes obștesc.

Un exemplu demn de relevat, 
pe linia consultării maselor în 
stabilirea unor obiective, a fost 
dezbaterea publică a unor pro
iecte de hotărâri cum au fost ce

realității
le privitoare la acțiunile gospo
dărești și de înfrumusețare a 
localităților din municipiu Ct» 
acest prilej s-au făcut propu
neri prețioase din partea cetă
țenilor care, după ce s-au ana
lizat, au fost însușite de comi
tetele executive, urmârindu-w 
înfăptuirea lor.

Se impune, așadar, o mat ma
re preocupare pentru îmbună
tățirea activității de investiga
re în anumite domenii ale ac
tivității consiliilor populare, cît 
și pentru adoptarea unor siste
me informaționale mai opera
tive, menite să ajungă imediat 
la dispoziția comitetelor execu
tive, în vederea luării unor de
cizii.

Pentru asigurarea legalității 
și optimizării deciziilor trebuie 
să întărim competențele comite
telor executive, să ridicăm me
reu nivelul de pregătire a între
gului aparat cu funcții dc con
ducere și al organelor de spe
cialitate ale administrației de 
stat, a tuturor celor chemați sfi 
contribuie la elaborarea și exe
cutarea acestor decizii.

„O importanță deosebită pen
tru sporirea rolului organelor 
de stat în conducerea societății, 
pentru creșterea autorității a- 
cestora în mase — spunea tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în aceeași expunere — au per
fecționarea propriei activități, 
lupta hotărîtă împotriva ten
dințelor de birocratism și for
malism, manifestarea unei soli
citudini maxime față de nevoile 
și cerințele oamenilor muncii, 
promovarea fermă a intereselor, 
generale ale societății, înfăptu
irea neabătută a politicii parti
dului".

Iată direcțiile esențiale care 
trebuie să stea la baza legali
tății și optimizării deciziilor e- 
laborate de comitetele executive 
ale consiliilor populare.

NOTE • NOTE • NOTE
(Urmare din pag. 1)

Sînt deosebit de 
lele care se pun 

ca fiecare

clare accen- 
pe necesita

tea ca fiecare conducător să 
manifeste capacitatea de a ghidi 
și de a se orienta de sine stă
tător in activitatea practică, 
un bun conducător fiind acela 
care știe să studieze, este in 
stare să sintetizeze, să extragă 
esențialul din ceea ce studiază. 
Cu alte cuvinte, parafrazând un 
psiholog, care spunea că în anii 
viitorului, analfabet va fi nu a- 
cela care nu are carte, ci a- 
eela care pregătindu-se în școli 

. nu știe să învețe; în condițiile 
exigențelor actuale am putea 
spune că un bun conducător nu 
este cel care are numai pregă
tire superioară și o anumită 
experiență, ci cel care stăpî- 
nește măiestria de a folosi, de 
a valorifica integral aceste ca
lități indispensabile omului 
poartă răspunderea deciziei.

Reflecțiile de felul celor 
mintite maj sus se impun 
atît mai mult cu cît sistemul 
conducere ce se aplică și 
perfecționează continuu în 
tivita tea 
urma hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului din de
cembrie 1967 și ale Congresului 
al X-lea al P.C.R., are drept co
ordonate de bază folosirea mai 
intensă a pârghiilor economice, 
fundamentarea științifică, ana
litică a planurilor și elaborarea 
acestora cu participarea largă a 
colectivelor din unitățile eco
nomice, apropierea conducerii 
de producție, mobilitatea spo
rită și autonomia funcțională

ce

a- 
cu 
de 
se 

ac-
economieo-socială în 

hotărîrilor

a- 
la condu- 
inițiativei

de i conti- 
con ducerii

a unităților economice, adînci- 
rea democrației economice la 
toate nivelele, folosirea forme
lor colective de conducere, 
tragerea mai activă 
cere Și stimularea 
celor ce muncesc.

Procesul nestăvilit 
nuă perfecționare a 
economiei, gradul atins de dez.- 
voltarea ei și a relațiilor de 
producție socialiste sînt perma
nent confruntate cu sistemele 
învechite ce se cer înlăturate. 
Și, pe.scurt numindu-le, prin
cipalele elemente perimate ale 
actului de conducere constau — 
așa cum sînt ele identificate 
din realitățile pe care le întîl- 
nim și la noi, în unitățile mi
niere, de construcții-investiții 
etc. din Valea Jiului — în pon
derea mare și folosirea exce
sivă a metodelor administrati
ve, în insuficienta reflectare la 
cerințele de eficiență ale unor 
măsuri, în tutelarea măruntă 
a unor unități, sectoare sau 
secții și aspectele de rigidi
tate care se mai întâlnesc în 
exercitarea actului de condu
cere de către diferiți factori.

In fața unor asemenea obsta
cole vremelnice, de natură su
biectivă ținînd de metodele de 
muncă vechi, empirice, organele 
și organizațiile de partid dis
pun .de lin evantai larg, prac
tic nelimitat de posibilități, în 
fața lor deschizîndu-sc un cîmp 
întins de acțiune. Cum lesne se 
înțelege o condiție de căpete
nie pentru depășirea elemente
lor perimate ale actului de con
ducere constă în capacitatea de 
a le sesiza, preveni, recunoaște

de partid la

și înlătura, de a găsi soluțiile 
cele maj potrivite pentru ea 
prin concentrarea gîndirii crea
toare să se ajungă la optimi
zarea deciziilor.

Fără îndoială, depistarea Și 
înlăturarea relicvelor metode
lor adminislrativiste, de coman
dă ale actului de conducere și 
crearea concomitentă 
tului 
tivei 
buții 
țiilor 
muncă ori domeniul 
își exercită autoritatea, 
petența. Deși nu ne este în in
tenție de a „contabiliza" toți 
factorii care erodează-deciziile 
unor cadre de conducere — di
rectori, șefi de servicii și sec
toare, maiștrii chiar — cîteva 
aspecte de natură a stingheri 
manifestarea inițiativei, răspun
derii datoriei de a gîndi cu 
propriul cap — ne îndeamnă a 
le spune pe nume.

