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nebilizarc pe un lara tront a potențialului creator 
al colectivelor de munca pentru inlâptuirea obiectivului 

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN I

VIZITA PRINȚULUI
NORODOM SIANUK
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Constructorii Șantierului 71 C.C.F
Petroșani își spun cuvîntul
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O datorie primordiala

a cadrelor tehnico-inginerești

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR,

In cea de-a doua zi 
oficiale de 
noastră, Altețele Lor 
prințul 
prințesa Monique Sianuk, cele
lalte persoane oficiale cambod
giene au fost oaspeții munici
piului Pitești, luînd cunoștință 
cu acest prilej de unele aspec
te ale dezvoltării economice a 
acestui important centru indus
trial al României. Solii ^po
rului cambodgian au fost înso
țiți de Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneiiu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Marin Alexie, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România acreditat pe lingă șe
ful statului Cambodgia, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitorul șefului Marelui Stat 
Major, de alte persoane ofici
ale române.

La intrarea în județul Argeș, 
în comuna Glîmbocata, Altețele 
Lor Regale sînt salutate de to
varășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, de alți reprezentanți 
ai organelor județene de partid 
și de stat. Primul obiectiv al 
vizitei este Uzina de autoturis
me Pitești — mîndrie a indus
triei noastre constructoare de 
mașini.

La intrarea în uzină se află 
înscrisă urarea „Bun venit so
lului poporului cambodgian, 
Samdech Norodom Sianuk !“ 
Ing. Cornel Pînzaru, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini,și ing. Mihai 
Dumitru, directorul general al 

auto
mat 

unor

prietenie
Monique Sianuk, sînt salutate 
de Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
de colectivul de conducere al ■ 
Grupului și de membrii Comi
tetului de direcție. Ing. Costa- 
che Sava, directorul general al 
grupului, prezintă oaspeților 
prin intermediul unor mache
te principalele unități în pro
ducție și lucrările de investiții 
pentru cea de-a doua etapă de 
dezvoltare a platformei petro
chimice argeșene.

Se străbate apoi una din 
principalele artere ale Grupu
lui industrial de petrochimie. 
Gazdele dau cu acest prilej ex
plicații asupra unor procedee 
chimice folosite, asupra carac
teristicilor unor utilaje și in
stalații. Se subliniază că 80 la 
sută din instalațiile care com
pun platforma petrochimică ar- 
geșeană sînt fabricate de in
dustria noastră constructoare 
de mașini. Oaspeții manifestă 
un interes deosebit față de ex
plicațiile primite, exprimă cu
vinte de apreciere față de spe
cialiștii români care au conce
put aceste moderne instalații.

In încheierea vizitei pe plat
forma petrochimică. prințul 
Norodom Sianuk mulțumește 
pentru ospitalitate, pentru in
teresantele explicații primite 
și adresează colectivului de 
conducere al Grupului, tuturor 
chimiștilor 
noi

și constructorilor 
succese în producție, în

dezvoltarea unităților în care 
lucrează, pentru continua înflo
rire a României socialiste.

După vizita prin unitățile in
dustriale din Pitești, tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, a 
oferit un dejun în onoarea Al
teței Sale Regale, prințul No
rodom Sianuk, și a Alteței Sa
le Regale, prințesa Monique 
Sianuk.

Impărtășindu-și gazdelor im
presiile din vizita făcută în mu
nicipiul Pitești, prințul Norodom 
Sianuk a relevat marile succese 
înregistrate în opera de edifica
re economică și socială, rezulta
te ale liniei clare, juste. a 
Partidului Comunist Român, sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de construcție socia
listă a țării. Aceste succese se 
oglindesc în Uzina de automobi
le din Pitești, în Grupul indus
trial petrochimic, realizări ul
tramoderne, care poartă marca 
geniului poporului român Și 
mărturisesc înaltul grad al teh
nicii și științei românești.

Prințul Sianuk a relevat că 
oaspeții cambodgieni sînt încin- 
tați de felul în care au fost pri
miți de poporul român, de mun
citori și muncitoare, care s-au 
arătat ca niște]frați și surori, 
ceea ce constituie o puternică 
îmbărbătare pentru conducătorii 
unui popor care luptă pentru 
salvarea sa națională.

1 000 000 lei producție suplimentară globală
100 000 lei economii la prețul de cost
20 tone metal economie la lucrările de con
solidare
15 mc material lemnos economie prin apli
carea unei inovații la construcția pasarelei 
din stația Petroșani

tn aceste zile, comuniștii 
din cele cinci organizații de 
partid ale Șantierului 71 con
strucții căi ferate Petroșani 
au dezbătut. în adunări ge
nerale, cu deosebit simț de 
răspundere activitatea des
fășurată de toți membrii de 
partid, de organizațiile de 
bază și comitetul de partid 
al șantierului pentru înfăp
tuirea sarcinilor rezultate 
din hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului din 
1967 și Congresului al X-lea 
al P.C.R. privind perfecțio
narea conducerii și planifică
rii activității economico-so- 
ciale și de dezvoltare a eco
nomiei socialiste.

Cu ocazia acestor dezba
teri. comuniștii șantierului

71 au evidențiat faptul că, 
așa cum prevăd directivele 
Congresului al X-lea al 
P.C.R.. în subramura trans
porturi și telecomunicații. în 
vederea sporirii intensității 
traficului pe rețelele de ca
le ferată, se vor electrifica 
noi linii feroviare cu 
greu și trafic intens, 
cest context de măsuri 
scrie și electrificarea liniei 
ferate Filiași-Tg. Jiu-Petro- 
șani-Deva-Mintia, obiectiv la 
care este chemat să-și aducă

profil
In a- 
se în-

Ștefan BURLAN 
locțiitor al secretarului 

comitetului de partid de Ia 
șantierul 71 C.C.F. — 

Petroșani

(Continuare în pag. a J-a't

DINEU OFERIT

a angajamentelor luate de mineri
în întrecerea socialistă

Interviu cu ing. ARCADIE FODOR, șeful serviciului producție și or
ganizarea muncii din C.C.P,

Din dorința de a aduce la cunoștința cititorilor preocu
pările tot mai cuprinzătoare pentru susținerea și intensifi
carea întrecerii socialiste, declanșate în întreaga Vale a 
Jiului, ne-am adresat, ieri, cu cîteva întrebări tov. ing. 
ARCADIE FODOR, șeful serviciului producție și organiza
rea muncii din Centrala cărbunelui Petroșani. Discuția a 
fost axată, îndeosebi, asupra inițiativelor lansate de mina 
Lupeni, pentru realizarea a două cicluri în plus în abata
jele frontale, de mina Aninoasa, pentru realizarea a 4 tim
puri pe zi și aripă în abatajele cameră din stratul III, și de 
mina Uricani pentru obținerea unei avansări medii de 100 ml 
Ia înaintări în steril. Interlocutorul a răspuns cu amabilitate 
întrebărilor noastre :

față de societate. Aș vrea 
să scot în evidență valoarea lor 
cu atît mai mult cu cît iniția
tivele sînt ' lansate în situația 
cînd unitățile miniere cunosc 
un anumit impas, ceea ce re
flectă, de asemenea, dorința a- 
cestor promotori ai întrecerii 
de a veni în sprijinul produc
ției,, a întregii industrii carbo
nifere.

Ce ne puteți spune des- 
,,valoarea economică"

cu alte cuvinte, despre
pre 
sau, 
eficiența inițiativelor lansa
te?

prin 
trei 

de

— Sînt cunoscute deja, 
intermediul ziarului, cele 
inițiative, recent lansate 
minerii șefi de brigadă Petre 
Constantin, Petru Roman și 
Constantin Grădinaru, de Ia 
minele Lupeni, Aninoasa și 
Uricani. Ce ne puteți spune

despre valoarea etică a aces
tor inițiative?

— Ca valoare etică, morală, 
ele ilustrează, sau dacă vreți, 
reflectă imaginea proprie mi
nerului, a omului cu o atitudi
ne înaintată față de muncă,

a umi

pe podiumul Întrecerii socialiste
BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE
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Citiți 
reportajul 
în pagina 

a 3-a

Nicolae Stanca și fo
sil Lucaci, ortaci de nă
dejde ai brigadierului 
Francisc Kovacs (mijloc) 
hotărăsc, la ieșirea din 
șut să păstreze tradiția 
brigăzii de a avea cea 
mai bună viteză de a- 
vansare...

