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de asemenea, o temă majoră pentru 
vara intră treptat în drepturile ei :

ziarul nostru de mîine,

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE, UNIȚI VA '

Cincinalul inainte de termen /

Petroșani se organizează joi, 15 
a cititorilor cu scriitorul Ion Ma- 
„Ghicitori", apărut de curînd în 
această înlîlnire cu cititorii va 
editurii „Albatros".

Ziiele cărții pentru copii“

Jelui suprem al fiecărui colectiv de muncă
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acă în primele 
două luni din 
acest an, dato

rită neasigurării la timp 
a documentației necesa
re pentru atacarea com
plexului de lucrări pri
vind trecerea, la puțul 
nr. 12, de la extracția 
cu colivia la cea cu 
schip și introducerea 
transportului continuu 
cu benzi la nivelul ori
zonturilor 400 și 
sectorul 
gătiri de la mina 
peni a fost afectat 
un bilanț de 
mai slabe, 
gînd 160 ml i 
tați, începînd cu 
tie, - •
zare 
selor umane și 
de care dispune 
vul, sarcinile de 
îndeplinesc cu o 
tate neabătută. Deja, îi 
momentul de față, 
recuperați peste 60 
din rămînerea °" 
consemnată, 
rea mai bună 
tății la fronturile 
subteran, utilizarea mai 
bună a dotării de la lo
curile de muncă au fă
cut ca viteza medie de 
avansare pe sector să 
ridice în luna martie 
6S m, performanță 
care nu orice colectiv 
poate mîndri. In 
unor dificultăți legate 
de executarea unor lu
crări într-o zonă cu 
pronunțate deranjamen
te tectonice și cu ema
nații mari de metan, în 
luna trecută, prin mate-

măsuri 
a teh- 

în 
be- 

se 
vi- 
ga-

rializarca unor 
de îmbunătățire 
nologici de lucru, 
special la lărgiri și 
tonări, s-a reușit să 
obțină o creștere a 
tezei de betonare a 
lcriilor duble de la 40—

au fost pe măsura 
tor bune rezultate : 
respectiv, 166 lei 
post de miner.

Despre sîrguința, dă
ruirea în muncă, abne
gația unor mineri ca 
Nicolae Ungureanu, Di-

aces-
173, 

pe

Conferința Organizației Internaționale a Muncii 
Lucrările Congresului mișcării sindicale revoluționare din 
R. S. Cehoslovacă.
Festivități cu prilejul aniversării lui Gheorghi Dimitrox 
Faptul

A

In

® La rubrica „Pe podiumul întrecerii socialiste", vă pre
zentăm brigăzile cu cele mai mari viteze de avansare de 
la mina Paroșeni — cele conduse de minerii Nicolae Croito
rii și loan Manta.

@ Un articol ce Se adresează tuturor cadrelor de con
ducere, economiștilor și care interesează în cel mai mare 
grad colectivele de muncă, prin tema pe care o abordează : 
BENEFICIUL.

@ Ziarul tratează, 
această perioadă cînd 
ȘTRANDURILE

® Pagina a IV-a 
reportaje despre evenimentele internaționale ale zilei.
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In cadrul „Zilelor cărții pentru copii — iunie 1972“ la 
librăria „Ion Creangă" din 
iunie, la ora 18, o înlîlnire 
rinescu, autorul volumului 
editura „Ion Creangă". La 
participa și un redactor a]

Un cadru ambiant

B 
■ 
B

650, 
dcschideri-prc-

Lu- 
de 

realizări 
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Virtuțile climatului 
de muncă, de creație,

de valorificare a 
inițiativelor valoroase

® O PERFORMANȚĂ : 80 de 
metri viteză de betonare în galerie 
dublă, într-o lună. Autorul ei : bri
gada condusă de NICOLAE UNGU- 
REANU

© „PREMIERA" MINIERĂ : un 
dispozitiv ingenios și eficient de ma
nevrare a vagonetelor

și CONCEP, propun a- 
apoi variante îndrăznețe 
care-și dovedesc, nu o 
dată, rodnicia. Lui Dio
nisie Zoia i-a venit, re
cent, ideea realizării ți
nui cofrag glisant pen
tru betonarea vetrei ga
leriilor duble și, actual
mente, se preocupă se
rios de concretizarea ei.

De fapi, acest cli
mat de creație, propice 
valorificării celor mai 
fertile idei, concretiză
rii inițiativelor valoroa
se, a fost imprimat dc 
însuși șeful de secior, 
inginerul Ioan Cărunții. 
Ultima sa realizare mai 
deosebită și anume dis
pozitivul de manevrare 
a vagonetelor pline și 
goale în spatele mașinii 
de încărcat a și intrai 
în viața minei, ca să 
spunem așa, iar înce
pînd de la 1 aprilie a.c. 
toate fronturile de lucru 
ale galeriilor duble, în 
care acționează simultan 
cîte două mașini dc în
cărcai. beneficiază de 
prezența acestui dispozi
tiv, 
rea timpului de 
vră,

Filatorii își concretizează hotâ- 
rîrea de a îndeplini angajamentul

Colectivul de muncă al instalației de filatură a F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni a încheiat luna mai cu o realizare a pla
nului de producție în proporție de 103,8 la sută. Totodată, el 
a reușit să reducă procentul de deșeuri cu 1,5 la sută. Prin
tre filatorii care au adus contribuții mai deosebite Ia ob
ținerea acestor rezultate pozitive se numără DUMITRU RO- 
ȘOIU, IOAN SZABO, IOAN TOLDEA, PETRICA IANC, 
MIHAI FERENCZ, KAROL SZITKA. ȘTEFAN PRUNĂ și 
alții.

Succesele obținute în luna mai 1972 au mobilizat co
lectivul de filatori spre noi realizări în luna iunie. Astfel, pe 
prima decadă a acestei luni planul la producția filată a fost 
îndeplinit cu rezultate frumoase, filatorii adueîndu-și din 
plin contribuția la onorarea angajamentului pe care colec
tivul fabricii, în frunte cu comuniștii, și l-a luat în întîm- 
pinarea Conferinței Naționale a partidului.

Aron FENCEA
corespondent

ii PIESE PRIN EFORT PROPRIU

reconfortant
și familiar:

Cu cîteva luni în urmă a- 
flam. nu cu surprindere — în- 
trucît, după cunoștințele noas
tre, lucrurile, nici în celelalte 
localități, nu aveau darul de 
a se consM-’ra îmbăiate în... a-

muncitoresc
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prielnice — se afirma) în care 
trebuiau să-și petreacă orele 
de odihnă atît angajații minei 
cît și constructorii. Pe de altă 
parte, cei răspunzători de opti
mizarea crescîndă a mediului

45 m pînă la 70, chiar 
80 metri, cit a realizat 
harnica brigadă condusă 
de Nicolae Ungureanu. 
Cu o avansare superioa
ră se poate lăuda și bri
gada lui Dionisie Zoia, 
care a raportat efectua
rea a 54 m de săpare la 
un profil de 18,7 mp, 
și a 26 m de betonare. 
De fapt, și câștigurile

onisie Zoia sau Mihai 
Sandu ar putea să sc 
scrie pagini întregi de 
ziar și tot n-ar fi dea- 
juns. Ceea ce credem că 
se cuvine în mod expres 
reliefat e că acești mi
neri, acești muncitori 
destoinici ai adîncurilor 
G1NDESG în perma
nență soluții tehnologice 
superioare, se frămîntă

care aduce scurta- 
manc- 

redueîndu-se în 
mod vădit durata ope
rației de încărcare. Tn 
plus, a fost posibilă eli
minarea unei serii de 
macaze care, pe lingă 
faptul că scumpea valoa
rea lucrării, creau difi
cultăți în manevrare și 
chiar o conjunctură de 
periculozitate sporită de

Tr. MULLER

{Continuare 
în pag. a 2-a)

Cu grijă de buni gospodari, 
pornind de la interesele unită
ții lor economice și ale întregii 
economii naționale, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii secției 
Livezeni a întreprinderii de 
producție secundară și presta
ții Deva au hotărît să confec
ționeze și să recondiționeze 
singuri mare parte din piesele 
necesare întreținerii mașinilor 
și utilajelor din dotarea pro
prie. Se suplinesc astfel impor
tante cantități de piese de 
schimb obținute pînă acum de 
Ia alți furnizori și se realizea
ză mari economii de bani. Pe 
primele cinci luni de la începu
tul anului, prin contribuția

muncitorilor atelierului repara
ții auto condus de maistrul 
IRONIM VASIU și a atelieru
lui reparat utilaje, condus de 
maistrul ILIE POMANA s-au 
economisit 17 185 lei.

Pînă Ia Conferința Națională 
a partidului, cele două atelie
re s-au angajat să producă pie
se în valoare de 5 mii lei cu 
care vor suplimenta economi
ile obținute pînă acum, cin
stind cu fapte mărețul eveni
ment pe care întreaga țară îl 
întîmpină cu succese.

pâ de trandafiri — că, în cămi
nele muncitorești de nefami- 
liști de pe raza orașului Lu
peni, deasupra tuturor celor 
„oferite" tronează, totuși, auto
ritar insatisfacția locatarilor în 
fața condițiilor (nu întrntotul

de viață al salariaților lui
tocii de resort 
E.M. Lupeni și 
de construcții, 
dul lor, cuvinte 
litoare la adresa locatarilor că
minelor învinovățiți în mare,

din conducerea 
a Șantierului 

găseau, la rîn- 
nu prea măgu-

— găsită. în primul 
„arteră bine asfaltată", 

să fie 
cantonarea în „cîrlige" 

cu destinația pre- 
autocriti.ca. Și a fost a- 

..arteră de comu
nii după

de nerespectarea unor coman
damente etico-cetățenești, de 
conduită morală și neglijare 
flagrantă a regulamentelor in
terne. Atît după o „ochire” de 
primă instanță cît și în urma 
unei analize detaliate a... efec
tului cauzelor, nu se putea să 
nu ajungi la concluzia că... 
felii mari de adevăr sînt și de 
o parte și de alta. Trebuia — 
pentru aflarea remediului. a 
căilor de înlăturare a „disensi
unilor” 
rînd. o
de pe porțiunea căreia 
exclusă 
justificative 
cisă i
flata această 
nicație". nu după mult timp, 
pentru că locul ei nu era în 
cine știe ce labirint întorto
cheat...

Locatarii căminelor, în fond, 
reproșau administrațiilor 
de exemplu, lenjeria de pat 
este schimbată la timp, că 
meile de serviciu nu-și fac 
deplin datoria, că așa numite
le „cluburi" pe care le au la 
dispoziție nu răspund întruto- 
tul exigențelor, că mobilierul 
e aproape degradat și nimeni 
nu-1 vede etc.

că, 
nu 
fe-
pe

De cealaltă par-

V.
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abataj

> 1 500 tone cărbune peste planGHIOC ® 6,41 tone pe post randament

(Citiți reportajul în pagina a

STEFAN

în abataj cameră

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

Vă prezentăm azi: D I L J A
313 metri liniari avansare în

Stea printre stelele Gorjului contemporan

de construcții Tg. Jiu
Ecaterina

■

(Cont. în tiag

viitor 
acțiune, 

transnor- 
călătorî.

— Astăzi a mers bine și am reușit să și prăbușim..., le-a zis brigadierul Ștefan Ghi oc, de la mina Dîlja, ortacilor 
săi înainte de despărțire.

Io* * 
fS

(Agerpres)

CARTIERUL DRUMUL 
TABEREI : Paralel cu lucră
rile pentru construcția parcu
lui central din cartierul Dru
mul Taberei se lucrează in
tens la modernizarea drumu
rilor prin crearea unui al doi
lea fir de circulație pe str. 
Drumul Taberei și Bd. A- 
lexandtru Moghioroș. Nenu
mărate utilaje și mașini de 
transport lucrează la moder
nizarea căilor rutiere din a- 
eeastă zonă.

In foto : Aspect din șan
tierul de construcții din Dru
mul Taberei.

Combinatul de materiale

Din vîrful Parîngului 
și pînă în lunca Metru
lui se întind plaiurile 
gorjenești. Se spunea pe 
vremuri că dacă vreai să 
omori un cline, nu tre
buia să-i dai în cap; îl 
trimeteai în Gorj și mu
rea singur de foame. A- 
tît de săraci erau oa
menii acestor locuri ?/ 
Oameni săraci pe pă- 
mînturi bogate. S-a do
vedit că pămînturile 
sînt bogate doar în anii 
socialismului. Asemenea 
tuturor județelor țării, 
socialismul a ridicat la 
viața nouă și acest colț 
de pămînt românesc un
de s-au născut Brâncuși

și Argbezi, Tudor Vla- 
dimirescu șt 
Teodoroiu.