Inerția, soră geamănă cu 
imobilismul, cu mentalitatea că 
„așa am procedat și pînă acum 
și lucrurile au ieșit bine" se 
regăsește în „metoda dc lu
cru" a acelora care, pentru a 
întreprinde un pas, a lua o ho
tărîre (pe care o implică func
ția deținută) așteaptă a fi trași 
de mînecă, impulsionați, așteap
tă oferirea dc-a 
de către alții — 
conducere, 
soluțiilor; 
nil pentru 
leargă, se 

a clima- 
propice afirmării' iniția- 
și răspunderii șînt atri- 
ale organelor și organiza- 

locul de 
unde ele 

com-

gata, plocon, 
respectiv dc la 

sau Centrală — a 
dacă este cazul sau 
orice măsură ei a- 

zbat, fac tot ritualul 
servilismului, își dau aere de 
slujbași... disciplinați spre a 
obține consimțămîntul, aproba-

rea „șeftilbi". Și, gândind cu ca
pul altora, somnul le este li
niștit și, zic ei, scaunul asigu
rat. Să se încumete cineva a 
pune sub semnul îndoielii pri
ceperea, competența unui ase
menea ins, rațiunea unei deci
zii, răspunderea cu care ea a 
fost luată ! In arsenalul mij
loacelor de apărare, a justifi
cărilor dinainte calculate nu 
vor lipsi argumentele pe a- 
locuri salvatoare : „Nu lucrez 
de capul meu. Așa mi s-a spus 
să fac, așa am făcut. Să răs
pundă cel care mi-a dat indi
cații să procedez astfel". Accep- 
tînd asemenea justificări avo
cățești ar însemna să acordăm 
gir leneviei în gîndire, comodi
tății în acțiune, incompetenței, 
iresponsabilității, adică tocmai 
acelor tare cu care progresul 
nu poate coexista pașnic.

Lucrările au însă și o altă 
fațetă, un revers al celor re
levate mai înainte. Mai pot fi 
întîlnite situații de cantonare 
în metodele anacronice ale con
ducerii unipersonale, generatoa
re de arbitrariu, de măsuri u- 
nilaterale, aplicate mecanic, fă
ră discernământ, situații cînd 
unii mai socot că dețin mono
polul tuturor deciziilor și idei
lor. In aceste locuri inițiativele 
stau în anticameră refuzîndu- 
li-se audiența liberă, la orice 
oră, răspunderea este pulveri
zată. In loc de a fi finisate, 
înnobilate, soluții și propuneri 
judicioase sînt ținute în con
valescență; stimularea orientă
rii de sine stătătoare, a cura
jului în asumarea răspunderii 
pentru măsurile ce se iau devin 

în astfel de cazuri cuvinte lip
site de acoperire în fapte.

Dincolo însă de asemenea 
mostre de conducere anacro
nică ce-și vor primi negreșit 
replica cuvenită, subliniem că 
exercitarea unei conduceri com
petente, științifice, presupune 
ca fiecare din momentele con
ducerii să fie întemeiat pe con
siderente științifice, evitîndu-se 
subiectivismul și voluntarismul. 
Conducerea științifică necesită 
pretutindeni o organizare rațio
nală a îndeplinirii deciziilor, 
care să permită utilizarea cît 
mai intensă a capacității tu
turor celor chemați să concurs 
la aplicarea măsurilor stabilite, 
precum și un control sistematic, 
perseverent, efectuat pe crite
rii obiective, asupra îndeplinirii 
hotărîrilor.

Aprofundînd expunerea tova
rășului Nieolae Ceaușescu la 
deschiderea colocviului privind 
problemele științei conducerii 
societății ne-am încumeta să 
anticipăm că apropiata Confe
rință Națională a partidului va 
da un viguros impuls întregu
lui proces de perfecționai-'’ a 
vieții politice, a activității cc-o- 
nomico-sociale determining. în 
acest context, în mod cert, mu
tații structurale, calitative în 
exercitarea actului de conduce
re în unitățile economice din 
Valea Jiului de către factorii 
investiți cu acest mandat, va 
stabili ca regulă necesară apli
carea pretutindeni, la toate ni
velurile, a principiilor de bază 
ale științei conducerii.

Cauze și efecte
GHEORGHE BIȚA (Pe

troșani, str. Independenței 
nr. 3, ap. 12), angajat Ia 
S.U.T. Iscroni ca mecanic au
to are ceva încă neelucidat 
cu cifra... 3. Imobilul în care 
stă are nr. 3, apartamentul 
său se află la etajul 3, iar 
numărul zilelor în care a lă
sat robinetul apei curente 
deschis (octombrie 1971, de
cembrie 1971, mai 1972) se ri
dică tot la 3, de fiecare dată 
fiind inundat apartamentul 
de dedesubt, inclusiv casa 
scărilor. Cauza celor 3 „inun
dații", soldate cu pagube a- 
preciabile pentru locatarul 
apartamentului de Ia etajul 
inferior și cu degradarea imo
bilului — bun obștesc, — este 
neglijența, iar „cauza" aces
tei... cauze în cazul lui Gh. B., 
este consumul exagerat de 
băuturi alcoolice practicat în 
apartament, deseori noaptea 
foarte tîrziu, situație în care 
își pierde controlul, iși bruta
lizează familia, tulbură liniș
tea colocatarilor. Intrucit or
ganele de miliție l-au averti
zat asupra consecințelor com
portării nepormise, apoi l-au 
amendat, fără ca el să dea 
vreun semn de 
locatarii din bloc
tent organelor
dispună evacuarea

îndreptare, 
cer insis- 

în drept să 
Iui.