Foto : I. LICIU

Vă prezentăm azi de la PETRII. A

® 70 ml avansare medie în lunile aprilie
și mai în galerie cu profil de 12,5 mp

O După prima decadă a mnii iunie, 20 ml
avansare
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— Desigur, la nivelul celor 
trei brigăzi s-au făcut calcule
le estimative necesare, din ca
re rezultă eficiența inițiative
lor, raportată la condițiile de 
lucru din abatajele respective. 
Ea este substanțială. De exem
plu, prin realizarea celor două 
cicluri în plus de către briga
da lui Petre Constantin, se va 
obține numai în acest abataj

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Grupului de uzine de 
turisme Pitești invită 
întîi pe oaspeți în fața 
machete care redau principa
lele unități productive aflate în 
funcțiune sau în construcție. 
Construită în proporție de a- 
proape 80 la sută, uzina este, 
în același timp, un mare ‘ton
tier. Noi capacități de produc
ție vor întregi în următorii 
ani moderna întreprindere, co
respunzător Directivelor celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R 
Se vizitează uzina. Prințul No
rodom Sianuk, alte persoane 
oficiale cambodgiene se opresc 
la diferite locuri de muncă, 
exprimînd înalte aprecieri 'a 
adresa gradului de tehnicitate 
ai utilajelor, a organizării pro
cesului de fabricație. Ultima 
secție vizitată este cea de mon
taj general. Oaspeții rămîn 
plăcut impresionați aflînd că 
astăzi. în mai puțin de 7 mi
nute, un nou automobil „Da
cia" iese de pe banda de mon
taj. Pretutindeni în vizita prih 
sectoarele întreprinderii, solii 
poporu'ui cambodgian au fost 
salutați cu căldură de colecti
vul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

In încheierea vizitei, prințul 
Norodom Sianuk a semnat în 
Cartea de onoare a uzinei.

Vizita solilor poporului cam
bodgian a continuat apoi în 
zona industrială de sud a ora
șului, unde în anii construcției 
socialiste s-au înălțat trei mari 
unități — Combinatul petro
chimic, Uzina de negru de fum 
■Și o modernă rafinărie, care al
cătuiesc Grupul industrial de 
petrochimie.

La sosirea la Grupul indus
trial de petrochimie Pitești, 
Altețele Lor Regale, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa

DE OASPEȚII
CAMBODGIENI

Șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Alteța 
Sa Regală prințul Norodom 
Sianuk, împreună cu Alteța Sa 
Regală, prințesa Monique Sia
nuk, au oferit, marți, în saloa
nele Casei Centrale a Armatei, 
un dineu în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
președintele- Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste. secretar general al 
tidului Comunist Român, 
rășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
soția, Elena Maurer, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, -Gheorghe Cioară. 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu. Janos Faz.ekas. Ștefan 
Voitec. Mihai Gere. Ion Ioniță, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Ște
fan Andrei, Ion Dincă cu so
țiile. Maria Groza, vicepreșe-

Par- 
tova- 
și a

ce

dinte al Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneiiu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale 
șt organizații obștești.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului Cambodgia — domnii 
Ieng Sary. Sarin Chhak. cu so
ția, I-Iuot Sambath, cu soția, 
Thiounn Prasith și Alteța 
prințul Sisowath Methavi.

La începutul dineului au 
intonate imnurile de 
Republicii Socialiste 
și Cambodgiei.

In timpul dineului,
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, prințul No
rodom Sianuk și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Sa

fosil 
alostat

România

care s-a

(Agerpres)

In ziarul nostru de mîine
VEȚI PUTEA CITI:

O pagină specială cu tema: Cum sprijină munca politică 
inițiativele minerilor, acțiunea de generalizare a lor pen
tru creșterea vitezelor de avansare în abataje și galerii. 
Un colț MAGAZIN
Rubricile : „Agendă juridică", „Informații utilitare".
Pagina a 4-a vă oferă știri și reportaje despre evenimen
tele internaționale ale zilei.

România socialistă în imagini și fapte
Vechea

și noua
glorie

a
Sucevei

Cînd, in înserarea calmă, stră
bați Lunca de un farmec aparte 
a rîului de la care își trage o- 
bîrșia numele orașului, mii de 
stele fluorescente aureolează 
fruntea străvechii cetăți de 
scaun a Moldovei. Stihuri bolin- 
tinene, pagini din „Frații Jderi" 
sau din „Nicoară Potcoavă" se 
contopesc parcă în feeria aceas
ta de lumini, sau se desprind 
.din ea, amintindu-ne peste timp, 
laolaltă cu ruinele cetății lui 
Ștefan cel Mare, de epoca stră
lucitului voievod. „Pe o stîncă 
neagră, într-un vechi castel / 
-Unde cură-n poale un rîu mi
titel..."

lată, aici unde sînt ruinele a 
fost castelul în care s-au hotărit 
atitea bătălii cu vrăjmașii cotro
pitori și atitea răsunătoare biru
ințe. De aici i-o fi vorbit fiului ei 
mama lui Ștefan cel Mare cinci.

N. POP

(Continuare în pag. a 2-a)

Bîrcea — Hunedoara :

Produse noi puse în fabricație

® Plăci de argilă arsă glazurate, 
în diferite culori

C. S. Galați :
® Tablă striată folosibilă în cele mai 

diverse construcții
Specialiștii întreprinderii de materiale de 

construcții de la Bîrcea — Hunedoara au a- 
similat și introdus în fabricație, după o teh
nologie proprie, plăci de argilă arsă glazurate 
și simple de diferite formate și culori. Noile 
produse se utilizează cu succes la placarea 
interioară și exterioară a diferitelor construc
ții social-eulturale, conferind acestora un grad 
superior de durabilitate și eleganță.

Colectivul acestei întreprinderi a sporit, 
totodată, producția materialelor de construc
ții fabricate din zgură siderurgică, dînd peste 
prevederile de plan de la începutul anului 
mai mult de 35 000 cărămizi dialit și 10 va
goane de vată minerală pentru izolații ter
mice. Aceste produse sînt solicitate în canti 
tați mereu mai mari și la export.

La laminorul de benzi Ia cald — cel mai 
tinăr obiectiv industrial aflat în producție pe 
platforma Combinatului siderurgic din Ga
lați — a fost asimilat cu un an mai devreme 
și introdus în fabricație un nou produs. Este 
vorba de tabla striată, folosită în cele mai 
diverse construcții industriale, în construcții 
de nave, pasarele și pardoseli.

Colectivul acestui important sector al corn 
binatului a asimilat, cu mult înainte de da
tele stabilite inițial, și alte sortimente din 
producția de bază a laminorului ca : tablă 
navală, tablă pentru lonjeroanc de autocami
oane și pentru țevi sudate

(/Igerpres)
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in incinta minei Dîlja

Gospodarul bun se cunoaște de 
la poartă — spune o zicală. Recen
ta vizită la E. M. Dîlja ne-a de
monstrat încă o dală adevărul ex
primat de proverb. Multe aspecte 
intîlnite în incinta acestei exploa
tări, chiar de la intrare, dovedesc 
că există preocupări meritorii pen
tru a crea la suprafața ----- — 
cadru gospodăresc care să 
mod activ și eficient în 
muncii din subteran.

...In preajma puțului 
chiar la intrarea în incinta 
a lost amenajat un mic parc 
ronduri de flori care — după cum 
spunea tovarășul Emil Oprea, gos
podarul minei, va fi împrejmuit cu 
gard și dotat cu bănci, 
trenurilor 
nerilor în 
betonate, de intensă 
ție din restul incintei au fost ni
velate și acoperite în cca mai mare 
parte cu savura de calcar, eliminîn- 
dtt-sc astfel noroiul, s-a ameliorat 
situația de la lămpărie, s-a delimitat 
locul pentru armăturile metalice, 
depozitul de lemn a fost împrej
muit cu gard. Toate acestea nu sînt 
însă decît semne bune de ordine, 
începuturi promițătoare pentru că 
în gospodărirea incintei exploată
rii mai este destul loc pentru mai 
bine atît „afară" cît, mai ales, la 
baia minerilor.