Cu 30 de 
mă, toată 
Gorjului 
din cîteva 
și o mică jalnică 
confecții, 
turor salariaților. mun
citori și funcționari de 
stat, mai mari sau mai 
mărunți, nu depășea ci
fra de... 2 400 Astăzi, 
în Gorj, semnează state 
de plată lunare circa 70 
mii de salariați, din ca
re majoritatea sînt mun
citori direct productivi. 
In anii socialismului au 
fost descoperite și puse 
in valoare bogățiile

am In ur- 
industria 

era , lormată 
cooperative 

de 
Numărul lu-

subsolului și solului gor- 
jan: Țițeiul de la Ți- 
eleni, cărbunele de la 
Rovinari șt Motru, lem
nul din pădurile Nova
cilor și Tismanei, calca
rul Pe ‘malul Jiului s-a 
ridicat' cea mai puter
nică stea electrică a ță
rii, termocentrala Rogo- 
jelu La Tg. Jiu și Mo- 
tru. la Rovinari, Țicleni 
și Novaci, la Cărbu
ne ști și Sadu, se ridică 
anual zeci și sute de a- 
parlamente Pentru toa
te aceste investiții care 
înfrumusețează peisajul 
majestuos al Gorjului 
era nevoie de un liant t 
cimentul. 57 pentru a 
putea produce acest li

ant, a fost ridicat lingă 
Tg. fiu, la Birsești, unul 
din cele mai mari com
binate de materiale de 
construcții din (ară.

Construim! întreaga 
țară este un vast șan
tier i ridicăm din teme
lii fabrici și uzine, școli 
și săli de spectacole, 
grădinițe și creșe, sute, 
mii de apartamente. în
făptuirea vastului pro
gram de investiții slabi- - 
lit de Congresul al X-lea 
al P.C.R. necesită o mare 
cantitate de ciment.

Nicolae BIVOLU

@ Zece noi autogări, prin
tre care cele din localitățile 
Drobeta Turnu Severin, Zalău, 
Vatra Dornei Slobozia. Miercu
rea Ciuc, Buzău, au completat 
in ultimul timp rețeaua de sta- 
(ii a transporturilor rutiere in
terurbane. In incinta noilor au
togări au fost amenajate servi
cii de exploatare tehnică și co
mercială, precum și pentru de
servirea călătorilor

Potrivit datelor primite de la 
organele de resort, constructo
rii șantierelor Departamentului 
Transporturilor Navale și Rutie
re s-au angajat să termine în 
cursul acestui an. înainte de 
termen, noi autogări în mai 
multe localități din țară, printre 
care cele de Ia Alba Iulia, Făgă
raș, Hunedoara, Mediaș, Tirgo- 
viște și Ploiești. Orașele Tulcea 
si Sighișoara vor beneficia de 
asemenea edificii anul

Paralel cu această 
pentru îmbunătățirea 
tului interurban de 
unitățile din țară au fost dotate 
de la începutul acestui an cu 
peste 3(10 de autobuze, livrate 
de uzinele constructc»-,. (|c ma
șini din țară.
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® Acord unanim: nici o zi sub sarcina de plan

• Nu lăsa pe mîine ce poți face azi
• Cuvîntul dat să devină faptă
• „Abatajul nostru, model de organizare și gospodărire 1“
• Sporirea angajamentului cu încă 1500 tone cărbune
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Nu pot să nu notez încă 
de Ia început în col
țul carnețelului că in

terlocutorul meu, trecut de 
prima tinerețe, lasă să se 
întrevadă in ochii săi de o 
limpezime marină, că este 
preocupat și chiar frămîn- 
(at, fără să afișeze lipsă de 
modestie. Dorește evident să 
situeze pe prim plan CO
LECTIVUL BRIGĂZII. De 
aceea Fam și scris eu ma
juscule. Să fie oare modes
tia lui Ștefan Ghioc în ton 
eu cea a ortacilor săi ? Cinci 
îmi spune că în cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui, colectivul și-a sporit 
angajamentul cu încă 1 500 
tone cărbune nu caută cu 
tot dinadinsul figurile de stil; 
cuvintele pai- simple, spuse 
eu claritate, aproape spon
tan. Ii aruncasem o vorbă, 
așa, într-o doară ; știam 
că-mi va răspunde și prompt 
și exact. II întrebasem, adi
că. dacă mai (ine, cumva so
coteala tonelor de cărbune 
trimise la ziuă în lunile apri
lie și mai. N-am reușit să-1 
prind pe „picior greșit", bu
zele i s-au întins intr-un 
zîmbet larg, încrețiturile 
frunții i se strinseseră înspre 
rădăcina sprîncenelor, ceea 
ce i-a accentuat și mai mult 
zîmbetul. Cînd vorbește, vo
cea i se face mai groasă, iar 
ochii par nemaipomenit de 
strălucitori. „Am să vă dau 
cifrele exacte: 717 tone în 
plus pe aprilie, iar în mai 
— aici e aici, în ciuda vite
zei de avansare reduse, cu 
49 metri liniari mai puțin 
— am dublat cantitatea de 
cărbune, realizînd și depă
șind angajamentul cu care 
am pornit să ne întrecem".

înregistrez, totuși, un pro
cent : 7,2 la sută peste 
pian, în luna mai. De 
astă dată comparațiile nu-și 
mai au rostul. Revin din nou 
ta circuitul acela de legă
turi invizibile, complicate și 
ciudat de delicate, care sînt 
ascunse în spatele cuvîntu- 
lui : ÎNTRECERE. Brigada a 
eîștigat întrecerea în com
petiția cu brigăzile Iui Mihai 
Cosma, Petru Tașnady și 
Constantin Tomescu. „Ei, 
oamenii brigăzii, au făcut un 
salt calitativ și cantitativ pe 
care-1 cunosc și-1 apreciază 
toți minerii de Ia Dilja". De 
aici întrebarea : e justificat 
s-au nu saltul de Ia blocul 
3, gîndindu-ne la organiza
rea forței de muncă în a- 
bataj ? Să ne explicăm. Nu 
la numărul de oameni ne 
referim. Ștefan Ghioc, am a- 
flat, nu face un secret din 
metodele Iui de muncă, „îm
părțirea" pe schimburi a 
oamenilor, are un rost al ei, o 
formă concretă. Iutii cei mai 
buni, apoi în proporție, du
pă voinicie și capacitate, cei
lalți. Niciodată la întîinpla- 
re. Deci, nu întodeauna con
dițiile sînt hotărîtoare! A- 
provizionarea, buna organi
zare, intr-un cuvînt să recu
noaștem — mi s-a spus —

I
i

I

Virtuțile climatului de muncă, de creație, de valorificare 
a inițiativelor valoroase

f&rmare din pag. 1)

accidentare a muncitori
lor de Ia front.

Dosarul cu ingeniosul 
și extrem de eficientul 
«fcpozjjiv țste înaintat 
Ineă din 10 aprilie ia 
cabinetul tehnic al W- 
nei, în scopul efectuării 
referatului de omologa
te în vederea generali
zării. Să sperăm că în
tocmirea actului respec

oamenii sînt cheia succesu
lui.

„Un miner 
sfios"

— De cind ești miner, to
varășe Ghioc ?

— Am început la Bieaz, 
am continuat la Lupeni și 
din 1963 am venit aici.

— Muncești cu aceiași oa
meni, cu...

Las întrebarea netermina
tă pentru că, sincer să fiu, 
n-aș vrea să-l stinjenesc. O- 
inul e mai deschis, mai vor
băreț, cînd nu-1 întrebi. A- 
tunci se destăinuie mai u- 
șor.

...„Pentru munca noastră, 
a minerilor, nimic nu este 
vechi. In fiecare zi o iei de 
la capăt Șutul începe de la 
„poartă", ca să mă exprim în 
obiceiul nostru, al „coborîto- 
rilor subpămînteni". Nu sînt 
brigadier cu vechime. In 
1968 am avut o brigadă, dar, 
credeam eu, nu eram sufici
ent de „copt", n-aveam ex
periență și am renunțat. Ar 
fi aproape imposibil să vă 
spun cum am ajuns, Ia cîte
va luni după aceea, din nou 
în fruntea brigăzii. M-a che
mat șeful de sector și fără 
să-mi dea răgaz, m-a „nu
mit" : „Ștefane, ai ghinion! 
De astăzi, iei în primire bri
gada lui..." Și n-am avut ce 
să fac. Asta a fost noul în
ceput. De atunci..."

Astea sînt spusele unui 
„fost" sfios, un om care a- 
cum, în sectorul III al minei, 
„are un cuvînt greu de 
spus" pentru producția de 
cărbune. EI n-o spune, dar 
o spun oamenii Iui, opinia 
cea mai autorizată, fiindcă 
„el", colectivul, știe să apre
cieze calitatea omului a tim
pului și a muncii. Mi-a vor
bit cu căldura încrederii des
pre oamenii abatajului său : 
...„merită, nu de altceva, dar 
cînd într-o brigadă ai frați, 
sau tată și fiu, drept să vă 
spun, nu găsești cuvinte... 
Așa că... De fapt și eu și cei
lalți, ne-am mirat cînd Ce
zar Condurache și-a adus 
fiul în abataj. Petrică a ter
minat Liceul industrial, și 
deh ! — ca mai toți absol
venții, credeam că vrea alt
ceva... De un an și mai bine 
lucrează în abataj, umăr la 
umăr cu noi. Că Vasile Ra- 
ba a plecat să-și facă arma
ta din brigada noastră și că 
acum s-a întors tot Ia noi...
Da’ ce să mai vorbim 
de ceilalți, toți dom'le 
sînt buni. Poate că asta se 
cheamă datorie, sau poate 
altceva 1“

Chiar așa. Pe cine oare ai 
putea evidenția într-o ase
menea situație cînd ai ortac 
pe Dumitru Perju, Vasile 
Baltag, Francîsc Leba, Aurel 
Burlui, loan Hican, Costică 
Timofticiuc, Radu Andrișan, 

tiv nu ca mai întîrzia 
prea multă vreme...

Dintre preocupările 
meritorii ale colectivu
lui sectorului dfschideri- 
pjegătiri de la E.M. Eu
geni, destinate să îmbu
nătățească neîncetat in- 
disfltorii de eficiență ai 
activității productive, 
sînt demne de relevat 
acelea care privesc re
ducerea consumurilor 
specifice la ciment și re-

folosirea bandajelor și a 
armăturilor la săpare, a 
colrajelor și a cintrclor 
la betonare. Ele au con
dus la acumularea unor 
economii substanțiale la 
prețul de cost care, în 
trimestrul I, au depășit 
„flota" a 500 mii lei, 
dintre care 64 la sulă 
sînt peste sarcina plani
ficata de reducere a atît 
de importantului indi
cator. In fadrul sectoru
lui, colectivul de munci

tori, ingineri și tehni
cieni, în frunte cu co
muniștii, se străduiește, 
prin eforturi tot mai 
insistente, prin acțiuni 
și inițiative de preț, să 
sporească „zestrea" eco
nomiilor semestriale la 
cel puțin 450 mii lei 
peste sarcina de reduce
re a prețului de cost. 
Dacă se adaugă la aces
te obiective realizarea 
exemplară a planului la 
metri liniari, a planului

Aurel Trufaș, Dumitru A- 
saftei, Gheorghe Pascal, Du
mitru Ilinca sau pe experi
mentatul și harnicul șef de 
schimb, Gheorghe Chelu ? 
Că brigada se află in frun
tea întrecerii, e un merit co
lectiv, în care strălucește 
deopotrivă contribuția tutu
ror. O tradiție. Tradiția de 
a fi mereu în frunte, lună 
de lună... de ani de zile !

Despre risc 
si>

neprevăzut
Miinile inginerului Iosif 

Bocan, ajutorul șefului de 
sector caută febril ceva în 
teancul de hîrtii și hărți de 
pe biroul său modest. Tele
fonul sună, răspunde calm, 
dă indicații, se scuză : „Cinci 
minute sînt ocupat !" — pri
lej pentru mine de a dife
renția în teancul, mai înain
te amintit, un număr recent 
al revistei de minerit: prin 
urmare pe lingă toate, mai 
există și altceva !