VICII
<•> Prin acțiuni de muncă 

patriotică, cetățenii care lo
cuiesc în blocurile nr. 1, nr. 
3 și nr. 5, str. Independen
ței din cartierul Aeroport, au 
amenajat terenul din preaj
ma celor trei blocuri, nive- 
lîndu-I, plantînd pe el pomi 
și insămințindu-1 cu iarbă. 
Contrastind cu aspectul ge
neral plăcut al acestei zone, 
făcînd dovada unei dăunătoa
re dezordini, tot aici se află, 
poate nemenționafă în nici o 
evidență și neautorizată de 
nimeni o veritabilă haldă de 
gunoi „construită" de secto
rul de salubritate al I.G.C. 
Petroșani. Nu, n-am greșit 
spunînd sectorul de salubri
tate. Oamenii acestui sector, 
cărora li se alătură și unii 
cetățeni, „aruncă" aici tot fe
lul de gunoaie. Adică tocmai 
cei care au obligația de a în
depărta cit mai mult restu
rile vegetale și toate rezidu
urile adunate de pe zonele 
verzi și de pe străzile din 
cartier. Ie depozitează și Ie 
„uită" cam prea mult timp 
aici, viciind astfel aspectul 
locului. Oare chiar să nu e- 
xiste un loc mai potrivit în 
altă parte unde să fie trans
portate și depozitate gunoa
iele care în prezent se află 
in preajma a zeci de feres
tre ?

La plimbare 
pe buzunarul 

C.F.R. - ului
O După cum a stabilit mi

liția T.F. din Petroșani TU
DOR PREDUȚ din comuna 
Aninoasa — Gorj, este un 
mare amator de plimbări cu 
trenul. Ideea unor voiaje de 
anvergură prin țară i-a ve
nit după ce a fost angajat Ia 
stația C.F.R. Cernele, jud. 
Dolj cu toate actele în regu 
lă, inclusiv permisul cu 12 
călătorii gratuite. In posesia 
acestuia fiind, n-a mai putut 
rezista ideei care-1 ispitea și Ia 
scurt timp după angajare a 
părăsit locul de muncă, ple- 
cind în voiaj la Constanța, 
la Pitești, la Tg. Jiu, la Pe
troșani și în alte orașe, efec
tuând gratuit 7 astfel de că
lătorii. Și poate nu se oprea 
pînă la epuizarea întregului 
permis, dacă miliția T.F. nu-1 
identifica în stația Petroșani 
Odată cu această identificare, 
voiajul Iui T. P. pe buzuna
rul C.F.R.-uIui s-a apropiat 
de final, altul decît cel la 
care s-a gîndit el. Acest fi 
nai va avea Ioc la instanța 
care-1 va judeca și-i va apli
ca sancțiunea cuvenită pen
tru, cum bine a stabilit legiu
itorul, înșelăciune în dauna 
avutului obștesc.



Steagul roșu

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-CUBANEZ

(Urmare din pag. 1) 

laborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, 
dintre România și Cuba, se dez
voltă cu succes, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, 
solidarității internaționaliste, în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, libertății 
și progresului. Ele au subliniat 
că un rol de seamă în dezvolta
rea raporturilor româno-cuba- 
neze îl au întilnirile și convor
birile între reprezentanții con
ducerilor de partid și de stat, 
extinderea schimbului de expe
riență în diferite domenii de 
activitate, lărgirea și diversifi
carea legăturilor între institu
țiile și organizațiile din cele 
două țări, precum și colabora
rea pe plan internațional.

De ambele părți au fost evi
dențiate dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor economice, creșterea 
însemnată și diversificarea 
schimburilor comerciale, lărgi
rea cooperării industriale și în 
producție, corespunzător Acor
dului de cooperare încheiat în 
aprilie 1969. Părțile au căzut 
de acord asupra necesității de 
a pune mai deplin în valoare 
posibilitățile sporite pe care le 
creează economiile naționale 
ale celor două țări, aflate în 
plin proces de dezvoltare. In 
acest scop, Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
a cărei activitate a fost apreci
ată pozitiv, ministerele și alte 
organe centrale din cele două 
țări au fost însărcinate să sta
bilească măsuri concrete pri 
vind adîncirea cooperării în 
producție, știință și tehnică, 
îndeosebi în domeniile indus
triei miniere, chimice, materia
lelor de construcții, transportu
lui, zootehniei. Părțile au con
venit să încheie, în viitorul a- 
propiat, un nou Acord comerci
al și de plăți pe termen lung, 
care să ducă în următorii ani 
Ia o creștere substanțială a vo
lumului schimbului de mărfuri 
între cele două țări.

Cele două delegații au relie
fat rezultatele obținute în în
deplinirea înțelegerilor în vi
goare privind dezvoltarea rela
țiilor în domeniile științei, cul
turii, artei, presei și învățămîn- 
tului, a conlucrării rodnice sta
tornicite în formarea de cadre 
tehnice, subliniind dorința reci
procă de a lărgi în continuare 
această colaborare.

Republica Socialistă România 
și Republica Cuba acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării re
lațiilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate frățească cu toa 
te țările socialiste, considerînd 
că aceasta corespunde atît inte
reselor popoarelor român și cu
banez, cit și cauzei întăririi sis
temului socialist mondial — 
factor hotărîtor în lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu 
lui.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat semni
ficația profundă a deplasărilor 
în raportul de forțe pe plan 
mondial în direcția întăririi po 
zițiilor internaționale ale țărilor 
socialiste, ale forțelor revoluțio
nare, democratice și progresis
te, ceea ce creează condiții fa 
vorabile pentru intensificarea 
luptei împotriva politicii impe
rialiste de agresiune și amestec 
în treburile interne ale altor 
state, pentru eliberarea naționa
lă și socială.

Cele două delegații au rele
vat importanța deosebită a 
mișcării de eliberare națională 
și socială a popoarelor oprima
te din Asia, Africa și America 
Latină, considerind că aceasta 
constituie o contribuție de sea
mă la cauza revoluției în în
treaga lume, împotriva capita 
lismului și imperialismului.

Analizînd evoluția situației 
din Indochina, cele două părți 
au salutat succesele importante 
obținute în actuala ofensivă de 
forțele patriotice din Vietna
mul de Sud împotriva interven
ției imperialiste, care determină 
eșecul politicii de „vietnamiza- 
re“. Totodată, au condamnat cu 
energie blocarea porturilor și 
intensificarea bombardamente
lor asupra căilor de comunica
ție și orașelor R.D. Vietnam de 
către Statele Unite ale Americii. 
Aceste noi acte agresive consti
tuie o escaladare primejdioasă 
a războiului în Indochina, o în
călcare flagrantă a dreptului 
internațional și o gravă ame
nințare pentru securitatea și pa
cea lumii.