Aspectul gospodăresc al „supra
feței" minei este umbrit în prezent 
de cîieva puncte care reclamă mă
suri de remediere urgente. Incinta 
principală este traversată de scurge
rea apelor pîrîului Dud spre Jiu. A- 
cest torent a fost 
drill lucrărilor de 
minei 
Chiai 
tă, o 
mint 
cu astuparea canalul de 
îneît dacă acest lucru s-ar produce 
— și sînt create toate premisele —. 
eventuale viituri de apă dinspre 
deal ar putea produce inundarea 
întregii incinte. O acțiune amplă 
}»■ eficientă sprijinită prin utilajele 
necesare de către S.T.R.A. din ca
drul U.A.T. care să se bucure și de 
participarea în masă a uteciștilor și 
a altor salariați ai exploatării, mo
bilizați de comitetul sindicatului ar 
fi cît se poate de bine venită ; 
contribui, în final, la eliminarea 
pcetului de dezordine pe care-1 
«reține acum acest canal pe 
parcursul lui și a eventualelor 
plăceri și pagube în cazul unor ploi 
torențiale.

minei un 
vină în 
sprijinul

central,
minei, 

cu

„Stația" 
pentru transportul mi- 

subteran, spațiile nc- 
de intensă circula-

corectat in ca- 
rcdeschidcrc a 
Dar, cc folos 1? 

pîrîului în incin-
și canalizai.
la intrarea
apreciabilă grămadă de pă- 

cxcavai de undeva, amenință 
scurgere

ar 
as- 
în- 
tot 
ne-

Un alt punct aliat în discordan
ță cu situația de ansamblu, 
cu construcțiile noi, moderne, im
pozante ale minei — loc ce re
clamă mîna gospodarului pentru a 
li transformat deoarece nu ntai fa
ce de mult corp comun cu ceea ce 
s-a pus în funcțiune în jurul lui 
este instalația cillbuiorului 
a benzii folosite cîndva 
transportul cărbunelui, 
pentru că acum cărbunele sosit

vechi și 
pentru 

Cîndva, 
T la 

„ziuă" urmează alt drum — de la 
puț direct în noua separație și de 
aici în vagoanele C.I’.R. — îneît 
construcțiile care au susținut banda 
respectivă, prin simpla lor prezență 
au o influență negativă asupra as-

multă grijă reclamă și împrejmuirea, 
în care sini depozitate diferi
te utilaje, piese de schimb, mate
riale fieroase etc. Spații prețioase 
din acest loc sînt ocupate de am
balajele care nu sînt restituite ope
rativ furnizorilor (cazul tambttri- 
lor metalici și din lemn pentrii ca
bluri, aflați în ziua vizitei în exte
riorul împrejmuirii, în dilerite lo
curi din incintă). Apoi, în interio
rul acestui depozit am văzut uncie 
confecții metalice, tuburi de aeraj, 
de exemplu, care

Știința

SI 
lehnica

PE TEME
ACTUALE

pectului gospodăresc al incintei, o- 
cupă .spațiu, arată ca un loc pără
sit. Și aceasta în situația în care 
sectoarele de transport și depozite 
au nevoie de spațiu ca de... aer. 
Sectorul electromecanic, în sarcina 
căruia cade demontarea construcției 
în care s-a aflat culbutoru) și a ca
drelor ce au susținut banda, degaja
rea spațiului ocupat, trebuie să trea
că de urgență la rezolvarea ei, iar 
sectoarele gospodăresc și al depo
zitelor să nu amâne pe mai tîrziti 
ceea cc le revine lor. O conlucrare 
mai activă, cu toate consecințele ei 
pozitive atît în desfășurarea pro
cesului de extracție a cărbunelui cit 
și în aspectul gospodăresc al minei 
este absolut necesară la mina Dîlja. 
Pentru că oricît s-ar strădui
nil gospodăresc să facă ordine, 
va reuși acest lucru dacă sectorul de 
transport va continua să lase, zile 
în șir, pe căile sale de circulație din 
incintă vagonete ori cărucioare pen
tru lemn răsturnate, așa cum se
mai pot vedea uneori, dacă secto
rul electromecanic va continua sa
„uite" peste tot diverse utilaje scoa
se din subteran pentru recondițio- 
nare ori care urmează să fie puse 
în funcțiune dar care pînă ajung la 
destinația finală, fac uneori stagii 
apreciabile în diverse puncte ale in
cintei și nu rareori stînjcncsc desfă
șurarea normală a altor activități, 
sînt degradate de intemperii, deci 
produc și într-un caz și în celălalt 
pagube.

Mai mult simț gospodăresc, mai

secto-
iiu

au suferit dete
riorări datorită descărcării neglijen
te, nesupravegheate și depozitării 
necorespunzăioarc. O stivă de cîieva 
tone de bobine de plasă din sîrmă 
aflată sub cerul liber aici „îndură" 
cam de pica mult timp (ca de alt
fel și alte utilaje) intemperiile, do
vadă gradul avansat de oxidare a 
sîrmei, rcclamînd cu insistență din 
partea tovarășului FRANCJSC 
KONKA, șeful sectorului depozite, 
o măsură gospodărească ce trebuie 
luată neapărat înainte de a se trans
forma în... lier vechi. Am 
tîlnit în incinta minei și 
ficiențe gospodărești care,

mai în
alte de- 

sîntem 
nevoiți să repetăm, își au cauza tot 
in imperfecțiunile din conlucrarea 
dintre cele patru sec.oare menționa
te, în posibilitatea, aproape inevita
bilă, ca un sector să aștepte să re
zolve celălalt ceea ce cade, de fapt, 
în atribuțiile lui. Față de aceste as
pecte nu pot fi străini nici tovară
șii MIRCEA POPESCU și DU
MITRU ANDR1ȚO1U, respectiv, 
directorul și contabilul șef al ex
ploatării.

Gospodărirea minei implică două 
aspecte importante — cel expus o- 
chiitlui la primul contact, al plă
cutului, șt cel al grijii pentru con
servarea în condiții optime a valo
rilor — ambele cu repercusiuni asu
pra rezultatelor îr> producție și a- 
stipra eficienței economice. In am
bele domenii, la mina Dîlja sînt li
nele rezultate bune, mai sînt și de
ficiențe. Pentru înlăturarea acestora 
din urmă este necesar să se afirme 
in practica de zi cu zi preocuparea 
pentru intronarea ordinci ce trebuie 
să domnească în incinta minei, 
o înțelegere și conlucrare e- 
ficientă între toate sectoarele de 
deservire, o atitudine de neîngă- 
duință împotriva celor care degra
dează, intenționat ori prin neglijență 
anexele gospodărești ale exploatării, 
bunuri în care sînt înmagazinate 
valori însemnate și pe care toți a- 
vem datoria să le folosim și să le 
păstrăm cu deosebită grijă.

TATARCA

factor principal in apărarea sănătății populației
Este unanim recunoscui fap

tul că măsurile complexe so
ciale, economice și medico-sal 
nitare, adoptate de partid și 
guvern au modificat favorabil 
starea de sănătate a populați
ei, privită prin prisma princi
palilor indicatori demografici 
și de sănătate. A scăzut mor
talitatea generală la un nivel 
comparabil cu realizările în a- 
cest domeniu din cele mai dez
voltate țări, s-a redus mortali
tatea infantilă, a crescut sim
țitor durata medie de viață. 
Bolile transmisibile au cunos
cut o scădere evidentă — unele 
ajungând în faza de eradicare.

Caracterul specific pe care îl 
îmbracă tuberculoza, una din 
bolile transmisibile, cu extin
dere în masă și cu importante 
implicații social-economice. da
torită cronicității ei. face ca 
prevenirea și combaterea aces
tei boli să fie deosebit de difi
cile .și complexe. Cu toate a- 
cestca, și în această boală s-a 
înregistrat an de an. o scădere 
tot mai evidentă.

Se știe că tuberculoza este 
o boală cronică, cu mers lent ; 
semnele de început ale bolii 
sînt, de obicei, puțin caracte
ristice și se pun pe seama unei 
răceli, gripe prelungite, oboseli 
etc., astfel că bolnavii se adre
sează cu întârziere medicului, 
când boala a evoluat și simp- 
tomele au devenit evidente.

In această boală, ca în ge
neral în bolile transmisibile, 
este important să nu se aștep
te până ce agravarea Irolii de
termină bolnavii consulte

un medic, ci trebuie procedat 
la descoperirea lor din vreme, 
prin metode active de depis
ta rț.

Astfel, cea mai importantă o- 
bligație ce ne revine este su
pravegherea omului sănătos, în 
scopul preîntâmpinării îmbol
năvirilor cronice, sarcină de 
mare cinste pe care trebuie și 
putem să o rezolvăm. La nive-

a.șa cum se formează pe ecra
nul radiologie. Fotografia, ast
fel executată, este apoi exami
nată de medicii specialiști, ca
re cercetează dacă imaginile 
organelor nu prezintă modifi
cări patologice.