— Nu mi-am pus întreba
rea dacă e bine sau nu, că 
un brigadier își dublează 
angajamentul. Cert este ris
cul și mai ales neprevăzu
tul ! Un abataj îți oferă mul
te probleme bineînțeles, to
tul raportat la realitate*. Prea 
multă fantezie ar putea să 
strice, dacă nu ești prevăză
tor. Eu nu zic că nu-i bine 
să te avînți așa cum face 
Ștefan, dar „bătălia" e încor
dată. încleștarea e mare, mă 
gîndesc și la celelalte bri
găzi, la Cosma și Tașnady, 
care au aceleași șanse ca și 
el...

Cuvintele inginerului sînt 
sincere, pornite din calcul și 
rutină. O dovedește și insis
tenta cu care i-a cerut Iui 
Ștefan Ghioc să se argumen
teze :

— Nu-ți niai trebuie oa
meni, Ștefane ?

— Nu, tovarășe inginer.
— Crezi că dai 1 500 în lu

na asta, cu oamenii pe care-i 
ai ?

Ștefan Ghioc, omul înalt, 
subțire, cu umeri de fată, a 
zîmbit. Ca la o „masă rotun
dă", am asistat Ia înfrunta
rea celor doi. Nimic nu pă
rea spectaculos. Cifrele sînt 
destul de concise, grăitoare. 
In luna aprilie, norma pe 
post a fost de 5,87 tone și 
s-au realizat 6,19 tone. In lu
na mai saltul a fost explica
bil : de Ia 5,97 Ia 6,41 tone 
Pe post. Nu avea motive, in
ginerul Iosif Bocan, să se 
teamă. Fiecare lună din a- 
cest an a fost pentru cei de 
la blocul III, stratul 3 un 
test de verificare a posibili
tăților, a potențialului lor u- 
man și poate, de ce n-am 
spune o, a experienței și 
hărniciei.

— Oamenii spun că te „a

prinzi" cam repede. Mai spu- 
ne-le și altceva, dar...

Sesizez că pare surprins, 
nu se aștepta să-1 iau direct 
de cum a intrat pe ușă. Iși 
revine insă, zîmbind :

— V-ați molipsit de la or
tacii mei. Mă luați tare de 
dimineață.

Se oprește. Intr-adevăr e 
destul de matinal ; ora 4,30 
dimineața. Ca de obicei, Ște
fan Ghioc a intrat pe poar
ta minei printre primii oa
meni. Iși uită zîmbetul un
deva în colțul gurii și firesc, 
de parcă ar fi vorba de cel 
mai obișnuit subiect în dis
cuție, continuă :

— A noastră va fi întrece
rea și luna aceasta. Noi lu
crăm — își continuă el spu
sele — totdeauna din „pof
tă" nu „din forță". De aceea 
cred că șansa „numărul ți
nu" o avem tot noi..."

Așteaptă să-i spun ceva 
dar rămîn pe gînduri. Reîn
viind firul celor aflate Ia șe
ful salarizării, celor culese 
de la alții, ba chiar de la 
minerii din abatajele vecine, 
care aveau toate motivele să 
„vorbească" despre Ștefan 
Ghioc — animatorul, notez 
o întîmplare recentă. Cineva 
de la aprovizionare a uitat 
de îndatoririle lui. Și în 
timp ce acel cineva „căuta 
scuze", Ghioc se înfierbînta. 
Pentru el, o spun faptele, nu 
există scuze, nici îngăduin
ță. Omul care în aparență 
pare blind, tăcut, dar mai 
ales timid, nu știe să ierte.

— Cu vorbe nu ajungem 
prea departe !

Cuvintele au un tîlc. Ște
fan Ghioc și brigada lui pot 
figura, încă de pe acum, pe 
lista exemplelor demne de 
urinat. Cînd e vorba de oa
meni: „Să fiu sincer, îmi 
plac oamenii inimoși. Mă 
gîndesc Ia Victor Nimireac, 
Ilie Munteanu, Ilie Lupu, toți 
muncitori harnici dar și oa
meni. Intîi colectivul și după 
aceea restul—"

Acum știu că succesele în 
întrecere ale brigăzii lui Ște
fan Ghioc sînt un merit co
lectiv. Dar fie că este vor
ba de ei, de întrecere, lua
te în atenție laolaltă, core
late, formează acel climat 
de muncă sănătos, deschis, 
generator de noi inițiative și 
acțiune, care poate da drept 
de cîștig și altora. „Portițe" 
există ; atît cit există elan, 
spirit colectiv și optimismul 
necesar unei întreceri.

Kecent am aflat că bri
gada lui Ștefan Ghi
oc are numai în pri

ma decadă a lunii iunie, un 
plus de 784 tone. Intilnin- 
du-1, l-am întrebat ; Ești si
gur că ai pornit cu drep
tul !? „Băieții știu asta nu 
eu. Așa sînt ei, eu..." Fapte
le de întrecere, rezultatele, 
acțiunile, sînt mai de preț 
decît vorbele. Dincolo de e- 
Ie, ca animatori autentici 
sînt oamenii. Oamenii minei, 
zestrea de aur a adîncului.

Bem. D. IONAȘCU

valoric, încadrarea și în 
indicatori de efi- 

c&ftța, avem o imagine 
— este drept sumară, 
dar plină de semnifica
ții — a muncii spornice 
pe care o desfășoară co
lectivul sectorului, 
cis să cinstească Confe
rința Națională a parti
dului și a 25-a aniver
sare a proclamării Re
publicii cu un cît mai 
fructuos bilanț de reali
zări.
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„Ce ne oferă 
magazinul 

de 
artizanat11

Intr-un articol publicat în ziarul 
nostru relatam cum activitatea des
fășurată de unitatea cooperației 
meșteșugărești din Petroșani, strada 
Republicii nr. 63, dezminte firma 
„ARTIZANAT" punînd în vînzare 
mai multe confecții, produse ale co
operației meșteșugărești și în mai 
mică măsură articole cu specific.de 
artizanat.

Rcfcrindu-se Ia cele cuprinse în 
articol, Organizația cooperației meș
teșugărești de aprovizionare și des
facere Deva, ne dă, sub semnătura 
directorului, tov. Al. loja, un răs
puns în care se arată că „s-au luat 
toate măsurile corespunzătoare pen
tru aprovizionarea magazinului cu 
produse de artizanat pentru tot se
zonul turistic 1972, cît și cu pro
duse specifice din Valea Jiului".

Vizitînd recent magazinul în cau
ză am constatat însă că în activi
tatea acestei unități nu s-a schimbat 
nimic că, nesocotind ajutorul acor
dat de presă, O.C.M.A.D. nu a luat, 
pînă în prezent... „măsurile cores
punzătoare", așa cum a arătat în 
scrisoarea de răspuns adresată re
dacției. Cînd vor apare, totuși, 
schimbările promise ?

îi'IT

„Să se facă 
lumină !“

In ziua de 16 mai a. c., în ziarul 
„Steagul roșu" a apărut o notă cri
tică cu titlul „Să se facă lumină !“ 
în care se arăta că în cartierul Ae- 
roport-Petroșani, iluminatul public 
nu este corespunzător. Conducerea 
Centrului de distribuire a energiei 
electrice Petroșani ne comunică în 
legătură cu aceasta :

„Situația relatată este reală. In 
urma publicării articolului s-a tre
cut la măsuri imediate, pUnîndu-se 
în funcție iluminatul pe strada Vi
itorului (blocul asociației). Ilumina
tul pe strada Independenței va fi 
pus la punct pînă la data de 15 
iunie 1972.

In cartierul Aeroport un număr 
foarte mare de lampadare au fost 
distruse de către persoane rămase 
necunoscute, situație care, pe lîngă 
că aduce prejudicii avutului obștesc, 
este greu de remediat, din lipsa de 
lampadare care se procură greu.

Centrul nostru va depune toate 
eforturile pentru menținerea în sta
re de funcționare a lampadarelor".

Să nutrim și noi speranța, alături 
de locuitorii cartierului Aeroport, că 
așa va fi.

[ Combinatul de materiale de construcții Iff. Jiu

I
II
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*
*
*

(Urmare din pag. 1)

Conducerea partidului și statu
lui au hotărit ca în actualul cin
cinal să se dubleze producția ma
terialelor de construcții. In acest 
scop au fost repartizate și fon
durile bănești necesare. Alături de 
alte mari unități producătoare de 
materiale de construcții se va 
dezvolta continuu și combinatul 
din Tg. Jiu. Aici vor intra in 
producție noi linii tehnologice — 
etapa a IlI-a de dezvoltare. Care 
sînt principalele preocupări ale 
comitetului oamenilor muncii și 
comitetului sindicatului pentru a 
asigura intrarea în producție a 
noilor obiective la termenele sta
bilite ? O primă preocupare este 
strîns legată de recrutarea și pre
gătirea muncitorilor care vor de
servi aceste instalații. Se vor crea 
astfel circa 100 noi locuri de 
muncă. Noii muncitori trebuie să 
fie cit mai bine pregătiți. O par
te din ei învață la școlile profe
sionale. Mai bine de 210 sînt în
să pregătiți chiar în fabricile 
combinatului, prin cursuri de 
scurtă durată. Se pregătesc aici, 
în primul rînd lăcătuși și electri
cieni, fasonatori, exeavatoriști, 
mineri și artificieri pentru carie
ra de calcar. Este un merit al 
conducerii combinatului că a or

Tineri, să ne cunoaștem patria

Faza municipală a concursului 
„Cine știe, cîștigă“

Continuing acțiunile organizate în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului și aniversării Re
publicii, Biroul de turism pentru tineret de pe 
lingă Comitetul municipal Petroșani al U.T.C. a 
inițiat un interesant și util concurs „Cine știe, 
cîștigă" pe tema „TINERI, SA NE CUNOAȘTEM 
PATRIA".

După desfășurarea unor concursuri similare, 
de preselecție, Ia nivelul fiecărui oraș, zilele tre
cute, în sala bibliotecii Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, a avut loc faza municipală 
a concursului. In prezența unui numeros public, 
concurenții au contribuit, prin cunoștințele lor, 
prin răspunsurile date, la reușita acestei frumoa
se acțiuni care a prilejuit încă o dată cunoaște

rea minunatelor meleaguri turistice din țara 
noastră,, a locurilor cu profunde rezonanțe in is
toria poporului nostru.

Ea capătul celor 15 întrebări, juriul l a desem
nat cîștigător pe tînărul DOREL COSTA, elev al 
Liceului industrial din Petroșani, care a acumulat 
770 puncte, urmat în ordine de FLOAREA BOB. 
Liceul din Uricani și ILIE SARDESCU, electri
cian la E.M. Lupeni.

Primilor trei clasați organizatorii le-au oferit 
premii în obiecte și tuturor concurenților îndem
nul la frumoase drumeții în județ și în țară

Simion POP 
activist U.T.C.
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Să folosim antibioticele numai 
și numai la recomandarea medicilor!
— Ce doriți, vă rog ?
— Aveți penicilină ?
— Da, avem...
— Dați-mi. vă rog, două pa

chete !
— Rețeta, vă rugăm !
— Nu am, dar mi-a spus mie 

o vecină că ea a luat și i-au tre
cut durerile abdominale...

★
O discuție ce se repetă zilnic. 

De mai multe ori pe zi chiar. 
Și în fiecare farmacie. Cîteoda- 
tă, se termină Cu expresii ne
principiale. Sau chiar cu folosi
rea... caietului de sugestii și re
clam ații.

De ce ? fentru că, să-i zicem, 
doar din lipsă de timp, la inva
riabila întrebare a solicitatori
lor, noi, farmaciștii, răs
pundem foarte simplu : „Pentru 
că așa scrie legea..." Iată de ce 
consider că, pentru evitarea, In 
viitor, a eventualelor „disen
siuni" In incinta farmaciilor, e 
nevoie oa și solicitatorii me
dicamentelor să stăpînească 
măcar cîteva noțiuni din între
gul arsenal al științei farmaco
logiei.