Reafirmînd deplina solidari
tate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru apărarea li
bertății și independenței sale 
naționale, Republica Socialistă 
România și Republica Cuba își 
exprimă hotărîrea de a-i acor
da și în viitor întregul lor aju
tor. Ele cer în mod ferm înce
tarea imediată a tuturor acțiu
nilor militare împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, a po
porului vietnamez, se pronunță 
pentru reluarea neîntîrziată a 
negocierilor de la Paris, 
pentru retragerea integrală a 
trupelor americane din Indochi
na, încetarea ajutorului acordat 
regimului marionetă Thieu, 
sprijină propunerile guvernului 
Republicii Democrate Vietnam 
și programul în 7 puncte al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, care oferă o bază 
rațională pentru soluționarea 
conflictului.

Cele două delegații și-au ex
primat solidaritatea cu revendi
cările legitime ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei și Frontului Patrio
tic Laoțian privind încetarea 
agresiunii imperialismului ame

rican; popoarele vietnamez, 
khmer și laoțian să fie lăsate 
să-și hotărască singure soarta, 
fără nici un amestec din afară.

Ambele părți sprijină lupta 
poporului coreean pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de Sud, propunerile gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene privind rea
lizarea reunificării independen
te și pașnice a patriei.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție că mișcarea de e- 
liberare națională a popoarelor 
din America Latină s-a trans
format într-o puternică forță. 
Pătrunderea din ce în ce mai 
mult a imperialismului nord- 
american în toate sferele vieții 
economice, politice și culturale 
a acestor țări determină ascu
țirea contradicțiilor economice 
și sociale, intensificarea luptei 
revoluționare și antiimperialis- 
te a popoarelor latino-america- 
ne. In cadrul acestui avînt re
voluționar se extinde baza so
cială a mișcării antiimperialiste 
căreia i se alătură noi forțe 
politice și pături sociale, iar i- 
deile socialismului cîștigă teren 
în mase tot mai largi.

Cele două părți își exprimă 
solidaritatea cu Guvernul Uni
tății Populare din Chile, prezi
dat de Salvador Allende, pri
vesc cu simpatie măsurile gu
vernului din Peru în apărarea 
intereselor naționale, aspirațiile 
poporului panamez de a-și exer
cita pe deplin suveranitatea și 
independența asupra întregului 
teritoriu al țării. Ele sprijină 
măsurile îndreptate spre redo- 
bîndirea resurselor naturale ale 
țărilor din America Latină, se 
solidarizează cu lupta popoare
lor de pe acest continent pentru 
libertate, dreptate socială și un 
viitor mai bun.

Delegațiile și-au expus punc
tele de vedere asupra situației 
din Orientul Mijlociu. Ele au 
subliniat că orice soluție a con
flictului arabo-israelian va 
trebui să țină seama în mod 
necesar de drepturile și aspira
țiile legitime și inalienabile ale 
populației palestiniene.

In cursul schimbului de pă
reri asupra evoluției situației 
din Europa, părțile au salutat 
îmbunătățirea climatului politic 
de Pe continent, la care țările 
socialiste europene și-au adus 
o contribuție deosebită, și au 
evidențiat, în același timp, im
portanța pe care o are,- pentru 
menținerea păcii în lume, recu
noașterea actualelor frontiere 
ale statelor de pe acest conti
nent.

Cele două părți apreciază po
zitiv ratificarea tratatelor sem
nate de Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Polonă cu 
Republica Federală a Germa
niei. realizarea acordului cva- 
dripartit asupra Berlinului oc
cidental, precum și negocierile 
dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
a Germaniei și Senatul Berlinu
lui occidental, considerîndu-Ie 
un aport de seamă Ia lichidarea 
reziduurilor ultimului război 
mondial. Delegațiile română și 
cubaneză se pronunță pentru 
recunoașterea R.D.G. — stat so
cialist suveran — de către toa
te statele, pe baza dreptului in
ternațional, pentru participarea 
ci cu drepturi egale la activita
tea internațională. Totodată 
România și Cuba susțin admite
rea concomitentă a celor două 
state germane în O.N.U.

Republica Socialistă România 
și Republica Cuba consideră că 
în prezent există condiții favo
rabile pentru desfășurarea lu
crărilor pregătitoare în cadrul 
multilateral și convocarea în
tr-un viitor apropiat a confe
rinței europene pentru securita
te și cooperare.

Republica Cuba dă o înaltă 
apreciere activității consecvente 
a Republicii Socialiste România, 
îndreptată spre edificarea unui 
sistem trainic de securitate în 
Europa, pentru tranformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți, 
activitate care contribuie la des
tinderea internațională.

Cele două țări sprijină cu ho- 
tărire dreptul popoarelor sub
dezvoltate de a-și redobîndi bo
gățiile lor naționale și de a be
neficia neîngrădit de cuceririle 
științei și tehnicii contempora
ne; ele se pronunță împotriva 
practicilor imperialiste de re
presalii economice și măsurilor 
discriminatorii față de țările 
Și popoarele care își apără 
drepturile lor legitime.

Exprimînd profunda lor ade
ziune față de dreptul inaliena
bil al tuturor popoarelor la e- 
xistență liberă și independentă, 
cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea militantă cu lupta 
mișcărilor de eliberare, a tine
relor state din Africa împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba vor acorda și în viitor 
sprijin deplin luptei armate a 
popoarelor din Guineea—Bissau. 
Angola și Mozambic și din alte 
teritorii dependente, pentru li
chidarea opresiunii coloniale și 
cucerirea independenței națio
nale, pentru înfăptuirea aspira
țiilor lor legitime spre libertate 
și progres social. Ele condamnă 
politica de discriminare rasială 
a regimurilor de la Pretoria și 
Salisbury împotriva popoarelor 
din Africa de Sud, Namibia și 
Zimbabwe,

Cele două părți au subliniat 
necesitatea ca la soluționarea 
problemelor internaționale vi
tale să ia parte activă toate sta
tele.