Examenul radiofotografic per
mite descoperirea tuberculozei 
pulmonare încă de la 
tui ei, ba chiar poate

Sfatul medicului
lul posibilităților actuale ale 
statului nostru socialist, asis
tența medicală nu se mai poate 
concepe ca un act pasiv, limi
tat5 numai la îngrijirea bolna
vilor cunoscuți.

Ea trebuie extinsă prin largi 
acțiuni profilactice, în care pot 
fi antrenate toate forțele și 
mijloacele, întregul corp medi7 
co-șanitar, la care contribuția 
organizațiilor de masă este de 
mare valoare.

Și mijloacele moderne de in
vestigație pe care le posedăm, 
permit descoperirea din timp 
a bolnavilor. Bolnavii descope- 
riți în faza de început, cu le
ziuni puțin extinse, răspund 
bine la tratament și au toate 
șansele să se vindece definitiv, 
fiind redati muncii în scurt 
timp.

In prezent, metoda de depis
tare cea mai larg folosită este 
radiofotografia medicală, care 
constă in fotografierea imaginii 
organelor toracică.

GLOME

plecai’) le

Concurs
al cadrelor O frumoasă comportare a

medii petroșăneni la Rîmnicu
sanitare

•îSi'

— Deva 
Petroșani 
Lupeni

(Urinare din pag. 1)

rănit și cu oștirea sfărîmată, 
voevodul a căutat adăpost in 
propria-i cetate : „Ce spui tu, 
străine ? Ștefan c departe / Bra
țul său prin taberi mii de morți 
âm parte / Eu sunt a sa mumă ; 
el e fiul meu / De ești tu acela, 
»u-ți sunt mumă eu ! / (...) Dacă 
iu ești Ștefan cu adevărat / A- 
)>oi tu aice fără biruință / Nu 
poți ca să intri cu a mea voin
ță. / Du-te la oștire 1 pentru ța
ră mori ! / Și-ți va fi mormîntul 
coronat cu flori 1“

Aproape două secole, din 1374 
pînă in 1566, Suceava a fost cea 
mai puternică și cea mai mîn- 
dră cetate a Moldovei, reședin
ță a scaunului domnesc. Dar 
după ce capitala Moldovei a 
fost mutată la Iași, strălucirea 
Sucevei a început păleas-

structura arhitectonică nu lip
sesc cele ntiti valoroase vestigii 
istorice, parțial restaurate. De 
la 10 000 in 1948, Suceava are 
in prezent, cu localitățile subor
donate, cca 70 000 de locuitori 
și se va apropia în viitorul nu 
prea îndepărtat de suta de mii. 
Numai in cincinalul anterior 
s-au construit aici peste 5 300 
de apartamente caracterizate 
prin armonia, eleganța și su
plețea liniilor arhitectonice și 
prin grad ridicat de confort. Al
te mii de apartamente vor fi 
dale in folosință in anii actua
lului cincinal, întregind in chip 
fericit peisajul urbanistic și 
aducind satisfacție unui număr 
tot atît de mare de familii.

Din ipostaza sa patriarhală, 
Suceava a ajuns in zilele noas
tre un puternic și înfloritor 
centru industrial. Codrii cobo-

începu- 
pune îr

denu mi
oare sânt

evidență unele leziuni 
te „leziuni minime*1 
doar semnele unei viitoare îm
bolnăviri posibile. Prin exame
nul radiofotografic se pol re
cunoaște și alte boli ale plă
mânului ca : abcesele pulmo
nare, chisturile hidatice, chis
turile aeriene, pleureziile. bron
șitele cronice cu dilatații de 
bronșii. emfizemul pulmonar.

Cancerul pulmonar este des
coperit cu ocazia examenelor 
sistematice ale radiofotografi- 
ei din ce în ce mai precoce Și 
cînd este 
tate.

O altă 
copcrită 
medicală 
constă 
de siliciu 
menea se pot descoperi bolna
vii de inimă sau de alte boli 
card io-vascul a re.

In județul Hunedoara — e- 
xamenul radiofotografic siste
matic al întregii populații a

în faza de opcrabili-

boală ce poate fi des- 
prin 
este

în depunerea prafului 
în plămâni. De ase-

radiofotografie 
silicoza, care

VECHEA Șl NOUA

A SUCEVEI
că, așezarea devenind cu tim
pul o localitate oarecare, impor
tantă doar prin vestigiile ei is
torice. Prin 1948, ea număra 
doar 10 000 de locuitori, avea 
citeva clădiri mai arătoase, o 
sumedenie de biserici, o tipo
grafie de mină, o mică uzină 
electrică și nici o întreprindere 
industrială. Străzi pline de praf 
sau de noroi, un simulacru de 
canalizare, vreo mie și ceva de 
căsuțe cu cerdac patriarhal și 
bagdadii de birne — atîta tot. 
Singure zidurile înnegrite de 
veacuri ale fostei cetăți dom
nești mai aminteau de faima 
de odinioară a Sucevei. Nostal
gia lui Cîrlova în fața „ruină
rilor Tîrgoviștei" ar fi fost ne
greșit aceeași și dacă poetul ar 
fi contemplat ruinele sucevene : 
„O, ziduri întristate, o monu
ment slăvit / In ce mărire ’nal
tă și voi ați strălucit 1"

Cine și-ar fi putut imagina, 
cu numai citeva decenii in ur
mă, că gloria de cîndva a aces
tui orășel moldovenesc, a aces
tui lîrgușor unde de multă vre
me „nu se mai întîmpla nimic" 
avea să renască din propria ei 
cenușă, pe fundamentul altor ce
tăți. și la alte dimensiuni, im
primate de valențele unui ev 
nou, fierbinte și patetic/ Anii 
socialismului înseamnă și pen
tru Suceava o cotitură radica
lă de destin, de existență, de 
continuă devenire pe coordona
tele unei civilizații înalte. Poa
te că nici unul dintre vechile 
orașe ale. țării nu a fost recons
truit din temelii intr-o aseme
nea măsură ca Suceava. Ora
șul e cu desăvîrșire o așezare 
nouă, modernă, dar clin a cărei

rîți piuă in preajma orașului 
dinspre munții Rodnei și ai Căli- 
manilor, dinspre Nisipitu și Bro- 
dina Rădăuțeană, dinspre Rișca 
și Mălinii Fălticenilor își sfîrșesc 
aici un drum al sevei și clorofilei 
— același de sute de ani — și 
încep un altul, mai tulburător, 
iutii spre marele combinat de 
industrializare a lemnului și 
spre cel de hîrtie și celuloză, 
iar de aici spre cele patru zări 
ale țării și dincolo de hotare.

Anual, la Suceava se produc
mii de garnituri de mobilă, ze
ci de mii de tone de celuloză, 
hîrtie și plăci fibrolemnoase, 
sorturi variate de articole de 
pielărie, o largă gamă de pro
duse alimentare etc. Acestora 
li se adaugă produsele la fel de 
căutate ale Fabricii de tricota
je „Zimbrul" — cea *ai moder
nă unitate industrială de acest 
gen din țară. Și nu de mult, 
o dată eu intrarea în funcțiune 
a imensei Uzine de utilaje și 
piese de schimb, Suceava a de
venit și un centru al industriei 
grele, producînd oțel și mașini.

Industria capitalei județului 
Suceava, care cunoaște o impe
tuoasă dezvoltare și în actualul 
cincinal, este artera de energii 
ce revitalizează întreaga exis
tență a orașului, determinînd 
mutații spectaculoase în struc
tura profesiunilor, în felul de a 
gîndi, de a munci și de a trăi 
al sucevenilor.

Gloria veche a orașului și 
gloria lui nouă se îngemănează 
intr-una singură, ca o continui
tate istorică firească, ducînd 
din trecut spre viitor prin trep
tele acestui prezent rodnic, di
namic, clocotitor.

scopul ridicării continueIn
calificării cadrelor medii sa-

I 
I
I
I

a
nitare la Spitalul unificat din 
Petroșoni a avut loc, in 15 iu
nie, un reușit concurs organi
zat de Comitetul municipal ol 
U.T.C. și 
la care 
medii și 
te. Cele 
au fost 
Lucreția 
și Maria
cupat primele trei locuri 
dinea menționată.

conducerea spitalului, 
ou participat cadre 

auxiliare din localita- 
mai bune răspunsuri 

date de concurentele 
Preja, Terezia 
Lupulescu care

Naște

au o-
or-

Gheorghe LĂZĂRESC 
activist U.l.C.