★
Substanțele medicamentoase 

utilizate în farmacii, din punct 
de vedere al acțiunii lor, se îm
part în două grupe mari : me
dicamente care acționează di
rect asupra omului (care stimu
lează sau inhibă anumite func
țiuni biologice, ajutînd astfel 
organismului să învingă boala) și 
medicamente care acționează a- 
supra unor agenți patogeni (pe 
care îi împiedică în dezvoltare 
sau chiar îi omoară). Numai 
dacă ne gîndim la numărul ma
re de boli, produse de diferiți 
agenți patogeni, ca holera, pesta, 
malaria, bolile venerice, tuber
culoza, dizenteria, gripa etc., 
ne putem da seama cc au în
semnat Și ce înseamnă pentru

ganizat aceste cursuri pe speci
ficul meseriilor atît de complexe. 
Tovarășul ION POPESCU, pre
ședintele comitetului sindicatului 
ne spunea că birourile grupelor 
sindicale au recomandat pentru 
aceste cursuri pe cei mai buni 
muncitori necalificați din secții, 
contribuind astfel la ușurarea 
muncii de recrutare. Prin comisia 
inginerilor și tehnicienilor, comi
tetul sindicatului se interesează 
de conținutul expunerilor, de 
procurarea materialului didactic, 
de asigurarea practicii în produc
ție.

In strînsă legătură eu pregăti
rea oamenilor, se bucură de o 
mare atenție stimularea inițiativei 
creatoare; „cercul inovatorilor" 
din combinat fiind în această pri
vință un promotor. Directorul 
combinatului ne-a vorbit pe larg 
despre măsurile inițiate pe linia 
organizării științifice a produc
ției și a muncii, pentru reparti
zarea cit mai rațională a forma
ției de munca pe schimburi și 
în vederea utilizării complete a 
mașinilor și utilajelor din dotare. 
Numeroase studii inițiate în acest 
scop au și fost puse în aplicare.

Există în combinat substanțiale 
preocupări pentru autodotate. Cu 
mijloace proprii s-a mecanizat 
transportul cimentului pe benzi 
din fabrică spre silozuri și evacua

om medicamentele din această 
grupă !

Folosirea acestui grup de me
dicamente este de dată foarte 
recentă. Din punct de vedere 
medical, este considerată cea 
maj mare descoperire a secolu
lui XX

Primele medicamente chimio- 
terapeutice folosite au fost sul- 
famidele, introduse în anul 1935. 
Apoi, în jurul anului 1942, s-a 
introdus penicilina în practica 
medicală. Descoperirea penicili-

Pe teme medicale
nei a deschis o eră nouă în is
toria medicamentelor, era anti
bioticelor.

Antibioticele sînt substanțe 
chimice produse din diferite spe
cii de plante,, mai ales inferioa
re (ciuperci), capabile să supri
me creșterea microorganismelor 
producătoare de boli sau chiar 
să contribuie la distrugerea lor. 
Ulterior penicilinei au fost des
coperite și celelalte antibiotice 
ca: streptomicina. tetraciclină, 
cloranfenicolul, eritromicina, 
neomicina, ampicilina, meticili- 
na și alte „ciline" și „miclne" 
tot mai active, al căror număr 
atinge ordinul miilor.

Fiecare antibiotic are un spec
tru propriu de activitate. De a- 
ceea alegerea antibioticului ca
re să influențeze efectiv agen
tul patogen este o problemă deo
sebit de importantă și intră nu
mai în competența medicilor. 
Nicidecum în cea a bolnavilor 1

Din diferite experiențe, s-a 
constatat că antibioticele au pu
tere asupra microorganismelor 
numaj atunci cînd concentrația 
în sînge atinge o anumită cotă. 
Dacă concentrația este prea mi
că sau timpul de folosire prea 
scurt, atunci microorganismele

rea reziduurilor de produse din 
azbociment. A fost construită o 
instalație pentru descărcarea și 
depozitarea cenușei de termocen
trală care este folosită ca degre- 
sant la fabrica de produse cera
mice. Numai prin realizarea aces
tei instalații se economisesc anual 
peste 110 mii lei.

Dar, despre cite nu s-ar mai 
putea vorbi ? Merită, spre exem
plu, să fie evidențiate eforturile 
pentru o mai bună aprovizionare 
tehnico-materială. Pentru un con
sum zilnic de circa 8 000 tone 
calcar s-a organizat mai temeinic 
munca la carieră,, asigurindu-se, 
în preajma fabricii, un stoc care 
să permită funcționarea neîntre
ruptă a instalațiilor Șt pe timp 
nefavorabil. Trebuie spus că e- 
xistă preocupări permanente pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale colectivului. 
Toate aceste eforturi se răsfrîng 
în rezultatele obținute în produc
ție. In tntîmpinarea zilei de 
1 Mai, sărbătoarea tuturor celor 
ce muncesc, colectivul combinatu
lui, și-a realizat cu cinste sar
cinile de plan și angajamentul a- 
sumat în întrecere, iar în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui rezultatele muncii, succesele 
sînt ridicate pe cote superioare.

Bogăția cea mai de preț a 
combinatului de materiale de 
construcții din Tg. fiu sînt oa

nu sînt distruse, se „obișnuiesc* 
cu ele, se „călesc", adică prin, 
selecție naturală iau naștere tul
pini microbiene rezistente la 
antibiotice.

Astfel, datorită automedica- 
ției și folosirii neraționale a 
antibioticelor, se poate ajunge 
ca medicina să piardă o puter
nică armă împotriva bolilor. 
Mama care în caz de răceală, 
dureri abdominale etc, dă co
pilului 2—3 tablete de penicili
nă, spunînd că prin aceasta ni» 
poate face nici un rău, reușește 
să selecteze în organismul co
pilului niște microbi insensibili 
la, penicilină. Să se gîndeaseA 
această mamă ce se va întîmpla 
în cazul unei eventuale pneumo
nii sau a unei boli și mai gra
ve, cînd penicilina nu o să mai 
aibă efectul scontat...

Pentru buna desfășurare a 
proceselor vitale, în organismul 
uman sînt prezente și niște- 
microorganisme așa-zise „bine
făcătoare". Din păcate, antibio
ticele, mai ales cele tari, nu
mite „cu spectru larg", distrug 
nu numai microorganismele 
producătoare de boli dar și pe 
cele binefăcătoare. deranjlnd 
astfel digestia. Și aceasta, din. 
cauză că, la administrarea anti
bioticelor, nu sînt respectate 
unele reguli igienico-dietetice, nu 
sînt administrate și unele me
dicamente ajutătoare.

Din cele expuse, reiese că re
glementarea eliberării antibio
ticelor este făcută numai și 
numai în interesul oamenilor. 
Pentru că, repet, aceste medica
mente— minune sînt arme cu 
două tăișuri...

Să folosim, deci, antibioticele 
doar la recomandarea medicilor, 
respectînd cu strictețe modul de 
utilizare indicat.

Ștefan BIKFALVI, 
farmacist

menii. Am cunoscut pe mulți 
dintre ei. Despre alții mi s-a vor
bit cu multă dragoste. CON
STANTIN ȘOVĂIALA, lăcătuș 
la fabrica de produse ceramice, 
EU.ON BOZDOG, șef de echipă 
la rampa de împachetare, orga
nizator de grupă sindicală, VA- 
LERIU ARAT, electrician, E- 
LEONORA SAVIN, laborantă, 
sînt un model de conștiinciozita
te profesională. Alături de astfel 
de muncitori și tehnicieni destoi
nici se ridică tineri ca NICOLAE 
BRĂ1LOIU, CONSTANTIN 
DUDĂU, NICOLAE IORDĂ- 
NESCU, DUMITRU OIȚA, 
GIIEORGEIE VIER.U, ION 
COST EA și mulți alții.

Am ascultat aprecieri elogioase 
la activitatea unor tovarăși ingi
neri și tehnicieni cum sînt 
GHEORGHE DUMITRU și 
ȘTEFAN VIG, NICOLAE CA
LOTA, TEOFIL DRAGAN și 
VASILE NANU. In rezolvarea 
multor probleme tehnice s-a su
dat prietenia dintre muncitori și 
cadre cu înaltă pregătire tehnică. 
Așa se explică în bună măsură 
rezultatele harnicului colectiv.

Și astfel, dezvoltîndu-se de la 
an la an, combinatul de mate
riale de construcții din frumosul 
oraș de la poalele Partngului, de- 
vine tot mai mult o stea prin
tre stelele industriale ale Gorju- 
lui contemporan

I
I
i
I
I
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îmbunătățirea activității de comerț impune

ASIGURAREA UNEI SERVIRI
CIVILIZATE A CUMPĂRĂTORILOR

Grija permanentă a conduce
rii partidului și statului nostru 
socialist pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu 
mărfuri, pentru perfecționarea 
activității în această ramură a- 
1.51 de importantă a economiei 
noastre s-a manifestat și prin 
adoptarea de către recenta se
siune a M.A.N. a legii 
vire la activitatea de 
interior.

Scopul activității de 
interior — așa cum se 
de în legea amintită — 
slilntie aprovizionarea 
lației cu mărfuri de bună ca
litate și servirea exemplară a 
cum pă ră tori lor.

Creșterea însemnată a vînză- 
riior de mărfuri este ilustrată 
d<< volumul desfacerilor prin 
comerțul socialist. In condițiile 
sporirii numărului populației, 
a veniturilor bănești ale aces
teia și a fondului de mărfuri, 
rețeaua de desfacere a comer
țului socialist de stat a fost 
•dezvoltată și diversificată an 
de an.

Respectînd măsurile și indi
cațiile prevăzute de documen
tele de partid și de stat, comi- 
lelul executiv al Consiliului 
popular al orașului Petrila s-a 
preocupat îndeaproape, cu răs
pundere de rezolvarea operati
vă a multiplelor probleme pe 
care le ridică activitatea co
mercială de pe raza localității. 
O singură cifră, credem noi,

cu pri
ce merț

comerț 
preve- 

Î1 con- 
popu-

„Modern"
O.C.L. Produse industriale a 

deschis zilele trecute, pe arte
ra principală a Petroșaniului, 
un nou magazin. Fostul local 
al unității de confecții bărbă
tești, restructurat, modernizat 
și adaptat noilor cerințe, a pri
mit denumirea „Modern" șl 
destinația : magazin de con
fecții pentru femei. Bine apro
vizionat, cu un bogat și variat 
sortiment de confecții, bene
ficiind de un spațiu deosebit 
de adecvat, aerat, evidențiind 
prezentarea mărfurilor, maga
zinul (cu orar continuu : 8—20) 
cunoaște, din primele zile, o 
mare afluență de cumpărători. 
Primele desfaceri - mult spo-

ilustrează convingător atît- îm
bunătățirea aprovizionării, cît 
și creșterea puterii de cumpă
rare a populației t în anul 1971 
s-au desfăcut prin, unitățile a- 
limentare, industriale și C.L.F. 
din orașul nostru, mărfuri în 
valoare de 111 737 000 lei.

Paralel cu dezvoltarea rețe
lei de desfacere, se desfășoară 
o largă acțiune de modernizare 
a unităților comerciale, se află 
în construcție noua piață de a- 
limente a orașului, situată în 
cartierul 8 Martie, și 
festă o preocupare 
pentru îmbunătățirea 
ții tuturor unităților 
ale, creîndu-se condiții tot mai 
bune de servire.

In urma controalelor efectu
ate de comitetul executiv, îm
preună cu comisia permanen
tă comerț și cooperație, în cele 
patru luni care au trecut de la 
începutul anului, a crescut 
preocuparea șefilor de maga
zine și a personalului de deser
vire pentru crearea condițiilor 
de păstrare, prezentare și des
facere a fondului de marfă e- 
xistent. In această activitate 
s-au remarcat lucrătorii Victor 
Lup, Petru Satmari, Margare
ta Ilurdună, Iosif Bloss, Maria 
Rotam. Maria Kopany, Maria 
Andrei.

Cu toate acestea, trebuie să 
arătăm că mai există încă 
multe neajunsuri. Din cele 19 
unități ale cooperativei mește
șugărești „Unirea", de pildă, 
nu și-au realizat sarcinile de 
plan nici în primele patru luni 
ale anului 1972 decît 9 unități. 
Intr-o situație asemănătoare se 
găsesc și unele unități 
O.C.L. produse industriale, 
mentare și C.L.F.