Cele două delegații se pro
nunță în mod consecvent în fa
voarea dezarmării generale și 
complete, sub un strict control 
internațional și sprijină convo
carea unei conferințe mondiale 

pentru discutarea Și analizarea 
problemelor dezarmării, cu 
participarea tuturor statelor.

In timpul convorbirilor, cele 
două delegații au convenit să 
întărească și să adincească și 
maj mult, în toate domeniile, 
relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Cu
ba întemeiate pe respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalitatea în 
drepturi și avantaj reciproc. 
Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Fidel Castro, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 'din Cu
ba, au exprimat dorința comu
nă a celor două partide de a 
adînci și intensifica legăturile 
dintre ele, pe baza marxism-le
ninismului, internaționalismului 
socialist, a încrederii și respec
tului reciproc. In acest sens, 
părțile au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și 
a Partidului Comunist din Cu
ba de a extinde colaborarea re
ciprocă, schimbul de informații 
și de experiență cu privire la 
construirea socialismului, prin 
realizarea de vizite, întilniri Ia 
diferite niveluri și consultări 
în problemele de interes comun.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba își 
exprimă hotărîrea de a acționa 
neobosit pentru lărgirea rela
țiilor de solidaritate internațio- 
nalistă cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare națională, de
mocratice și progresiste, pentru 
realizarea unității de acțiune a 
tuturor forțelor revoluționare și 
progresiste în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
și neocolonialismului, pentru li
bertate națională și dreptate so
cială. pentru pace în lume.

Cele două părți apreciază că 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România a 
tovarășului Fidel Castro, prim- 
secretar al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist din 
Cuba, priin-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba, convorbirile fructuoase, 
desfășurate într-o atmosferă to
vărășească, de stimă și înțelege
re reciprocă, constituie o con
tribuție valoroasă Ia întărirea 
și dezvoltarea continuă a rela
țiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, a colaboră
rii multilaterale dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Cuba, în interesul celor 
două popoare, al cauzei unită
ții țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor revoluționare și antiim
perialiste din lume.

Tovarășul Fidel Castro a invi
tat, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist și 
Guvernului Revoluționar al Cu
bei, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, să facă o vizită oficială de 
prietenie în Republica Cuba. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere, vizita urmînd să aibă Ioc 
la o dată ce se va stabili ul
terior.

„Libertate pentru Namibia" — a- 
cesta a fost cuvîntul de ordine al 
dezbaterilor din cadrul Conferinței 
Internaționale pentru Namibia, care 
a avut loc la Bruxelles, din iniția
tiva unui comitet alcătuit din re
prezentanți ai Organizației Po
porului din Africa de sud-vest 
(SWAPO), personalități politice, or
ganizații naționale și internaționale. 
Conferința s-a desfășurat sub pa
tronajul președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste ’Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
al altor șefi de stat. Timp de trei 
zile, cît au durat lucrările, partici
panții, delegați din aproximativ 80 
de state din Europa, Asia, Africa 
și America Latină, au exprimat spri
jinul țărilor reprezentate pentru 
lupta de independență a poporului 
namibian.

Situată în colțul de sud-vest al 
Africii (este denumită, de aceea, și 
Africa de sud-vest) Namibia, fostă 
colonie germană, este administrată 
din 1920 de către Republica Sud- 
Africană. In 1966 Organizația Na
țiunilor Unite a retras însă Africii 
de Sud mandatul acordat, dar gu
vernul rasist de la Pretoria a refu
zat să se supună acestei hotărîri și, 
în ciuda protestelor internaționale, 
menține în continuare țara sub tu
tela sa.

„Dragostea" guvernanților sud- 
africani pentru Namibia are o ex
plicație dintre cele mai simple. Bo
gățiile subsolului acestei țări sînt 
de-a dreptul prodigioase: cupru, 
plumb, zinc, uraniu, cositor, petrol, 
germaniu, diamante, ca să amintim 
numai cîteva dintre ele. Din ex
ploatarea lor, Republica Sud-Afri- 
cană are două mari avantaje : în 
primul rînd, beneficiile considera
bile pe care le obține și, în al doi
lea rînd, sprijinul la fel de impor
tant al unor firme occidentale, in
teresate în extragerea și comerciali
zarea bogățiilor namibiene. Firme 
din Marca Britanie, scrie „Le Nou
vel Obscrvateur", au investit în Na
mibia echivalentul a două miliarde 
de franci, iar din S.U.A. — 1,25 
miliarde franci. Un consorțiu vest- 
german, „Urangesellschaft", exploa
tează mai multe zăcăminte de ura
niu, societatea „American Metal 
Climar" a obținut concesiunea 
„Tsumeb" — unul din cele mai 
bogate zăcăminte miniere din lume 
— precum și dreptul de a exploata 
rezervele de germaniu. Asemenea

încheierea vizitei președintelui 
Nixon în II. R. S. S.

MOSCOVA 30 — (Agerpres). 
— La 30 mai, s-a încheiat vizita 
oficială a președintelui Richard 
Nixon în Uniunea Sovietică.

Marți dimineață, președintele 
S.U.A, a depus o coroană de 
flori la Mormîntu] Soldatului

Comunicat comun
sovieto-american

MOSCOVA 30 (Agerpres). — In 
comunicatul comun sovieto-american 
dat publicității la încheierea vizitei 
oficiale făcute în Uniunea Sovietică, 
între 22 și 30 mai, de președintele 
Statelor Unite, se arată că președin
tele Richard Nixon și Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgornîi și Alexei 
Kosîghin au avut convorbiri asupra 
unor probleme fundamentale ale re
lațiilor sovieto-americane și situației 
internaționale actuale. Părțile au a- 
doptat documentul intitulat „Bazele 
relațiilor reciproce dintre U.R.S.S 
și S.U.A.''.