La sfîrșitul săptămânii trecute, 
orașul Rîmnicu Vîlcea a găzduit 
întrecerea a patru reprezen: a li
ve de tenis de masă : Rîmnicu 
Vîlcea, Buzău, Școala 
Petroșani și Brezoi. 
au constituit o foarte 
rificarc a polențelor 
tenismeni, în vederea 
parii la campionatul național al 
reprezentativelor de copii, faza 
zonală, care se va desfășura în 
zilele de 22—24 iunie 
Craiova.

Echipa Școlii sportive 
troșani, cotată fiind ca 
bună din județ, și una dintre 
reprezentativele fruntașe din ța
ră, a avut în acest turneu o 
frumoasă comportare, obțină un 
punctaj general maxim, 
pind astfel primul loc în 
sament.

Din lotul de 17 jucători 
au făcut deplasarea la Rîmnicu 
Vîlcea ii amintim, pentru rezul-

sportivă 
Partidele 
bună ve- 
tînerilor 
partici-

a. c. la

oeu-
cla-

carc

luat o mare extindere prin cen
trele fixe de la nivelul muni
cipiilor (Deva, Hunedoara, Pe
troșani) și prin cele 5 carava
ne mobile care au posibilitatea 
să se deplaseze la toate centre
le muncitorești, la cooperati
vele agricole de producție și la 
orice comună din cadru) jude
țului nostru. In felul acesta în
treaga populație este supusă 
periodic și obligatoriu unui 
control medical.

Pentru anul 1972 
tul executiv ai 
popular județean 
plan de măsuri 
de sănătate, iar 
tară județeană a 
xecutarea a 31

— Comite- 
Consiliului 

elaborat un 
probleme

a 
în 
Direcția san.i- 
planificat e- 

100 000 de exami
nări radiofotografice. Prin mij- 
loccle puse la dispoziție de sta
tul și guvernul nostru, vom 
reuși să verificăm Ia intervale 
de 1 an și sănătatea oricărui 
cetățean din județul Hunedoa
ra.

Examenul radiofotografic me
dica) fiind un important mij
loc de apărare a sănătății, este 
în interesul fiecărui cetățean să 
sprijine această acțiune, 
prezentarea regulată, la 
indicată, ori de cîte ori 
invitat prin personalul 
scripțiilor sanitare care 
programarea pe străzi. < 
re și blocuri de locuințe.

Prin aceasta își apără sănă
tatea sa proprie, a familiei sa
le și a colegilor săi de muncă.

prin 
data 
este 

circura- 
face 

cartie-

Dr. Ovidiu CONSTANTINESCU
Medie Emerit

Noul mers
al autobuzelor I. T. A

— Valabil de la 28 mai 1972

i multor cititori ai ziarului nostru, dăm publicității sosi- 
în și din Petroșani ale curselor interurbane de autobuze IT.A.

— Timișoara
— Hațeg

Petroșani 
Petroșani 
Lupeni — Brad 
Deva — Tirgu Jiu 
Novaci — Petroșani
Hațeg — Petroșani 
Caransebeș — Petroșani 
Sebeș — Petroșani 
Petroșani — Caransebeș 
Petroșani — Hațeg 
Petroșani — Novaci
Deva — Petroșani
Drobeta Turnu Severin —

Petroșani
Petroșani — Sebeș 
Petroșani —

Drobeta Turnu Severin 
Petroșani — Deva 
Tirgu Jiu 
Hațeg —

Brad —
Timișoara — Petroșani

circulă direct, Iară 
în Petroșani, o cursă 

Tîrgu Jiu — Uricani, cu 
plecarea din Tîrgu Jiu la 
orele 9,00 și sosirea la Uri-

Sosirea Plecarea

în și din

orele
s,

6,05
8,21
8,33
9,35
9,41

10,45

14,00

17.29
18.53
26.16
20.44

11,45 și Uri-câni la orele
câni ■— Tîrgu Jiu, cu ple
carea din Uricani la orele 
13,00 și sosirea la Tîrgu 
Jiu la orele 15,45, cu care

^SF:8RT « 8 PORT
fenismenilor
Vîlcea

Ionel 
Roșu, 
Suciu 
jude-

tate mai deosebite, Pe 
Țalos, Ion Scorțaru, Ilie 
Vasile Hudan. Nicolae 
(actualmente campioni 
țcni), Silvia Savin, Violeta Gră
dinara, Catia Văcăriuc.

Faza zonală de Ia Craiova va 
prilejui întrecerea a 8 județe 
— Arad, Alba, Argeș, Caraș-

Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara 
și Timiș — județe care dispun 
de autentice talente ale teni
sului de 
mise ca 
reană să 
tă dată.
se va desfășura la Galați, 
zilele de 2—6 iulie a.

masă. Există însă pre- 
reprezentativa hunedo- 
se califice și de aceas- 
pentru faza finală care

( urs de ghizâ turistici
Din inițiativa Biroului de tu

rism al Comitetului orășenesc 
U.Ț.C. Lupeni, recent 20 de ti
neri aparținînd unor organizații 
ale U.T.C. de la E. M. Lupeni, 
E. M. Bărbăteni, F.F.A. „Vis- 
cozn", liceu, școala profesională 
minieră etc. au început cursul 
de ghizi turistici sub îndrumarea 
președintelui comisiei orășenești 
de turism. Ion Fo’dosi. Tinerii 
învață aici modul de organi
zare Și conducere a excursiilor,

a grupurilor Ce excursioniști, 
studiază noțiuni de geografie Și 
istorie. Viitorii ghizi vor asi
gura buna desfășurare a acțiu
nilor turistice pe meleagurile 
lupenene. precum și 
rea unor excursii în 
rimi. După o perioadă 
tămîni, cit durează
cej care le-au frecventat 
primi brevete de ghid turistic.

Ion GlF-DEAC
corespondent

4,00 
5,00 
fi, 10 
8.31

13,00
13,00
13,45

15,00

15,30
15,45
17,34

20,21

publicul călător din Petro
șani poate face legătură în 
stația auto de la bilurcația 
Livezeni.

organiza- 
împre ju
de 3 sâp- 
eursurile, 

vor

$

lăzi
Se va reveni la tăblița 

de ardezie ?
Cițiva psihologi vest-germa- 

ni consideră că primele încer
cări de scriere pe hîrtie, cu 
creionul, pixul sau stiloul ar 
constitui una din cauzele di
ficultății de a citi și a scrie 
la copiii cu inteligență nor
mală. Hirtia netedă și usten
silele de scris care nu apasă 
pe vîrf, opun prea puțină re
zistență mîinii crispate a co
pilului, scrisul devine lăbăr
țat și neciteț. Greutățile in
tim pinate la scris duc deseori 
la dificultăți privind ortogra
fia și, implicit, la cele cu ci
titul. O echipă de la faculta
tea de pedagogie din Aachen, 
care :i experimentat timp de 
doi ani cu 150 de copii, a 
constatat că vechea tăbliță de 
ardezie și condeiul de arde
zie învelit în lemn ușurează 
simțitor copiilor învățarea 
scrisului. In afară de aceasta, 
ardezia s-a dovedit a fi mai 
igenică decît hirtia.

Lubrifianți cu aditivi 
din metal

. Folosind compuși șilico-or- 
ganici cu adaus de aur sau 
argint pulverulent, oamenii 
de știință sovietici au reali
zat noi substanțe denumite 
lubrifianți de placare a meta
lelor, care au proprietatea de 
a proteja piesele împotriva 
frecării. In procesul de func
ționare, la presiuni deosebit 
de mari și la temperaturi de 
pînă la plus 350 grade C. me
talul din acești lubrifianți se 
depune într-un strat extrem 
de subțire pe suprafața piese
lor, protejîndu-le împotriva 
uzurii. Lubrifianții la care se 
adaugă plumb, cositor sau cu
pru previn deteriorări pericu
loase ale pieselor ce se frea
că intre ele, la avioanele su
personice, motoarele navelor 
oceanice și locomotivele Die
sel. Rezistența la uzură a tre
nului de aterizare al avioane
lor crește, de exemplu, dato
rită acestor lubrifianți. de 2,5 
pînă la trei ori

Cameră de televiziune 
de tip nou

In Anglia s-a realizat o ca
meră de televiziune eu care 
se pot „vedea" obiecte imper
ceptibile de către ochiul ome
nesc și a căror strălucire este 
echivalentă cu aceea pe care 
ele ar avea-o la lumina stele
lor. Obiectul nu trebuie lu
minat cti raze infraroșii și ni
ci nu este nevoie de radiația 
sa în infraroșu.