Cauzele care determină 
ceastă situație nesatisfăcătoare 
rezidă, în primul rînd, în insu-

se mani- 
susținyță 
activită- 
comerci-

ale 
ali-

a-

ficienta preocupare a gestiona
rilor pentru aprovizionarea rit
mică a magazinelor, prelungi
rea duratei de inventariere și 
în. Iip6a de disciplină. Există 
îijcă lucrători în comerț care 
sfidează pur și simplu normele 
comerțului civilizat, dovedesc 
delăsare în serviciu, încalcă 
regulile stabilite și dispozițiile 
date. Pot fi amintiți din rînd'H- 
riie acestora Floarea Torge, os
pătară la restaurantul nr. 30 
Măgura — Lonea, Elena Sotica, 
ospătară la restaurantul nr. 23 
Transilvania, Livia Popa, ges
tionară la magazinul alimentar 
nr. 24, Terezia Fogel, gestiona
ră la librăria nr. 27, Silvestru 
Pintea, responsabil la frizeria 
nr. 17, Savu Dineseu, responsa
bil la magazinul C.L.F. nr. 38, 
Irina Antal, responsabila uni
tății nr. 24 coafură-Lonea, Ol
ga Botar, responsabila unității 
nr. 16 frizerie-complex, Ana 
liane, frizeria nr. 7 ș.a. La u- 
t|itațile amintite se constată 
lipsuri și în gospodărirea fon
dului de marfă, ceea ce în
seamnă că nu toți lucrătorii și 
gestionarii dovedesc răspunde
re și inițiativă în munca ce 
le-a fost încredințată. Se întâl
nesc și acum multe mărfuri cu 
termenul de garanție depășit. 
Astfel de cazuri sînt frecvente 
îndeosebi la unitățile O.C.L. a- 
limentara, la produse ca t cio
colată, conserve de carne, le
gume și fructe.

Controlul efectuat de comi
tetul executiv și comisia per
manentă comerț ți cooperație, 
în cursul trimestrului I, a scos 
la iveală o seamă de abateri 
de la regulile generale de co
merț. Astfel de cazuri s-au 
constatat ia unitățile T.A.P.L. 
nr. 26, 48. 57, la unitățile nr. 
16, 17, 42„ ale cooperativei U- 
nirea, și nr. 6, 37, 38 la C.L.F. 
Pe baza constatărilor făcute, co-

miletul executiv a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții comerciale. In cadrul aces
tora se înscrie șl consfătuirea 
organizată de birotu] comitetu
lui orășenesc de partid și co
mitetul executiv cu responsa
bilii și gestionarii unităților 
comerciale de .pe raza orașului 
Petrila, unde s-au stabilit sar
cini concrete pentru aprovizio
narea ritmică a tuturor unită
ților și organizarea mai bună 
a întregi; activități de comerț 
Totodată s-a prelucrat cu lu
crătorii din cadrul unităților 
comerciale legea cu privire la 
activitatea de comerț interior.

Transpunând în viață preve
derile legii cu privire la Acti
vitatea de comerț interior, co
mitetul executiv al Consiliului 
popular Petrila va depune e- 
forturi susținute pentru îmbu
nătățirea întregii activități co
merciale în scopul satisfacerii 
cerințelor sporite de mărfuri și 
servirea populației. In acest 
sens organul local al puterii de 
stat va acorda în continuare o 
mai mare atenție modului de 
aprovizionare și folosirii spați
ilor existente, desfacerii 
produse semipreparate și
versificării largi a sortimente
lor de mărfuri. Vom întări tot
odată activitatea de control, sti
mulând aportul comisiei per
manente de comerț și coopera
ție, al echipelor de control ob
ștesc și al întregii populații, 
convinși fiind că prin aceasta 
se va putea asigura în rețeaua 
de desfacere și deservire un 
comerț civilizat și îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți indi
catorii.

de 
di-

Traian COSTEA 
vicepreședinte al comitetului 
executiv al Consiliului popular 

Petrila

Căminul muncitoresc
(Urmare din pag. 1)

te,

mulțumirea deplină 
deja au călcat pra- 
magazin „Modern"

o celor ce 
gul noului 
constituie certificări ale faptu
lui că unitatea nr. 11 întruneș
te toate sufragiile unui 
zin de ținută.

• '
a 10

maga-

întrebări
carti- 

Petrila 
ce,

Citeva gospodine din 
erul „7 Noiembrie" — 
ne întreabă, intrigate, de 
din magazinele alimentare lip
sesc, aproape cu desăvirșire, 
boiaua de ardei, foile de tort, 
hîrtia igienică și, în ultimul 
timp, apa minerală.

Considerînd îndreptățite a- 
ceste... întrebări, le adresăm 
și noi conducerii O.C.L. Ali
mentara Petroșani, în măsură 
să răspundă argumentat și de
taliat.

Așteptăm I

Terasa 
„Minerul"

Complet renovată și moder
nizată, terasa restaurantului 
„Minerul" din Petroșani are, 
e adevărat, acum, un aspect 
destul de atrăgător, familiar. 
Are, parcă, „alura" unei gră
dini de vară de stațiune bal
neară. Pentru că, aici, să re
cunoaștem, s-au investit bani 
serioși 1 Investițiile, în treacăt 
fie zis, 
duse. Fastul, 
roborat cu 
nu atrage 
rentabilitate, 
localul, cum 
ge. Atrage i 
te mulți 
ceea ce oferă, acum, în 
nul cald 
țeles, în 
pe care 

— și nu 
aflot-o caldă, mult prea caldă 
față de cea atît de rece de la 
grădina de vară „Parc"), ca
tegoric nu atrage, ci înde
părtează chiar clienții.

Nu credem că e necesar 
să mai reamintim cuiva că 
„vadul bun" depinde de un 
început de drum foarte serios 
pregătit... Totuși o facem. Pen
tru că atîți clienți cîți are, a- 
cum, această terasă, avea și 
înainte de „prețioasa" renova
re.

puteau fi și mai re- 
e co- 

deservire, 
masiva 

ambianță, 
atra- 
foar- 
Prin 

sezo- 
(ne referim, bineîn- 

primul rînd, la bere, 
marți după-amiază 

numai atunci - am

dacă nu 
buna 
implicit

Prin 
e și firesc, 

mulți, chiar 
consumatori.

se exprimau proteste vehe
mente cu privire la modul cum 
înțeleg să păstreze lucrurile 
obștești, să mențină curățenia 
tinerii angajați ai minei și ai 
șantierului de construcții, ' se 
aduceau, drept argumente su
preme întru apărarea tez.ei — 
false — a suficienței condiți
ilor de viață, existența vădită 
în comportamentul locatarilor, 
a unor erori de concepție, po-' 
tiavit cărora furturile minore, 
bătăile și deranjarea odihnei 
celorlalți nu contravin bunei 
conviețuiri. Ințelegîndu-se că 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață e o cerință 
stringentă a zilelor noastre, de 
reală utilitate nu numai recon- 
fortării necesare muncii pro
ductive ci și pentru atragerea 
și stabilizarea muncitorilor, în- 
tărindu-se munca educativă la 
nivelul comitetelor de locatari 
ale căminelor, pe baza formă 
rii și dezvoltării unor precep
te morale sănătoase, viabile, a 
fost demolată, încet-încet, acea 
„baricadă" mută, implacabilă, 
dintre administrații și benefi
ciari. Și „roadele", cum c și fi
resc, au început să se facă din 
ce în ce mai vizibile. Acum, 
de exemplu, după ce activita 
tea căminului de nefamiliști 
al minei Lupeni a fost anali
zată minuțios într-o ședință de 
secretariat a comitetului oră
șenesc de partid, cu totul alt
fel se prezintă situația în im
punătoarea clădire din frumo
sul cartier „Viscoza". Celor 132 
de locatari ai căminului li s-a 
sporit gradul de confort în ca
mere, a fost suplimentat fon
dul de cărți al bibliotecii, clu
bul căminului a fost dotat cu 
o serie de jocuri distractive, 
televizorul reușește să rețină 
din ce în ce mai mult atenția 
colectivă.

Responsabilul căminului 
Constantin Ivanov, nu poate 
să exprime aoum decît cuvinte 
laudative la adresa tinerilor 
angajați ai minei Lupeni (că
rora, deocamdată, li s-au adău
gat și 18 mineri de la Bărbă
teni) care, datorită eforturilor 
concentrate ale noului comitet 
al locatarilor, deosebit de în
treprinzător, reușesc să menți
nă pretutindeni în cămin ordi
nea și curățenia exemplară, să 
fie cotați altfel, pe drumul în-

spre disciplina desăvîrșită. („Nu 
se mai 
complet 
fondate 
nat nu 
rile și nimeni 
se plîngă...")

„Locatarii acestui cămin — 
ne spunea tovarășul Ion Marcu, 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid — nu-și mai 
pot, acum, exprima nemulțumi
rea decât poate pentru calitatea 
îndoielnică a pîinii, care Ii se 
servește la cantină. Se va re
zolva, însă, și această dolean
ță. In privința cantinei, aș 
mai dori să adaug că, în cu
tând, se va înființa pe lîngă 
aceasta o gospodărie anexă, 
pentru că reziduuri de mîncare, 
necesare creșterii unor porci, 
există suficiente**.

Am vizitat apoi căminul con
structorilor, de pe Aleea Lilia
cului nr. H. Aspectul exterior 
af clădirii (făcând abstracție 
de faptul că, abia acum, cine
va s-a gîndit totuși șl la unele 
spoieli...), totalmente neîmbie
tor, sigur de ani de zile 6căpat 
din vedere, nu te îndeamnă să 
crezi că înăuntru locuiesc... 
constructori, specialiști în atît 
de diverse ramuri. Poate de a- 
ceea, nu fără o oarecare mali
țiozitate, am întrebat-o pe Ele
na Sălătean, responsabila cămi
nului, dacă... desprimăvărarea 
exterioară tardivă nu 
executată de către 
I.G.L.-ului I Am fost 
în interiorul clădirii.
inte de ora venirii de la lucru 
a locatarilor și femeia de ser
viciu era plecată așa că, în 
lipsa... cheilor, n-am putut pă
trunde în camere 1 Am fost a- 
sigurați însă că... s-a reparat 
mobilierul, se verifică și se în
locuiesc unele instalații sani
tare deteriorate, lenjeria de 
pat se înlocuiește la timp și... 
„băieții noștri nu au absolut 
nimic de reclamat, eu, da, mai 
am, că unii nu prea au grijă 
de mobilier". Din cele 150 
turi, de cîte dispune acest 
min, doar 40 sînt ocupate 
prezent. Numărul redus al 
catarilor, bineînțeles, face 
activitatea, deocamdată,

fi considerată satisfăcă- 
dar ce se va întâmpla în 
completării tuturor locu- 
disponibile, în condițiile

întîrzie, au fost parcă 
uitate altercațiile ne- 
de altădată, intențio- 

se mai închid dulapu- 
n-are de ce să

e cumva 
lucrătorii 

conduși 
Era îna-

pa- 
că-
în
lo
ca 
să

poată 
tea re, 
cazul 
rilor 
în care cele cîteva familii, ca
re locuiesc (!) în cămin, la par-

I

V. T.

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 Iei trimestrial.

Abonamentele pe luna iulie se fac Ia 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 30 iunie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

peste 
rău e- 
„tinerii 
obliga-

ter, sar cu dezinvoltură 
regulamente, etalînd un 
xemplu, împingînd pe 
de la etaj" să uite ce 
ții își asumă ca locatari ai u- 
nui cămin muncitoresc. Există 
încă o mare discrepanță intre 
lipsa de curățenie din „aripile" 
familiștilor și curățenia, men
ținută, de la etajele celorlalți...

Despre căminul energeticie- 
nilor din Paroșeni, ni s-a vor
bit, în cuvinte frumoase, necă
utate, la consiliul popular oră
șenesc. Atît cazarea cît și ma
sa cantinei corespund tuturor 
cerințelor. Și, o veste bună, la 
sfârșitul trimestrului al III-lea, 
căminul minei Bărbăteni va fi 
dat în folosință.

Am retranscris aici cîteva 
din constatările noastre, înre
gistrate la Lupeni, în legătură 
eu căminele muncitorești din 
localitate. Renunțăm la comen
tarii, pe marginea unor minus
cule lipsuri observate, întrucît, 
spre deosebire de situația care 
cândva alarma, acum altfel se 
prezintă lucrurile. Și bunii au- 
guri trebuie încurajați...
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Soarele răsare la 
apune la ora 20,01.

Zile trecute din 
Zile rămase — 200.

IUNIE

ora 4,31

I I v 1 I I

ți

an — 166.