Comunicatul menționează că, în 
urma progresului înregistrat în ne
gocierile care au precedat întîlnirea 
la nivel înalt și în cursul întîlnirii 
însăși, s-a ajuns la un număr de a- 
corduri importante : tratatul asupra 
limitării sistemelor de rachetă anti- 
balistice, acordul temporar privind 
anumite măsuri legate de limitarea 
înarmărilor strategice ofensive, acor
dul asupra măsurilor de prevenire a 
incidentelor pe mare și în spațiul 
aerian deasupra mărilor între nave 
și avioane militare americane și so
vietice, acordul de cooperare în do
meniile științei și tehnologiei, înțe
legerea privind colaborarea spațială 
acordul de cooperare în ocrotirea 
sănătății și acordul privind apăra 
rea și îmbunătățirea mediului am
biant.

In cursul discuțiilor cu privire la 
situația internațională, părțile au 
luat notă de evoluția favorabilă a 
evenimentelor din Europa. Statele 
Unite și Uniunea Sovietică, arată 
comunicatul, sini gata să aducă 
contribuții corespunzătoare tendințe
lor pozitive survenite pe continentul 
european în direcția unei destinderi 
reale și dezvoltării relațiilor de co
operare pașnică între statele Euro
pei, pe baza principiilor integrității 
teritoriale și inviolabilității frontie 
relor, neamestecului în afacerile in
terne, suveranității, egalității, inde
pendenței și renunțării la folosirea 
forței și la amenințarea cu folosirea 
forței. Ele sînt de' acord că ar putea 
să înceapă consultări multilaterale 
avînd ca obiectiv o conferință de

Sosirea la Teheran 
a președintelui S. LI. A.

TEHERAN 30 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a sosit marți la Tehe
ran într-o vizită oficială de o 
zi, la invitația șahinșahului I-

societăți și multe altele aidoma lor, 
adînc implantate în Namibia, spri
jină, fără îndoială, guvernul sud- 
african în încercarea lui de a-și 
menține controlul asupra țării, pen
tru a nu pierde uriașele profituri 
realizate din exploatarea poporului 
și a bogățiilor namibiene (o treime 
din produsul național brut părăsește 
țara sub forma profiturilor reali
zate de societăți sud-africane sau 
străine, iar vicepreședintele compa
niei „Newmont Mining", care ope
rează în Namibia, recunoștea că be
neficiile anuale ale firmei reprezintă 
27 la sută din capitalul investit).

Paralel cu exploatarea în ritm in
tensiv a bogățiilor naționale, admi

RTATE
pentru Namibia

nistrarea de către Pretoria mai „o- 
leră" Namibiei introducerea draco
nicelor practici rasiale, curente deja 
în Africa de Sud. Namibia, ca și 
R.S.A., este împărțită, conform le
gilor apartheidului, în două părți 
distincte : 90 la sută din teritoriu 
(zonele cu bogății naturale) aparți- 
nînd celor 95 000 de albi veniți din 
R.S.A., 10 la sută revenind „restu
lui" de... 500 000, cît reprezintă 
populația de culoare a țării. Situația 
are din nou un dublu avantaj pen
tru guvernul sud-african : asigură 
controlul autorităților rasiste asupra 
totalității bogățiilor țării și, în a- 
celași timp, oferă un rezervor con
stant de mînă de lucru pentru eco
nomia sud-africană, evitîndu-se tot
odată, instalarea populației de cu
loare în orașe și centre industriale, 
înghesuită în cele două rezervații 
situate în nordul arid și sărac, unde 
supraviețuirea devine problema nu
mărul unu, iar moartea prin înfo
metare un fenomen curent, supusă 
celibatului forțat și lipsită sistema
tic de posibilitatea de a se instrui, 
aceasta e silită să emigreze spre sud 

Necunoscut din Parcul Gloriei 
Veșnice din Kiev și a vizitat 
monumentele arhitectonice ale 
capitalei ucrainene.

In aceeași zi, președintele 
Richard Nixon a părăsit Kievul, 
plecînd spre Teheran.

securitate și cooperare în Europa, 
imediat după semnarea protocolului 
final cvadripartit al acordului din 
3 septembrie 1971. Conferința, a- 
preciază părțile, ar trebui să fie 
convocată la o dată acceptată de 
țările interesate, dar fără amînări 
neîntemeiate.

Cele două părți și-au prezentat 
pozițiile în problema Orientului A- 
propiat, reafirmîndu-și sprijinul pen
tru o soluționare pașnică în confor
mitate cu Rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Fiecare parte și-a expus punctul 
de vedere cu privire la războiul 
care continuă în Vietnam și la si
tuația din regiunea Indpchinei în 
tnsamblu.

Partea americană a reafirmat cu
noscuta sa poziție, subliniind, totoda
tă, necesitatea de a se pune capă', 
conflictului militar cît mai curînd 
posibil.

Partea sovietică a subliniat soli
daritatea sa cu lupta justă a po
poarelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei pentru libertatea, inde
pendența și progresul lor social. 
Sprijinind ferm propunerile R. D. 
Vietnam și Republicii Vietnamului 
de sud, care constituie o bază rea
listă și constructivă pentru soluțio
narea problemei vietnameze, Uniu
nea Sovietică se pronunță pentru 
încetarea bombardamentelor asupra
R. D. Vietnam, pentru retragerea 
totală și necondiționată a trupelor
S. U.A. și ale aliaților lor din Viet
namul de sud, astfel îneît popoarele 
Indochinei să aibă posibilitatea de 
a-și hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Comunicatul subliniază că acor
dul și înțelegerile la care s-a a- 
iuns la tratativele de la Moscova, 
precum și conținutul și natura a- 
cestor tratative nu sînt nicidecum 
îndreptate împotriva unei alte țări.

Președintele Nixon i-a invitat pe 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi 
și Alexei Kosîghin să viziteze Sta
tele Unite, la o dată convenabilă 
pentru cele două părți. Invitația a 
fost acceptată.

ranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr.

In aceeași zi, cei do; șefi de 
stat au avut o primă întreve
dere.