Cu privire 
la asteroizi

Oamenii de știință sovietici 
au făcut cercetări din care 
rezultă că între orbitele pla1- 
netelor Marte și Jupiter se 
produce neîncetat o fărâmi
țare a fragmentelor planetare 
și iau naștere noi asteroizi. 
Aceste concluzii au rezultat 
din prelucrarea la computere 
a informațiilor referitoare la 
dimensiunile și mișcarea a 
l 700 astfel de corpuri cerești. 
Totodată, s-a reușit să se 
scoată în evidență citeva gru
pe de asteroizi cu elemente 
comune ale orbitelor. Pe cît 
se pare, fiecare din aceste 
grupe reprezintă vestigiul li
nei planete primare care s-ar 
fi format simultan cu întrea
ga familie a sistemului solar.

Pudră de oțel
O firmă suedeză intențio

nează să înceapă elaborarea 
unui oțel de o calitate supe
rioară după o tehnologie ab
solut nouă in metalurgia pul
berilor. Oțelul topit se injec
tează intr-o cameră unde, sub 
acțiunea unui gaz insuflat cu 
mare viteză prin pereții încă
perii, se fărâmițează in parti
cule foarte fine. Din această 
pudră — introdusă în contai
nere și supusă la o tempera
tură de 1 100 grade și la o 
presiune de 18 000 atrn. — se 
obține un oțel cu structură 
absolut omogenă, ușor de )<»■- 
jat și de laminat.

Ipoteză geologică
După cum ajirmă oceano- 

graful american IV. Alvarez, 
acum 12 milioane de ani Cor
sica și Sardinia făceau parte 
din continentul european. I- 
poteza se bazează pe studiul 
rocilor primare ale coastei 
occidentale corsicane și sar- 
diniene, la care s-a constatat 
o serie de asemănări cu rocile 
din sud-estul Franței. Con
form opiniei savantului ame
rican, ansamblul Corsica- 
Sardinia a pivotai ler>f ‘.n jurul 
unei axe de rotație s..uate in 
Marea Tireniană. nu depar
te de actualul oraș Pisa, iar 
fragmentele de roci cristali
ne descoperite in anumite 
văi din Provența ar fi iost 
aduse de apele unor riuri 
care curgeau spre nord por
nind din Corsica și Sardinia.
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ju veni la îndemină cîteva 
/O cifre. încercăm să reali- 
' ’ zăm o sinteză. „Este edi- 

licator, cred, — ne-a ajutat teh
nicianul cu normarea din cadrul 
sectorului III al minei — să ne 
oprim asupra faptului că angaja
mentul trimestrial îmbunătățit al 
brigăzii a fost îndeplinit încă din 
luna mai și depășit chiar cu 38,7 
la sulă. Sîntem mulțumiți — și 
cînd spun asta mă gîndesc la bri
găzile care deschid front de lucru 
pentru cărbune". Dar, pînă să a- 
iungă aici, la certitudine, pînă a 
scruta cu încredere deplină vii
torul, s-a declanșat și mai vie, 
cu mai multă dăruire, întrecerea 
pentru viteze de avansare rapide, 
fără a se neglija calitatea. In 
luna mai brigada lui 1-RANCISG 
KOVACS a făcut un salt față de 
aprilie, depășindu-și „baremul" 
obișnuit cu peste 5 la sută, la o 
galerie cu profil de 12,1 mp. De 
fapt, peste tot se poate vorbi a- 
cuin despre un ritm al avansări
lor rapide și din aceasta nimeni 
nu încearcă să facă un secret. 
Privite lucid, de la distanță, lu
crurile își au simplitatea lor. De
cupate din timp, cifrele, măsura 
faptelor, se așează sigure în 
ierarhiile ca să le numim, fier
binți — conjigurînd stăruința ți
nui colectiv, aria unui amplu e- 
lort uman, dimensiunile morale 
ale celor intrați în competiție cu 
ei înșiși. Brigada, oamenii ei, au 
făcut un „salt" substanțial, de- 
părtîndu-se cu 13,8 la sută, de 
ultima clasată. Poate că nu-i o 
noutate, dar orice „salt" — din 
„canoanele" obișnuitului, din șa- 
blonerii se pare, firesc, să aibă 
un început, un fel de capăt; o 
cronologie care, dinlr-o 
sau alta s-a înscris în 
micului, dar harnicului 
Cine poale spune că a te autode- 
păși, de a nu mai fi azi ceea ce 
ai fost ieri și mîinc... nu e un 
sentiment profund omenesc. In
terlocutorul meu nu pare dispus 
să-mi vorbească despre ceea ce 
a fost. înregistrez, totuși, un 
fapt: cînd a preluat colectivul 
(brigada pe care o conduce) era 
un început pentru el, dar nu' și 
pentru ceilalți. Cunoșteam poves
tea lui Arpad Siklodi sau a lui 
Antal Laszlo, cărora, cindva, le 
lipsea cadența și, după cum s-a 
văzut mai tîrziu, nu. 
de ritmul brigăzii, 
lunci a venit „noul șef", 
nit, e o exagerare, 
Francisc Kovacs se afla în bri
gadă, cînd „vărul" 
Kovacs, „fostul șef", de la care 
a „moștenii" totul, a ieșit la pen
sie. Cînd a fost „uns" brigadier, 
la anii lui — abia a trecut de un 
sfert de secol — îl chinuiau pînă 
și insomniile „vărului" său. Tot 
interlocutorul se destăinuia că șe
ful de sector i-a spus — era chiar

ta prima zi de aprilie — „că 
trebuie dat tareI" — vă vine să 
zîmbiți, nu f Ei bine, lui Fran
cisc Kovacs, nu I

Așadar, 12 oameni, cu „șeful" 
13, oameni care știu fiecare col
țișor de pe orizontul XIV A, un
de brigada a săpat peste 1 000 ml 
de galerie și lucrări auxiliare, au 
reușit în prima decadă a lunii 
iunie să sape 26 ml, realizînd tot 
ce și-au propus. Străbatem labi
rintul subteran către frontul de 
lucru al lui Francisc Kovacs. A- 
vem un „ghid taciturn", nu prea 
dispus pentru conversație. Cu o 
oră mai devreme, îmi mărturisea i

— Cu cei 13 oameni — ve-

Cînd ani ieșit la ziuă, împreună 
cu Niculae Stanca, losif Lucaci, 
Emeric Szabo, șeful de schimb ră
măsese în urmă, știam ca fîșiile 
cu „ciclul normal", adăugate 
„zestrei" cumulate, i-au adus la 
avansarea care să-i polarizeze pe 
treapta cea mai de sus a podiu
mului fruntașilor întrecerii socia
liste.

Și dialogul continuă : 
in brigadă!... Numai 
„tragem tare", iar cei 
trebui să ne ajute „o trag' 
nepăsarea. De promis se promite, 
că la vorbă-s meșteri, dar la trea
bă... Și pe noi ne „trage" timpul 
in urmă... da’ ce să mai vorbim...

„Așa-i 
ca noi 
care ar 

cu

Oamenii adia eu lu i
$i-(LiL asumat 

kg s țLundei'ea 
bătăliei eu timpul

deți, nu se excludea din număr, 
sin tem capabili de orice f

Poate ca și Ludovic Kiss sau 
Eugen Crasuc și Arpad Andras 
daca ar fi fost întrebați ar fi 
răspuns la fel...

★
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dorință 
„istoria" 
colectiv.

se „lipeau"
Tocmai a-

a ve-
pcntru ca

său Andrei

PESTE
(Urmare din pag I)

deplinul aport întregul co
lectiv al șantierului 71 con
strucții căi ferate Petroșani, 
care are în execuție lucră
rile de construcții-montaj a- 
ferente acestei linii pe tron
sonul Meri-Livezeni -Petro- 
șani-Dcva-Mintia.

Analiza efectuată cu pri
lejul acestor dezbateri de 
către comuniștii șantierului 
71, a reliefat că, din 1969 de 
cînd s-au început lucrările a- 
cestui mare obiectiv, rezulta
tele obținute au fost tot mai 
bune iar sarcinile — mereu 
în creștere — au fost reali
zate în ritm susținut. Ast
fel, spre exemplu, pe prime
le cinci luni din acest 
realizat peste plan o
ducție de peste 4 50(1000 lei 
și economii la cheltuielile 
materiale de peste 600 000 lei. 
In același timp, s-a dat o a- 
tenție deosebită calității ast-

an s-a 
pro-

(Urmare din pag. 1) 

un plus de producție de apro
ximativ 1 000 tone de cărbune. 
3La Aninoasa, plusul estimat de 
B-ctru Roman este și el, apre
ciabil.