EVENIMENTE

1574 — Moare loan Vodă 
cel Cumplit, domn al Moldovei 
care a condus poporul la luptă 
împotriva jugului otoman (r 
domnit între anii 1572-—1574); 
1932 — A murit poetul Nicolas 
Vermont (n. 1866); 1927 — A 
murit scriitorul englez Jerome K. 
Jerome (n. 1859); 1845 — S-a 
născut poetul cubanez A. Maceo, 
erou național, luptător pentru li- 

. bertate (m. 1896); 1972 — In
tre 14 și 15 iunie se desfășoară 
Congresul Uniunii Ziariștilor din 
R. D. Germană.

ifs«<nG

mergem
EXPOZIȚII. - It, sala din 

Piața Victoriei s-a deschis o ex
poziție a Școlii populare de artă 
din Petroșani, cuprinzînd lucrări 
reprezentative ale elevilor de țe
sături, cusături etc.; In foaierul 
Casei de cultură, o expoziție de 
desen și pictură a elevului Ștefan 
Dan (Școala de muzică și arte 
plastice).

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, 
la ora ÎS, tema ..Din istoricul

E

t

aviației"; La ora 19, în sala mi
că, expunerea : „Patriotismul so
cialist și internaționalismul pro
letar, educarea patriotică și inter- 
naționalistă a oamenilor muncii 

■— obiective de seamă ale activi
tății politico-ideologice".

Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Torentul de fier; Repu
blica : Greșeală fatală; PETRI
LA : Mihail Strogoff; I.ONEA
— Minerul: Floarea de cactus; 
VUI.CAN : N-am cîntat nicio
dată pentru tata; PAROȘENI : 
Tudor, seriile I—II; LUPENI
— Cultural: Poveste sîngeroasă; 
Muncitoresc: Fuga, seriile I—II; 
UR1CANI : Băieți buni, băieți 
răi.

mLSjy

comercial de stat — 
43. Pentru a- 

și remedierea deranja- 
electrice exterioare în 
— 1651.
Vulcan — 1C8. Spi- 

servicittl

$ Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul
1220 interior 
nunțarea 
montelor 
Petroșani

Miliția
talul unificat Vulcan, 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 105.

Serviciu] de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; Pen
tru anunțarea și remedierea de- 
ranjamei'clor electrice — 145;

PROGRAMUL I : 6,C0 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populară bănățeană; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Noutăți cu Wencke Myhre;
11.15 Consultație juridică; 11,30 
Cîntare patriei; 12,00 Melodii;
12.15 Recita] de operă; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co- 
tid iartă; 13,30 Melodii de ieri și 
de azi; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,40 Aspecte de la fes
tivalul folcloric „Pe urme de ba
ladă" din comuna Gura Teghii 
— Buzău; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Creștere și eficiență eco
nomică; 15,30 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Prelucrări corale; 16,30 
Știința la zi; 16.35 Prezențe la 
microfon; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 Antena tineretului; 
17,30 Cîntă Titiana Pop, Vasile 
Bucur și Marius Olmazu; 17,45 
Muzică ușoară; IS,C0 Orele se
rii; 20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în în
tâmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21,CC 
Cîntă Gheorghe Mureșan și Ra
du Simion; 21,10 Revista șlagă
relor; 21,40 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert dc scară — con
tinuare; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Portativ 
’72; 9,25 O viață pentru o idee : 
Paracelsus (I); 
limba 
10,20 
pii și 
12,00 
derea
Curs de limba engleză Lecția a 
19-a; 18,00 De n-ar li dorul pe 
lume — muzică populară; 18.20 
Noutăți cultural-artistice; 18.4C 
Tragerea Pronoexprcs; 18,5C 
limp și anotimp în agricultură; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Tele 
jurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu 
lui Comunist Român și a celei 
dc a 25-a aniversări a Rcpubli 
cii. Țara întreagă în întrecere, 
20,25 Avanpremieră; 20,30 Re 
trospectivă Walt Disney; 20,55 
Fotbal : Belgia — R.F.G. (semi 
finala Campionatului European). 
Transmisiune directă dc la An
vers. Comentator Cristian Țopes 
cu; 22,45 „24 de ort".

10,00 Curs de 
franceză. Lecția a 20-a; 

Telecinemateca pentru co- 
lineret : ..Răzbunătorii**; 

Telejurnal; 17,30 Deschi- 
cmisiunii de dttpă-amiază.

Icri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 21 
grade, iar la Paring de plus 17 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 12 grade și, res 
pcctiv, de plus 14 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cu cerul varia
bil. Vor cădea precipitații sub 
formă de averse de ploaie. Vini 
slab, pînă la potrivit din secto
rul sudic.
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„Purtători ai torței olimpice
Duminică, 11 iunie, orașul Deva a găzduit etapa jude

țeană a crosului „Criteriul Flăcării Olimpice", compe
tiție care are ca scop desemnarea celor mai buni alergători 
și alergătoare, care vor purta pe traseul județului Hune
doara Flacăra Olimpică.

Participînd cu 40 de sportivi (20 fete și 20 băieți), mu
nicipiul nostru a reușit să obțină primul loc în clasamentul 
general pe orașe și municipii, la care aportul cel mai sub
stanțial l-au adus seniorii, juniorii II (fete și băieți), cîști- 
gînd astfel trofeul pus în joc. Pe locurile II și III s-au cla
sat sportivii municipiului Hunedoara și respectiv cei din 
orașul Brad.

Iată cele mai bune locuri ocupate de sportivii munici
piului Petroșani : Individual, junioare 
1) Maria Lăzăresc; 2) Viorica Lupu; 5) 
niori II (1 500 metri): 1) Eugen Roiban;
4) Nicolae Rădescu; Seniori și juniori I 
1) Nicolae Borca; 3) Ioan Magheru; 8) 
junioare I și senioare, cel mai bun loc 
Ileana Szechei.

Cei mai buni 25 de sportivi și sportive de la fiecare 
categorie au primit dreptul 
care va străbate teritoriul

U

II (1200 metri): 
AdeLa Cobuz; Ju- 
2) Ștefan Szitaș; 
(aceeași distanță) : 
Mircea Vaier. Ea 
a fost ocupat de

de „purtători ai torței olimpice", 
județului Hunedoara.

s. rAloi

PE ALEEA PLOPILO
dreptul blocului B 3 deIn

pe Aleea Plopilor din Lupeni, 
din cauza unui canal de scur
gere a apelor pluviale înfun
dat, strada era transformată 
cînd se produceau viituri în- 
tr-o baltă mocirloasă.

Ia inițiativa comunistului 
Gheorghe Demian, președinte
le comitetului de locatari, spri
jinită de Grigore 
Teodor Moldovan, 
Zorlescu, Soltner 
Florea Năsălean și 
lean s-a realizat o

Dărămuț, 
Dumitru 

Friedrich, 
Hie Ciciu- 
modificare

la groapa de decantare a cana
lului, a6tfel îneît scurgerea a- 
pei se face mai ușor și, în a- 
celași timp, se asigură închi
derea ei. Canalul de scurgere 
a fost deschis pe o porțiune de 
15 metri.

Acum
dreptul I 
circula, 
pantofi < 
dispărut

pe Aleea Plopilor, în 
blocului B 3, se poate 
cum s-ar spune, și în 
de lac. căcj „balta** a

Margareta MICA
corespondentă

0.L PETROȘANI*

ANGAJEAZĂ
PENTRU REPARAȚIA CENTRALELOR 

TERMICE DIN VALEA JIULUI
— lăcătuși

— sudori electrici și autogeni
electricieni

— instalatori încălziri centrale
zidari

— zugravi
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INFORMEAZĂ PUBLICUL CONSUMATOR

că începînd cu data de 10 iunie 1972 s-a re-
înființat pe lîngă magazinul 18 Victoria

VICTORIA"
pentru livrarea produselor alimentare Ia

domiciliu
— Comenzile se pot depune personal sau te

lefonic la telefon nr. 1813 — zilnic între orele 
6,30—21,45.

— Livrarea mărfurilor comandate se va face 
în fiecare marți, joi și sîmbătă între orele 
15—17

— Pentru transport se va percepe o taxă de 
5°/o din valoarea mărfurilor livrate.

Comanda minimă 60 lei.

Se pot prezenta pentru angajări pensionari cu 
drept de lucru conform Legii nr. 26/66 și sala- 
riați ai altor unități pentru angajare cu con
tract de muncă ocazional.

Totodată, angajăm tineri pentru calificare Ia 
locul de muncă în meseriile de zidari și zugravi.

Salarizarea, conform H.C.M. 914/68.
Informații suplimentare, zilnic la serviciul 

personal administrativ al I.G.L., cu sediul în 
Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1667.

B
i

Petnosan
angajează prin concurs

8

® șef serviciu depozite
• tehnician principal ia serviciul 

plan-aprovizionare materiale
Condițiile de angajare și salariza

re sînt cele prevăzute de H.C.M. 
914/1968 și Legea nr. 12z1971.

Concursul se va ține în ziua de 22

iunie 1972, ora 8 la sediul întreprin
derii din Petroșani, str. Mihai Vi
teazul, nr. 3, etajul I, camera 40, 
telefon 1788, de unde puteți obține • 
și informații suplimentare
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R. S. CEHOSLOVACA
ISSmSB

PRAGA 13. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al mișcării sindicale revoluțio
nare din R. S. Cehoslovacă au con
tinuat în cursul zilei de marți. In 
cadrul dezbaterilor pe marginea ra
portului dc activitate a mișcării sin
dicale din Cehoslovacia și a rapor
tului comisiei centrale dc revizie au 
luat cuvîntul reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale din importante 
unități economice, instituții, școli 
din R. S. Cehă și R. S. Slovacă.

Congresul sindicatelor cehoslovace 
a fost salutat de conducători ai 
unor delegații sindicale de peste ho- 
Jare.

In ședința de marți după-amiază 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condu
cătorul delegației sindicale din țara 
noastră, care participă la lucrările 
congresului. Cuvîntarea tovarășului 
Virgil Trofin a fost subliniată cu 
vii aplauze de către participanții la 
congres.

Lucrările celui de-al VIII-lea con
gres al mișcării sindicale revoluțio
nare din R. S. Cehoslovacă con
tinuă.

LONDRA Fidel Castro
a a 0

Cuvîntarea rostită
de Gustav Husak

PRAGA 13 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. a transmis textul 
Cuvîntărij rostite de Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, la deschi
derea lucrărilor celui de-al 
VIII-lea Congres al Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Ce
hoslovacia.

Gustav Husak a subliniat că 
direcția dezvoltării actuale a 
vieții economice și sociale din 
Cehoslovacia cunoaște o tendin
ță ascendentă. El a arătat că, în 
privința dezvoltării economiei 
naționale, programul trasat de 
cel de-al XIV-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia și preve
derile planului cincinal se în
deplinesc în ritmurile prevăzu
te, dezvoltarea economiei ca- 
racterizîndu-se prin predomina
rea tendințelor pozitive.

Gustav Husak a subliniat a- 
poi că nivelul de trai al oame
nilor muncii continuă să urme
ze o dinamică ascendentă.

Referindu-se Ia unele proble
me internaționale, după ce a 
relevat importanța tratatelor 
încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia, precum și a acordu
lui cvadripartit privind Berli
nul occidental, vorbitorul a ară-

că, în acest context, se pu- 
în prezent problema norma

lizării relațiilor dintre Cehoslo
vacia și R.F.G. „Pot să repet în
că o dată — a spus Gustav Hu
sak — că Cehoslovacia este 
gata să semneze cu Germania 
occidentală un tratat privind 
rezolvarea acestor probleme și 
că Cehoslovacia este interesată 
în stabilirea unor relații de bu
nă vecinătate cu R.F.G., pentru 
ca granița dintre cele două țări 
să devină o frontieră a păcii".

„Nu putem să lăsăm deschisă 
problema acordului de la Miln- 
chen care a permis Germaniei 
să rupă granițele Cehoslovaciei 
și a pus bazele ocupării țării 
noastre, generînd suferințe de 
nedescris pentru popoarele noas
tre — a arătat Gustav Husak. 
Sperăm că și partenerii noștri 
vor înțelege acest fapt și că 
evoluția viitoare a convorbirilor 
care vor avea loc la Praga, a- 
proximativ la sfîrșitul lunii iu
nie, va facilita găsirea unei so
luții reciproc avantajoase pen
tru aceste probleme, ceea ce ar 
permite să se înceapă cu ade
vărat o operă de colaborare paș
nică".

tat 
ne

„Nu mai vrem
Hiroșime și Nagasaki

Vizita delegației economice
guvernamentale române

LONDRA 13. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite i Ion Pățian, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului exterior, care conduce de
legația economică guvernamentală română aflată în Marea 
Britanie, s-a întâlnit, marți după-amiază, cu ministrul de 
externe Alec Douglas Home. In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a făcut un schimb de vederi asu
pra unor probleme privind relațiile bilaterale. La întâlnire 
a fost prezent ambasadorul României la Londra, Vasile 
Pungan.