în căutarea unor locuri de muncă, 
unde i se oferă condiții de lucru, 
calificate de Comisia internațională 
a juriștilor ca fiind de tip sclava
gist. Muncitorii africani nu pot 
să-și aleagă nici locul de muncă, 
nici să discute problema salariului, 
ei fiind repartizați de către singura 
organizație patronală recrutoare fără 
drept de apel. Cei recrutați astfel 
sînt împărțiți în trei categorii după 
puterea de muncă, A, B și C, al 
căror indicativ li se aplică pe hai
nă, iar schimbarea categoriei sau pă
răsirea locului de muncă le aduce 
automat închisoarea. In sfîrșit, sa
lariul lor este aproximativ de 15 

ori mai ntic decît al unui alb cu o 
funcție similară.

In condițiile în care rasiștii sud- 
africani refuză să acorde populației 
băștinașe, majoritare în țară, cele 
mai elementare drepturi, ia amploa
re, sub diferite aspecte, lupta narni- 
bienilor împotriva puterii coloniale. 
Anul 1971, ca și primele luni din 
1972 au fost marcate, pentru prima 
dată, de greve continui ale popu
lației de culoare, declanșate succe
siv la Windhoek, capitala Nami
biei, la Walvis Bay, principalul 
port, precum și în cele mai multe 
centre industriale din țară, culmi- 
nînd cil greva generală din luna fe
bruarie. Și, dacă la început gre
viștii revendicau abolirea contracte
lor de muncă, ulterior obiectivele ac
țiunii lor au căpătat treptat un 
caracter politic. „Namibienii știu 
foarte bine că O.N.U. a votat re
zoluții ce condamnă menținerea ță
rii lor sub ocupația sud-africană. Ei 
nu vor numai reforme, ci doresc 
să nună capăt apartheidului", scria 
în legătură cu aceasta revista „Jeune 
Afriquc". Concomitent, își multipli

Sosirea lui Fidel Castro Ruz 
la Budapesta

BUDAPESTA 30 — Corespondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite: Marți dimineața, la invitația C.C. al P.M.S.U. 
și a guvernului ungar, a sosit la Budapesta într-o vizită 
oficială de prietenie delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Cuba, condusă de Fidel Castro, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar.

La sosirea pe aeroportul Ferihegyi, delegația cubaneză 
a fost întîmpinată de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Jeno Fock, președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc—Țărănesc Ungar, și alți conducători de 
partid și de stat, numeroși locuitori ai capitalei ungare.

Au fost de față loan Cotoț, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
După amiază, Fidel Castro a fost primit de Pal Losonczi, 

președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare.
Oaspetele cubanez s-a întîlnit, de asemenea, cu Janos 

Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock. pre
ședintele guvernului

R. D. VIET
NAM : Din au
gust — 1961 pină 
în aprilie 1972, 
forțele patriotice 
nord vietnameze 
au scufundai și 
incendiat <1 e 165 
de ori vasele i- 
nainice. In foto ; 
O unitate de mi
liție de coastă 
din provincia 
Nam Ha.

L. J

Comunicatul 1. R. A. privind încetarea 
acțiunilor militare în Irlanda de Nord

BELFAST 30 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Reuter, Sinn Fein, ramura lega
lă a organizației nord-irlandeze 
Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.), care și-a asumat res
ponsabilitatea pentru o serie de 
acțiuni militare în provincie, a 
dat publicității un comunicat în 
care anunță încetarea focului, 
pe timp nelimitat, în Irlanda 
de Nord. In fața pericolu
lui crescînd a] izbucnirii unui 
război civil și pentru a da curs 
dorinței majorității covîrșitoare 
a populației nord-irlandeze, fa
vorabilă încetării acțiunilor mi
litare ale tuturor părților, Sinn 
Fein a luat hotărîrea de a sus
penda orice acte militare, apre
ciind că prelungirea acestora 
nu poate -dec-ît să agraveze si
tuația din provincie", se afirmă 
în comunicat. Comunicatul pre
cizează că Sinn Fein se pronun

că acțiunile Organizația poporului 
din Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
al cărei obiectiv îl constituie „lupta 
armată împotriva prezenței ilegale 
a Africii de Sud pe teritoriu! Na
mibiei".

Poporul român și-a afirmat întot
deauna sprijinul deplin față de lupta 
dreaptă a poporului namibian, ce- 
rînd aplicarea rezoluțiilor O.N.U. 
cu privire la Namibia și înlătura
rea definitivă a regimului de exploa
tare și umilire a populației țării. 
Sîntem profund solidari cu lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis
mului, a rasismului și apartheidu
lui, pentru libertate și independență 
națională, pentru afirmarea dreptu
lui lor sacru de a se dezvolta în 
mod liber, potrivit propriilor voințe 
și aspirații — se spune în mesajul 
adresat Conferinței de la Bruxelles 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
România socialistă acordă și va a- 
corda și în viitor întregul său spri
jin — politic, diplomatic, moral și 
material — poporului namibian, pre
cum și celorlalte popoare africane 
care se mai află sub jugul colonial, 
pentru a-și dobîndi dreptul la inde
pendență, autodeterminare, de a se 
dezvolta în mod liber, fără nici un 
amestec străin.

Lucrările Conferinței de la Bru
xelles au scos în evidență sprijinul 
masiv de care se bucură în cea mai 
mare parte a statelor lumii lupta 
pentru independență a ponorului na
mibian.

Declarația adoptată la sfîrșitul lu
crărilor reafirmă dreptul sacru al 
Namibiei de a-și dobîndi indepen
dența, condamnînd, totodată, domi
nația colonială pe care regimul ra
sist de la Pretoria o exercită asu
pra acestei țări, dominație ce con
travine normelor internaționale. Este 
de datoria tuturor statelor, se spu
ne în declarație, de a aduce la în
deplinire hotărîrile O.N.U. și ale 
Curții Internaționale de Justiție, 
pentru a se pune capăt ocupației 
ilegale a regimului rasist sud-african. 
In acest sens, se menționează că sin
gurul reprezentant legitim al po
porului namibian este SWAPO și 
se subliniază dreptul acestuia de a 
recurge la orice formă de luptă 
pentru eliberarea țării.