In situația extinderii iniția
tivelor, pe întreaga centrală se 
vor obține însemnate cantități 
de producție în plus, sprijinind 
astfel eforturile noastre de a 
recupera rămînerile în urmă. 
OLa nivelul centralei nu s-a fă
cut un calcul cuprinzător, ne- 
fiind în posesia răspunsurilor 
celorlalte brigăzi cărora li s-au 
adresat chemările la întrecere.

— In consfătuirile de lucru 
prilejuite de lansarea acestor 
inițiative, atit la Lupeni cit și 
Ia Aninoasa, s-a discutat mult 
despre condițiile ce vor trebui 
asigurate minerilor: aprovizio
narea corespunzătoare cu 
lemn de mină și piese de 
schimb pentru utilajele de tot 
felul și, pe un alt plan, asigu
rarea unui efectiv corespun
zător plasării optime în aba- 
*aj.

— Intr-adevăr, vor trebui lua
te măsuri în acest sens. Este 
de datoria tuturor factorilor de 
conducere de la exploatările 
miniere — începînd de la mai
stru, pînă la director — să 
sprijine inițiativele tuturor bri
găzilor, nu numai ale celor ca
re au lansat chemările la în
trecere. In aceeași măsură este 
și de datoria noastră, a servi-

...„De ce l-am ales pe Kovacs < 
Pentru că e tinăr — in brigadă 
sînt destui vîrslnici — vrednic, 
dornic de afirmare, un miner ca
re știe ce vrea. (Nu-i de mirare, 
avusese de la cine învăța, lucrase 
cu „vărul"/...) care a dovedit, 
mai ales, că știe ce vrea și cum 
vrea..." Șeful de sector rîde cu 
toată ființa. „Sînt muncitori, 
dom’le, dacă vrei să știi, au ex
periență în meserie, nu trebuie 
să-i „dădăcim" noi. Ei da , la 
noi în sector, nu, că vă spun, 
așa-i, lucrează peste 400 de oa
meni, și-s băieți buni, în majori
tate, harnici..." Omul cade pe 
gînduri. Nu toate treburile merg 
așa cum s-ar cuveni. „Brigada 
lui Kovacs însă!...“ O spune cu 
un fel de mindrie amestecată cu 
o căldură aparte. Oamenilor ăs
tora, nu trebuie sa le „demon
strezi" că se poale face ceva deo
sebit, știu ei ce și cum ! De fapt, 
cu puține excepții, oamenii de la 
orizontul XIV A, au lucrat în 
una și aceeași brigadă, al cărui 
șef fusese „vărul", care lucrase 
cu frații Bartha și Carol Szabo : 
„Are școala bătrînilor, așa că ei 
nu puteau adăuga nimic /“

Dacă am avea mai mult sprijin 
material și rezultatele ar fi al
tele..." Francisc Kovacs, sau ori
care om al adîncului, cunoaște 
foarte bine „rosturile", că dacă 
se cere, trebuie să se și dea aju
torul pentru ceea ce urmează să 
se facă. Că omul format, deprins 
cu „pulsul" unanim, încadrat in 
stilul de muncă al brigăzii, su
perior intr-un fel lunilor de la 
începutul anului, și pe care o cere 
conjunctura actuală, cînd eficiența 
e „la ordinea zilei", n-am înțe
les de ce era furios „șeful". Deh ! 
— mina nu-i farmacie.

întrecerea din luna mai, poate 
și cea din luna aceasta, a fost și 
rămîne o încercare, o promisiune, 
pentru avansările rapide. Și o 
reușită.

★
...Și iată-ne la cifre. Nici mai 

mult, Jtici mai puțin decîl 70 ml, 
echivalentul a 830 mc excavați. 
Apoi armarea, apoi... Da, cile 
greută(i nu se ivesc în subteran. 
Sini mult mai multe decît pol 
spune vorbele. Să muncești în- 
tr-un sector a cărui producție 
actuală și viitoare depinde de 
munca ta, nu-i o treabă tocmai 
ușoară. Unitatea de măsură cu 
care colectivul brigăzii știe să-și 
prețuiuscă strădaniile, este CALI
TATEA.

...„Deocamdată, le-am luat-o 
înainte și celor de la investiții 
— se destăinuia Francisc Kovacs,
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poate că in viitor ne ajută totuși, 
și conducerea, că de ea depinde 
aprovizionarea". Cuvintele silit 
sincere, pornite din „necaz", și 
poate din dorinfa de a nu bate 
pasul pe loc. Și iarăși trebuie să 
subliniem, așa cum am făcut-o 
și în alte rînduri: „Ce se întîm- 
plă cu aprovizionarea materială ? 
De cîteva luni numai asta se dis
cută, se întocmesc planuri de mă
suri, se... Cînd nu vor mai spune 
minerii că „n-avem cutare, n-a
vem ?...“

— Galeria e lucrată la „vin- 
clu", cu toate acestea ați reușit 
să depășiși vechile rezultate.

— Se poate și mai bine, 
lansat Andrei Arpad, dar,
condițiile actuale cînd trebuie 
să-fi aduci materialul de armare 
de la sute de metri... Dar...

— Totuși ați făcut un salt.
se parc.
vreți să realizați mai

s-a
în

— Așa
— Nu 

mult ?
— Am ..... ...... ....... ,.........

tie 200 ml de galerie săpată și 
armată. Este ceva... Inițiativele 
astea, brigăzile care le îmbrăți
șează, trebuie ajutate, pentru că 
ele vor fi pivotul întrecerii, și 
nu-i exclus ca prin ele să se a- 
ducă... la liman planul de pro
ducție al Văii...

Cuvintele minerilor au tîlcul 
lor, pentru că ei sînt aceia care 
au cuvîntul cel mai greu de spus 
în extracția de cărbune. Și maiș
trii, și șeful de brigadă mi-au 
s orbit despre oameni, despre me
ritele lor. Așa cum au ei obi
ceiul : simplu, fără vorbe pom
poase : „Cu toții se străduiesc, 
vor să „facă" mai mult 1“ Chiar 
așa : VOR ! Nu găsesc cuvinte 
de evidențiere pentru un om a- 
nume, cînd ai 12 „ca leii", și 
cînd știi că Antal Laszlo, Ludovic 
Kiss, Iosif Bartha, Arpad Siklodi, 
Niculae Stanca, Iosif Lucaci, E- 
merik Szabo, Gydrgy Elekeș, A- 
dalbert Kovacs, Alexandru Ghi- 
țan, sau Eugen Crasuc, un șef de 
schimb a-ntîia, cu-i să acorzi o 
ilislincție specială I Pentru ei vor
besc faptele.

— La fapte în frunte, la 
vorbă...

auzit de 100 și chiar

/n mina, oamenii trăiesc cu 
acuitate timpul. Și-l vor 
cit mai dens în fapte: Pî

nă azi, — 20 iunie — brigada 
lui Francisc Kovacs a cucerit prin 
densitatea faptică a realizărilor 
(îndeplinind și depășind planul la 
săpări la zi), un salt se
rios în zilele calendaristice. Bă
tălia cu performanțele continuă. 
O bătălie dură, în care oamenii 
fac totul ca acest cincinal să fie 
realizat înainte de termen. Sar
cina ce și-au asumat-o cu răspun
derea conștiinței lor comuniste...

Dem. B. IONAȘCU

ANGAJAMENTUL ANUAL
fel ca: toate lucrările prezen
tate Ia recepție să fie de ca
litate, să obțină calificative 
maxime !

Un aport deosebit la suc
cesele de pînă acum 
adus de brigăzile de 
tuneliști conduse de 
nișlii Boca Vasile — 
Banița ; Duruș Sintion 
nele Merișor; Gheorghe Stan 
— tunel „Piciorul Dragului" 
care, executînd lucrările în 
acord global, au reușit per
formanțe tehnice înalte, lu
crări de calitate, reduceri de 
termene la execuție. Alături 
de ei se mai pot număra 
multe alte brigăzi și echipe 
ce execută lucrări la cabine 
C.E.D.. sistematizări de sta
ții. ziduri de sprijin, podețe, 
polate prefabricate etc și ca
re se străduiesc să contribu
ie din toate puterile la rea
lizarea în termenele stabili
te a vastului complex de lu-

a fost 
mineri 
comu- 
tunel 

— tu-

crări pe care-1 prezintă elec
trificarea liniei ferate.