In aceeași zi, conducătorul delegației române a avut 
convorbiri cu lordul Thorneycroft, președintele Consiliului 
britanic pentru comerț exterior.

GENEVA

Conferința Organizației
Internaționale a Muncii
GENEVA 13 (Agerpres).^ — La 

Geneva, se desfășoară lucrările ce
lei de-a 57-a sesiuni a Conferinței 
Organizației Internaționale a Mun
cii. La conferință iau parte dele
gații rcprezentînd țările membre ale 
organizației. Din Republica Socia
listă România participă o delegație 
condusă de Ion Păcurarii, adjunct 
al ministrului muncii.

In primele zile după deschidere, 
au fost alese organele de conducere 
ale conferinței și au fost desemnate 
comisiile de lucru.

Reprezentantul sindicatelor din 
România, Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central 
fost ales în Biroul 
zentanților celor ce

Pe ordinea de zi 
ferințe figurează

secretar
al U.G.S.R., a 
grupului repre- 
muncesc.
a actualei con- 

adoptarea unor

noi convenții și recomandări rratînd 
diferite aspecte ale muncii, precum 
și chestiuni legate dc programul de 
activitate al organizației.

Conferința a luat, de asemenea, 
în dezbatere generală problema deo
sebit dc importantă și actuală a im
plicațiilor sociale ale revoluției teh- 
nico-științifice și a efectelor sale a- 
supra mediului înconjurător. In a- 
cest context, va fi conturată con
tribuția pe care Organizația Inter
națională a Muncii o poate aduce 
pentru a pune progresul tehnic în 
slujba dezvoltării sociale și econo
mice a tuturor statelor membre ale 
organizației și a creșterii nivelului 
de viață al celor ce muncesc.

Lucrările conferinței continuă atît 
în plen, cît și pe comisii.

Lucrările Conferinței
>

a sosit
la Berlin

13 (Agerpres). — La in- 
Erich Honecker, prim- 
C.C. al P.S.U.G., și a

TOKIO 13 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
„No more Hiroshimas or Naga- 
sakis 1“ („Nu mai vrem Hiro
șime și Nagasaki !“) și „înlătu
rați armele nucleare !“ — sub 
aceste lozinci se desfășoară în 
prezent în Japonia „Marșul pă
cii", început la 3 iunie la Hi- 
roșima. In timpul ceremoniei de 
începere a marșului, desfășurată 
Lingă Monumentul victimelor 
feombei atomice, Yoshikio Yoshi
da, director general al Consi- 
îiuluj japonez împotriva bombei

suikyo), a lansat un apel la 
luptă împotriva armelor nuclea
re și a nuclearizării Japoniei.

Participanții la marș vor stră
bate pe jos o distanță de peste 
o mie de kilometri, pe un tra
seu ce va trece și prin Osaka, 
Kyoto, Aichi etc. Ei vor ajunge 
la Tokio la 5 august, în ajunul 
Conferinței anuale internaționa
le împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen, prilejuită de co
memorarea lansării asupra Hi- 
roșimei, Ia 6 august 1945, a pri-

RABAT 13. — In discursul inau
gural al lucrărilor Conferinței la ni
vel înalt a Organizației Unității A- 
fricane de la Rabat, regele Maro
cului, Hassan al II-lea, a salutat 
șefii de stat și de guvern africani 
prezenți la reuniune și a adus elogii 
președintelui Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah, pentru activitatea 
depusă ca președinte în exercițiu al 
O.U.A. El a relevat rolul pe care 
l-a avut organizația în soluționarea 
diferitelor probleme ivite între țările

trebuie îndreptate spre o A- 
unității și libertății.

atomice și cu hidrogen (Gen- mei bombe atomice. membre și a subliniat că eforturile

1II 1

SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 
gerpres). — „Partidul Comunist din 
Chile se pronunță în favoarea con
solidării conducerii politice și eco
nomice a Guvernului de Unitate Na
țională, pentru atragerea la acti
vitatea acestuia a maselor largi și 
pentru izolarea totală a forțelor 
reacționare", a declarat Victor Diaz, 
secretar general adjunct al P.C. din 
Chile, Intr-un interviu acordat zia
rului „El Siglo". Numai pe această 
bază, a subliniat el, pot fi satisfă
cute principalele revendicări ale cla
sei muncitoare și ale întregului po
por.

Secretarul general adjunct 
din Chile s-a pronunțat în 
rea unei mai largi participări a oa
menilor muncii la conducerea între
prinderilor și instituțiilor de stat. 
„Considerăm, a declarat el, că sec
torul de stat al economiei nu tre
buie să se conducă după normele 
capitalismului de stat, că el nece
sită o profundă democratizare, iar 
clasa muncitoare trebuie să-și asume 
adevăratul rol conducător".

Referitor la succesele
dobîndite de Chile de la instaurarea 
Guvernului de Unitate Națională,

al P.C. 
favoa-

economice

secretarul general adjunct al parti
dului a relevat creșterea producției 
și a productivității muncii în în
treprinderile naționalizate și a subli
niat necesitatea elaborării planurilor 
economice de dezvoltare a țării.

Vorbind despre alegerile parla
mentare, fixate pentru anul viitor, 
Victor 
munist 
nească 
re fac
de unitate națională pentru a pre
zenta o listă comună de candidați.

Diaz a spus că Partidul Co- 
din Chile este gata să-și u- 
eforturile cu alte partide ca- 
parte din coaliția forțelor

actuale 
frică a

In continuare au rostit alocuțiuni 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
președinții Sudanului — Gaafar El 
Numeiry, Senegalului — Leopold 
Senghor, Gabonului — Albert Bon
go, Nigerului — Diori Hamani, Ca
merunului — Ahmadou Ahidjo, înal
tul comisar al O.N.U. pentru pro
blemele refugiaților, Sadrieddine Aga 
Khan, precum și secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim.

In cuvîntarea sa, Waldheim a a- 
rătat că, datorită Organizației Uni
tății Africane, metodelor sale de 
mediere și conciliere, au fost regle
mentate în mod pașnic multe dife
rende ivite între țările africane. Se 
poate spune, a subliniat Waldheim, 
că Organizația Unității Africane a 
fost unul dintre principalii susțină
tori ai O.N.U. pentru menținerea 
păcii și securității internaționale pe 
continentul african. Statele africane 
au acceptat fără rezerve obiectivele 
Cartei Națiunilor Unite și regulile 
de solidaritate pe care ea le stipu
lează.

In- continuarea ședinței, partici- 
panții au ales în funcția de președin
te al Conferinței pe regele Maro
cului, Hassan al II-lea, iar ca asis
tenți ai săi pe șefii delegațiilor din 
Algeria, Niger, Volta Superioară, 
Republica Populară Congo, Republi
ca Zair, Somalia, Uganda și Botswa
na.

Marți, participanții Ia conferință 
s-au reunit într-o ședință de lucru 
cu ușile închise.

BERLIN 
vilația lui 
secretar al 
lui Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, marți a sosit la 
Berlin, într-o vizită oficială de prie
tenie, o delegație dc partid și gu
vernamentală cubaneză, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar.

In aceeași zi, anunță agenția 
ADN, Erich Honecker și Fidel Cas
tro' au avut o întrevedere, la care 
au luat parte Willi Stoph și alți 
conducători ai R. D. Germane, iar 
din partea cubaneză — Carlos Ra
fael Rodriguez, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, mi
nistru al Guvernului Revoluționar.

Tot în cursul zilei de marți, Wal
ter Ulbricht, președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane l-a 
decorat pe Fidel Castro cu Ordinul 
„Marea Stea a Prieteniei între Po
poare".

transmite : In cadrul festivită
ților prilejuite de cea de-a 90-a 
aniversare a nașterii Iui Gheor 
ghi Dimitrov, marți a început, 
la Sofia, Conferința internațio
nală ..Gheorglii Dimitrov și u- 
nirea forțelor revoluționare și 
democratice pentru pace, de
mocrație și socialism".

La conferință sînt prezenți 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat, Gheor- 
ghi Traikov, președintele Fron
tului Patriei, Stanko Todorov, 
președintele 
niștri, alți 
partid și de

Participă,
mare număr de 
peste hotare. Delegația româ
nă la conferință este condusă 
de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu 
tiv al C.C. al P.C.R

Consiliului de 
conducători 

stat bulgari, 
de asemenea, 

delegații

Mi- 
de

un 
de

ce, în numele C.C. al P.C.B., al 
Consiliului Național al Fron
tului Patriei și al întregului 
popor bulgar, a salutat prezen
ța în sală a oaspeților de peste 
hotare, primul secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar a evocat, figura 
de revoluționar marxist-Ieni- 
nist a Iui Gheorglii Dimitrov. 
El a relevat rolul marelui fiu 
al poporului bulgar în promo
varea alianței și unității de 
acțiune a forțelor revoluționa
re, democratice și progresiste 
în condițiile ofensivei fascismu
lui și ale primejdiei de război 
și a arătat că justețea ideilor 
și luptei lui Gheorglii Dimitrov 
a fost confirmată, în mod stră
lucit, prin prăbușirea fascismu
lui, apariția sistemului socialist 
mondial, destrămarea colonia
lismului și avîntul mișcărilor 
de eliberare națională.

Vietnamul ce sud
Violente ciocniri pe străzile

orașului An Loc
VIETNAMUL DE SUD 13 (A- 

gerpres). — Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, străzile ora
șului sud-vietnamez An Loc au 
fost din nou, marți, teatrul unor 
violente ciocniri, ca urmare a a- 
tacării de către forțele patrio
tice a pozițiilor trupelor mario
netă în cîteva cartiere ale orașu
lui. Zone întinse din teritoriul 
provinciei Binh Long, al cărei 
centru este An Loc, se află sub 
controlul forțelor de eliberare. 
Unități ale trupelor saigoneze, 
care au încercat să se infiltreze 
către An Loc dinspre sud, au 
fost oprite și încercuite de 
patrioți la 8 km de oraș.

Paralel cu aceste acțiuni, pa
trioții au intervenit și la 80 de 
km: vest de Saigon, unde au a- 
tacat pozițiile inamicului în lo
calitatea Mok Hoa — centrul 
administrativ al provinciei Kien 
Toung.

Agențiile 
informează 
tense care
marți Ia vest de orașul Hue. Co
mandamentul saigonez a încer
cat să trimită un desant aerian 
în spatele liniilor deținute de

patrioți la 19 km de Hue. Inccr-, 
carea s-a soldat cu un eșec, de
santul fiind întâmpinat de focul 
puternic al forțelor patriotice. 
Au fost doborîte trei elicoptere 
saigoneze. A fost, de asemenea, 
respins lin atac declanșat de e- 
fective ale trupelor marionetă 
împotriva pozițiilor Frontului 
Național de Eliberare din a- 
ceeași zonă, inamicul fiind o- 
bligat să se retragă în derută 
în văile din jurul orașului Hue. 
Luptele de pe căile de acces 
dinspre vest către Hue continuă.

In cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele grele ale 
aviației S.U.A. au efectuat 21 
de raiduri, lansînd sute de tone 
de bombe asupra zonelor elibe
rate din Vietnamul de sud, la 
nord-vest de Saigon, în jurul o-

roșului Kontum și în alte punc
te de pe teritoriul sud-vietna- 
mez. Una dintre țintele bom
bardamentelor a fost regiunea 
mlăștinoasă din apropierea fron
tierei cambodgiene, la circa 100 
km vest de Saigon, unde se face 
simțită din ce în ce mai intens 
presiunea forțelor patriotice a- 
supra provinciilor aflate la vest 
de Delta Mekongului, relevă a- 
genția France Presse, citînd. pe 
purtătorul de cuvînt al comanda
mentului american. In același 
timp, avioanele de vînătoare a- 
mericane, decolînd de la bazele 
situate în Vietnamul de 
în Tailanda sau de pe 
portavioanclor flotei a 
S.U.A., au efectuat 284
asupra celor patru regiuni mi
litare ale Vietnamului de sud.

sud și 
bordul
7-a a 
raiduri

de presă americane 
despre luptele in- 

au fost înregistrate Succese obfinute
de patrioții laoțieni

In urma inundațiilor
TOKIO 13. — In urma ploi

lor torențiale care au căzut 
într-o vastă regiune din sud- 
estul Insulei Kyushu, din Ar
hipelagul japonez; 7 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 9 
au fost grav rănite — infor
mează agenția France Presse.