Venera ANGHEL

ță pentru inițierea unor con
vorbiri între reprezentanții co
munităților protestantă și ca
tolică, din convingerea că nu
mai astfel poate fi rezolvată 
problema nord-irlandeză. „A- 
preciem. afirmă comunicatul, că 
în situația actuală, calmul nu 
poate fi obținut decît prin ga
rantarea de drepturi democra
tice, egalitate deplină și liber
tate acordată tuturor cetățeni
lor din Irlanda de Nord".

In încheiere, comunicatul rea
mintește revendicările formula
te de Sinn Fein, între care eli
berarea persoanelor internate 
fără judecată, amnistie genera
lă, consemnarea trupelor bri
tanice în cazărmi, pînă la ple
carea lor definitivă din Ulster,

PE SCURT • PE SCURT
@ Premierul Guvernului Re

gal <le Uniune Națională al 
Cambodgiei, Penn Nouth, a pri
mit la 30 maj pe Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasador extraordi
nar șj Plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România, în vi
zită de prezentare.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească

©■ Tîcgul internațional de pri
măvară de la Budapesta și-a 
închis porțile. Timp de zece 
zile, pavilioanele celor 41 de 
țări participante au fost vizita
te de peste 1 200 000 de persoa
ne.

Și la această ediție, pavi
lionul țări; noastre s-a bucurat 
de un larg interes în rîndul 
vizitatorilor, care au apreciat 
favorabil calitatea și aspectul 
produselor prezentate.

@ La Madrid s-au deschis 
lucrările celei de-a 89-a sesiuni 
a Consiliului Executiv al

COPENHAGA (Ager
pres). — La Copenhaga, s-au 
întîlnit, într-un meci interna
țional amical de handbal re
prezentativele masculine ale 
Ungariei și Danemarcei.- 
Ilandbaliștii maghiari 
minat învingători cu 
de 22—20 (11—9).

au ter- 
scorul

LAS PALMAS 30 
pres). — In singura 
decisă din prima rundă a 
turneului internațional de șah 
de la Las Palmas, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) l-a 
învins în 40 de mutări pe 
spaniolul Augusto Menvielle. 
Partida dintre marii maeștri 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.) și 
La,jos Portisch (Ungaria) s-a 
întrerupt la mutarea a 40-a.

(Ager- 
partidă

Astăzi, în cadrul celei dc-a 
26-a etape a campionatului 
diviziei A Ia fotbal, pe sta
dionul „23 August" din Ca
pitală. se întîlnesc, cu înce-

Luatele dina

Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 30 (A- 

gerpres). — După cum infor
mează agenția de presă „Elibe
rarea", unitățile forțelor armate 
de eliberare din provincia sud- 
vietnameză Kontum au atacat 
recent liniile saigoneze din ex
tremitatea de nord și nord-vest 
a capitalei provinciale. Ele au 
interceptat trupele inamice, 
care încercau să preia contro
lul asupra aeroportului. Pa- 
trioții au lichidat pozițiile ina
micului din interiorul și exte
riorul orașului.

Potrivit unor date incomplete, 
în decurs de 8 zile — de la 14 
la 21 maj — forțele armate de 
eliberare din Kontum au scos 
din luptă peste 800 de soldați i- 
namici, făcînd inofensive 9 ba
talioane ale diviziei a 23-a a ar
matei saigoneze și o companie 
de blindate, precum și o poziție 
de artilerie a adversarului men
ționează agenția ■ „Eliberarea".

suprimarea „legii puterilor spe
ciale" acordate reprezentantu
lui guvernului de la Londra.

Inițiativa luată de Sinn fein 
a fost primită favorabil în 
cercurile politice din Ulster. 
Pastorul Norman Taggart, se
cretarul Consiliului bisericilor 
protestante din Irlanda de Nord 
a declarat că hotărîrea anunța
tă de Sinn Fein ar putea des
chide calea spre căutarea unei 
soluții a problemei nord-irlan- 
deze. De asemenea, la cartierul 
general al trupelor britanice din 
Ulster, un purtător de cuvînt al 
reprezentantului britanic în Ir
landa de Nord, William White
law, a declarat că „orice gest 
în favoarea calmului este bine
venit".

U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură). Sesiunea va 
examina proiectul de program 
și de buget al U.N.E.S.C.O pe 
anii 1973—1974 și un proiect do 
program pe termen mediu 
(1973—1978), care vOr fi prezen
tate de Rene Maheu, director 
general al organizației.

® Luni au început la Bruxel
les lucrările Comisiei pentru 
problemele rasismului și apart
heidului a Consiliului Mondial 
al Păcii, la care participă re
prezentanți ai unor organizații 
internaționale și ai mișcărilor 
de eliberare națională.

© Participanții la lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
Federației studenților panamezi 
au adoptat o declarație care ce
re ca „zona Canalului Panama 
să reintre sub suveranitatea și 
jurisdicția statului panamez, ea 
parte inalienabilă a teritoriu
lui său" relatează agenția 
Prensa Latina.

pere de la ora 17,30, echipe
le Steaua București și Poli
tehnica Iași. In țară au loc 
următoarele partide: Jiul 
Petroșani — Rapid București: 
CF.R. Cluj — Sport Club Ba
cău; Crișul Oradea — Dina
mo București: Universitatea 
Craiova — Petrolul Ploiești: 
A.S.A. Tg. Mureș — Steagul 
roșu Brașov: U.T. Arad — U- 
niversitatea Cluj și Farul 
Constanța — F.C. Avgeș (în- 
tîlnire programată în noctur-

finala

nă, cu începere de la ora
19,30).

ROTTERDAM 30 (Ager-
pres). — Astăzi, în noctur-
nă, pe stadionul din Rotter-
dam se va desfășura
„Cupei campionilor Europeni' 
la fotbal, în care se întîlnesc 
echipele Ajax
Intemazionale

Amsterdam și 
Milano.

română vaTcleviziunea
prezenta înregistrarea între
gului meci cu începere de la 
ora 22,35.

(Agerpres)
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