Precipitațiile, care au atins 
un nivel ridicat — 345 mi
limetri în regiunea rîului 
Kuma, din prefectura Kuma
moto— au distrus’ sau avariat 
23 de locuințe.

Obiecte aparținînd
culturii papuașe

PORT-MORESBY 13. — Po
liția din Papua (Noua Guinee) 
a confiscat în portul Madang 
o colecție de obiecte aparți
nînd culturii naționale papua
șe, care a dispărut în urmă 
cu cîtăva vreme. Potrivit a- 
precierilor specialiștilor, va
loarea aproximativă a colec
ției este de 100 000 dolari. 
Persoane necunoscute, care au 
sustras aceste obiecte, au în
cercat să le transfere. în străi
nătate. Agenția Reuter relevă 
că reținerea acestei colecții în 
portul Madang este unul din 
puținele cazuri în care auto
ritățile locale au reușit să o- 
prească transferarea în străi
nătate a unor obiecte aparți
nînd culturi papuașe.

Căderi de zăpadă
BONN 13. — Valul de frig 

care și-a făcut apariția într-o 
serie de țări din vestul Euro
pei a cuprins zilele acestea și 
teritoriul R.F.G., provocînd 
căderi de zăpadă nu numai în 
regiunile muntoase. In regiu
nile dc șes, timpul a devenit 
friguros și umed, termome
trul indicind temperaturi ne
așteptate Pentru acest sezon.

Prima oară... o
femeie-prezident

PARIS 13. — Consiliul mu
nicipal al Parisului (primăria) 
va fi prezidat pentru prima 
oară în istoria sa de o femeie: 
Nicole de Hauteclocque, care, 
în alegerile desfășurate luni, 
a obținut cel mai mare nu
măr de voturi (44). In vîrstă 
de 59 de ani, Nicole de Haut- 
clocque este membră a Parla
mentului din partea U.D.R.

Opiu capturat
A-

va acorda Egiptului asistență 
în construcția unor combinate 
textile și unor întreprinderi 
pentru producția de plăci cera
mice și obiecte din cristal.

nei strategii efective, vizînd e- 
liberarea totală a continentului, 
informează agenția ghaneză de 
știri.

> Un nou atentat anticomu
nist a fost pus la cale, luni, de 
elemente fasciste italiene. In 
fața sediului federației din Ca
tania a Partidului Comunist 
Italian a fost plasată o bom
bă cu dinamită, de mare forță. 
Numai datorită prezenței de 
spirit a unui activist al P.C.I. 
nu s-a produs o adevărată tra
gedie.

Mai multe mii de lucră
tori de la uzinele metalurgice 
„Rheinstahl-Hanomag", din o- 
rașul vest-german Hanovra, au 
participat luni la o demonstra
ție de 
târârii 
parte 
nități 
patronatului, 1 000 de salariați 
ai uzinei se vor vedea, practic, 
concediați.

protest, ca urmare a ho- 
direeției da a închide a 
din atelierele acestei u- 
industriale. Prin decizia

♦ Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a părăsit, luni 
seara, orașul Delhi, cu destina
ția Stockholm.

La Stockholm, Indira Gan
dhi va lua cuvîntul, miercuri, 
în cadrul dezbaterilor Confe
rinței Națiunilor Unite cu pri
vire la mediul înconjurător. Ea 
va avea, de asemenea, întreve
deri cu primul ministru, Olof 
Palme, și cu alte oficialități 
suedeze.

Președintele Senatului bel
gian, Paul Struye, s-a pronunțat 
pentru recunoașterea diplomat^ 
că de către Belgia a R.D. Ger
mane. Acest act, a spus el, este 
conform cu actuala situație din 
lume, corespunde 
destinderii.

intereselor

i Moscova a
Prezidiului 

al U.R.S.S.,

<$■ La 13 iunie, la 
avut loc ședința 
Sovietului Suprem ; 
în cadrul căreia a fost ratificat 
Tratatul de prietenie și cola
borare între Uniunea Sovietică 
și Irak, semnat, la Bagdad, Ia 
9 aprilie 1972,

re condamnă cu fermitate mă
surile întreprinse de poliția re
gimului rasist de la Pretoria 
împotriva studenților sud-afri- 
cani. Comitetul adresează un a- 
pel tuturor tinerilor, studenților 
și altor organizații din lume 
pentru a-și exprima, prin toate 
mijloacele de care dispun, spri
jinul hotărît pentru lupta stu
denților din Republica 
de Sud.

XIENG QUANG 13 (Ager
pres). — Comandamentul su
prem al Armatei populare de e- 
liberare a Laosului a dat pu
blicității un comunicat, în care 
se relevă succesele obținute de 
patrioții laoțieni în perioada se
zonului uscat, din noiembrie 
1971 pînă în mai 1972.

In comunicat se arată că, în 
perioada menționată, subunită
țile Armatei populare de elibe
rare au scos din luptă peste 
15 000 de soldați și ofițeri ai i-
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Africii

namicului, printre care 4 990 de 
mercenari tailandezi și 6 626 
soldați aparținînd „forțelor spe
ciale".

Patrioții laoțieni au provocat 
grele pierderi unui număr de 
43 de batalioane inamice, între 
care 19 batalioane tailandeze, 
au doborît sau au distrus la sol 
117 avioane și elicoptere ame
ricane. au capturat sau au dis
trus 4 200 arme de diferite ti
puri, 112 vehicule militare și au 
intrat în posesia unor importan
te cantități de muniții și echi
pament de luptă.

WASHINGTON 13. - 
genți federali americani au 
capturat aproximativ 1 800 kg 
de opiu brut descoperit în- 
tr-un laborator clandestin din 
nordul Thailandei. Opiumul 
ar fi putut fi transformat, în 
aproximativ 160 kg de heroi
nă pură, cu o valoare, pe 
piața neagră, de 70 milioane 
dolari. Mai multe persoane au 
fost arestate în cursul opera
țiunii, care a fost efectuată 
în colaborare cu poliția thai- 
landez.ă.

Un cargou scufundat
ATENA 13. — Un cargou 

grecesc de 22 000 tone, trans- 
porlînd o importantă cantita
te de țiței, s-a scufundat. luni, 
în largul Insulei Pilos, din 
Mediterana, informează un co
municat al Ministerului Ma
rinei din Grecia. întregul e- 
chipaj a fost salvat.

<£■ In capitala indiană a a- 
vut loc o mare demonstrație 
de protest împotriva bombar
damentelor efectuate de aviația 
americană asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam. 
Intr-un memorandum adresat 
Administrației Statelor Unite, 
prin intermediul Ambasadei 
S.U.A. la Delhi, participanții 
cer guvernului american să în
ceteze imediat bombardamen
tele asupra R.D. Vietnam și 
să-și retragă toate trupele din 
Indochina.

In cadrul Conferinței mi
niștrilor pentru problemele so
ciale din țările membre ale 
C.E.E., Carlo Donat Cattin, con
ducătorul delegației italiene, a 
declarat 
sideră 
800 000 
angajați
Italiei sînt 
rii. Ministrul italian s-a referit 
în special Ia situația existentă 
în Republica Federală a 
maniei și Franța.

că 
că 

de
în

guvernul său con- 
cei aproximativ 

muncitori italieni 
afara granițelor 

supuși discrimină-

Ștefan Olszowski, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Polone, care face o vizită ofi
cială în Austria, a fost primit-, 
luni, de președintele acestei 
țări, Franz Jonas, informează 
agenția P.A.P. In aceeași zi, 
ministrul polonez a făcut o vi
zită omologului său austriac, 
Rudolf Kirchschlaeger.

<>■ Intre 5 și 12 iunie, la 
Burgas, a avut loc cea de-a 10-a 
sesiune a Comisiei mixte pen
tru aplicarea convenției între 
guvernele Bulgariei, României 
și U.R.S.S. în legătură cu pes
cuitul în Marea Neagră. Au fost 
analizate rezultatele obținute 
în cercetarea științifică în pe
rioada 1970—1971 și realizările 
legate de reglementarea pescui
tului în vederea utilizării mai 
raționale a resurselor de pește.

Ger-

In urma convorbirilor 
purtate la Moscova, între Uni
unea Sovietică și Republica A- 
rabă Egipt a fost semnat un 
protocol potrivit căruia U.R.S.S

---- ----------------------------------
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A-
gha- 

in- 
sale

& Colonelul Ignatius 
cheampong, șeful statului 
nez, a declarat că a dat 
strucțiuni delegației țării 
la conferința la nivel înalt a
O.U.A. de la Rabat, să acțione
ze, împreună cu- ceilalți lideri 
aflrâcani, pentru elaborarea u-

Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongo
le, l-a primit, marți, pe Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslo
vace, care face o vizită în Mon
golia.

<>• In cadrul reuniunii 
trilor pentru problemele 
din țările membre ale 
ale cărei lucrări s-au desfășurat 
luni, la Luxemburg, a fost pre
zentat un raport detaliat asupra 
situației șomajului din cele 6 
țări comunitare. Albert Coppe, 
membru al Comisiei C.E.E., ca
re a prezentat această situație, 
a precizat că, în perioada apri
lie 1971 — aprilie 1972, șoma
jul a luat proporții alarmante, 
mai ales în țări ca R. F. 
maniei, unde a crescut 
la sută, în Belgia — cu 
sută și în Olanda 
sută.

miniș- 
sociale 
C.E.E.,

Noi trupe britanice 
vor fi

în Irlanda

$> Agenția China Nouă anunță 
că la Pekin a fost semnat un acord 
privind schimburile de 
plățile pe anul 1972 între guvernul
R. P. Chineze și guvernul Uniunii 
Sovietice.

mărfuri și

Comitetul special pentru 
problemele apartheidului al A- 
dunăriî Generale a O.N.U. a di
fuzat, luni, un comunicat în ca-

T

a Ger- 
ctt 244

trimise
de Nord

LONDRA 13 (Agerpres). — In 
cadrul unei dezbateri speciale 
pe marginea situației din Ulster, 
ministrul britanic pentru proble
mele Irlandei de Nord, William 
Whitelaw, a anunțat luni seara, 
în Camera Comunelor, că un 
batalion suplimentar — proba
bil 550—600 de oameni — va fi 
trimis imediat spre Belfast, spre 
a întări trupele britanice dislo
cate în provincie. Doschizînd 
dezbaterea din Camera Inferioa
ră a Parlamentului Marii Brita
nii, Whitelad a adresat serioase 
avertismente atît organizației i- 
legale Armata Republicană Ir
landeză (I.R.A.), cît și extremiș
tilor protestanți. El a reafirmat, 
totodată, că guvernul de la Lon
dra este hotărît să mențină or
dinea în Irlanda de Nord. In 
momentul de față, în Ulster se 
află 14 500 de militari britanici.

Dezbaterile din Senatul
american privind ajutorul
militar pentru străinătate

WASHINGTON 13 
— Senatul american a 
baterile asupra proiectului de lege 
privind ajutorul militar pentru 
străinătate, la care liderul majori
tății democrate, Mike Mansfield, a 
prezentat un amendament legat de 
războiul din Vietnam. Propunerea 
lui Mansfield prevede, pe de o par
te, suprimarea, după data de 31 au
gust 1972, a oricăror fonduri le
gate de intervenția Statelor 
în Vietnam.

Intr-o declarație făcută la 
perca dezbaterilor, Mansfield 
exprimat'hotărârea de a depune toa
te eforturile necesare pentru ca a- 
mendamentul să fie adoptat. Scopul 
acestuia, a spus el, este dc a asi
gura retragerea completă și grabni
că a S.U.A. din Vietnamul de sud.

(Agerpres). 
început dez-

Unite

înce-
și-a

Amendamentul lui Mansfield, în
să, ca și intenția Congresului de a 
reduce totalul ajutorului militar pro
pus de guvern (de la 2,15 la 1,7 
miliarde dolari) se lovesc de opo
ziția Casei Albe. înainte de înce
perea dezbaterilor, președintele Ni
xon a adresat liderilor celor două 
grupuri din Senat, Mike Mansfield 
și Hugh Scott, scrisori în care, in-> 
vocînd „angajamentele 
străinătate", cere să 
reducerea de fonduri

Agenția Associated Press precizea
ză că liderul majorității democrata 
din Senat a declarat că nu-și va 
retrage amendamentul, iar în cazul 
în care acesta ar fi respins, îl va 
prezenta la alte proiecte de lege,

S.U.A. în 
fie respinsă 
preconizată1,
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