Autodepășirea lună de lu
nă — este unul din obiecti
vele brigăzii de tuneliști 
Banița condusă de Vasile Bo
ca. La executarea primei că- 
mășuieli la un gabarit de 9 
metri diametru și montarea 
inelelor prefabricate din be
ton armat prin metoda scu
tului circular — brigada co
munistului Boca a obținut i 

înainta— 28 metri liniari 
re în luna martie ;

— 33 metri liniari 
lie ;

— 43 metri liniari
In cinstea Conferinței 

tidului brigada se ahg 
ză :

♦
tare

La

în

în

45 metri liniari înain- 
lunară !
fel, colectivul stației 

de sortare și betoane Banița
și-a asumat angajamente noi: 

O 2 000 mc agregate ;
200 mc betoane

fy 50 mc prefabricate be
ton produse peste plan in 
cinstea Conferinței. Cu obi
ective concrete, mobilizatoa
re vor susține angajamente
le șantierului și < 
din organizația nr. 3 siste
matizări — consolidări i

4 20 mc lemn rotund eco
nomisit prin schimbarea so
luției de eșafodaj greu la 
culeea Merișor — pod cu 
schelă metalică de inventar;

30 zile reducere a ter
menului de dare in folosin
ță a cabinei C.E.D...

Comuniștii, organizațiile de 
partid ale șantierului sînt în 
fruntea acestei însuflețite 
acțiuni pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor în vede
rea realizării în termen a e- 
lectrificării liniei ferate Fi- 
liași — Petroșani — Deva, 
parte integrantă din obiecti
vele majore ale actualului 
cincinal.

ciilor din centrală, să sprijinim 
exploatările miniere.

— Referitor la primul as
pect legat de îndatoririle ca
drelor tehnico-inginerești de 
la unități, ce vor trebui să 
facă aceste cadre în plus fa
ță de sarcinile curente de 
serviciu, ce decurg din statu
tul profesiei și funcției ?

— Nu vor trebui să facă ni
mic în plus. Vor trebui să-și 
facă doar datoria ; inginerii să 
desfășoare o muncă inginereas
că, de concepție și de organiza-

va extinde acordul global prin 
cuprinderea în unele brigăzi a 
personalului auxiliar, pentru 
cointeresarea deplină a acestu
ia la realizarea unei producții 
sporite.

— In privința aprovizionă
rii s-au semnalat, uneori, lip
suri acute de piese de schimb 
sau chiar de materiale de în
treținere. Fără intenția de a 
enumera lista acestora, dăm 
— ca simple exemple — lip

sa vaselinei, a unsorii pentru

de preocupare. Revenind la 
subiectul discuției — inițiati
vele lansate de cei trei mineri, 
șefi de brigadă — vă rugăm 
să ne relatați ce se întreprin
de în prezent pentru genera 
lizarea lor ?

— Menționez că numeroși 
salariați ai serviciilor tehnice-' 
din centrală se află zi de zi la 
exploatările miniere, pentru a 
acorda sprijinul necesar recu
perării restanțelor, îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de pro
ducție. In ce privește mobili
zarea brigăzilor, intensificarea

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR
re complexă a procesului de 
producție.

— Ce se întreprinde, la ni
velul centralei, pentru spri
jinirea inițiativelor lansate 
de mineri ?

— La nivelul centralei exis
tă multe preocupări în acest 
sens. Astfel, pe linia sporirii 
efectivului direct productiv, la 
mina Aninoasa se va porni o 
acțiune de cooptare a unei 
părți din personalul de regie, 
pentru producție. Este vorba, 
într-o primă fază, de circa 40 
de însoțitori de transport. La 
mina Lupeni, de asemenea, se

vagonete ele. Sînt lipsuri... 
obiective, sau puteau fi pre- 
întîmpinate ?

— Exemplele ce le-ați dat, 
ca și altele, bineînțeles, ca de 
exemplu a lopeț.ilor, tîrnăcoa- 
pelor etc, puteau fi evitate. Și 
în acest sens se cer din partea 
exploatărilor miniere, previzi
uni mai riguroase în ceea ce 
privește necesarul de piese și 
materiale, cerință ce stă și în 
fața Bazei de aprovizionare 
din cadru] centralei.

— Și, de asemenea, adau
gă m noi, se cer măsuri în ca
zul lipsei de previziune, sau

întrecerii socialiste, solicităm 
și noi sprijin organelor de sin
dicat de la exploatările mini
ere.

★
Pe marginea solicitărilor cen

tralei privind susținerea de 
către organele și organizațiile 
de sindicat a întrecerii socialis
te. adăugăm următoarele ( De 
la tov. ing. Sever Gava, activist 
al Consiliului municipal al 
sindicatelor, am aflat noutăți 
despre alte brigăzi care au răs
puns celor trei chemări la în
trecere. Astfel, de Ia mina Lu
nea între primii brigadieri ca
re au răspuns chemării Iui Pe-

D î L J A
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante :

• DOUĂ POSTURI MAIȘTRI PRINCIPALI
MINERI

• CINCI POSTURI MAIȘTRI MINERI

• UN POST TEHNICIAN PRINCIPAL 
NORMATOR

• UN POST CASIER PRINCIPAL

Concursul va avea loc în ziua de 27 iunie 
1972, ora 8, la sediul exploatării.

Salarizarea se va face conform H. C. M. 
914/1968.

Informații se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

Mica publicitate
VIND CASA, 2 camere, bucătărie, baie, garaj, grădină 

500 mp.
Str. Vilelor, nr. 12 (colț). Petroșani.

IJI'LliVI lIIH ilINimi
UNCHI

organizează concurs 
pentru ocuparea

■ Unui post de 
contabil principal 
Condițiile sînt cele prevăzute de Legea nr. 

12/1971.

g Concursul va avea loc la sediul E. M. Uricani 
r în ziua de 26 iunie a.c., ora 8.

Informații suplimentare la serviciul salariza
re și aplicare norme al E.M. Uricani.

EXPLOATAREA MINIERĂ
LIVEZENI

ORGANIZEAZĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI :

• șef sector investiții
• maiștri mineri
• tehnician normator
• tehnician indici
® contabil cu 1/2 normă

Concursul va avea loc la data de 23 iunie 
1972, ora 10, la sediul exploatării.

Salarizarea, conform H C.M. nr. 914/1968. 

înscrierile se fac la biroul personal al exploa
tării pînă în preziua concursului.

Exploatarea angajează, de asemenea :
• mineri categoria 2—5
• muncitori necalificați subteran
• muncitori necalificați suprafață

GRUPUL DE 
ȘANTIERE 

T.C.H.
PETROȘANI 

str. Republicii, nr. 88 

angajează 
imediat 

pensionari 
pentru șantierele de 

construcții din Petro- 
șani, Lupeni și Vulcan 
precum și ELEVI care 
să lucreze în timpul 
vacanței de vară.

Se asigură cîștiguri 
bune.

Salarizarea prin a- 
cord global.

tre Constantin, de a realiza do 
uă cicluri în plus pe lună, se 
află cunoscutul miner Ludovic 
Repaș, de la un abataj frontal 
De la mina Petrila au răspuns 
chemărilor minerii din brigada 
lui- Enache Chiriță, care s-au 
angajat să incheie această Iu 
nă cu un plus de 500 tone prin 
exiragerea în plus, a 3 fîșii in 
abataj frontal pe stratul V, și 
din brigada Iui Mihai Isloy ca 
re s-au angajat să extragă in 
plus 300 tone de cărbune din 
tr-un abataj cameră din stra 
tul V. In zilele următoare vom 
fi în posesia unor date mai 
cuprinzătoare, în acest sens, pe 
întregul bazin carbonifer.

Cît privește mobilizarea bri
găzilor. popularizarea întrece
rii : socialiste adaugăm că, în 
mod cu totul inexplicabil, se 
petrec, pe alocuri, unele delă 
sărij Astfel, apare cu totul sur
prinzător faptul că în data de 
14 iunie la minele Vulcan și 
Dîlja mulți dintre salariați nu 
cunoșteau care brigăzi au fost 
declarate fruntașe în întrece
rea socialistă pe luna mai, pen
tru obținerea celor mai mari 
viteze de avansare. Este vorba 
de o lipsă de preocupare pen
tru' popularizarea fruntașilor, 
a experienței și inițiativelor a- 
cestora în realizarea unor indi
catori superiori, pentru sporirea 
continuă a producției de cărbu
ne, pentru întîmpinarea eveni
mentelor politice ale acestui an 
cu succese tot mai mari, pe 
măsura tradiției Văii Jiului.

I
I
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I

Ministerul Economiei
Forestiere și Materialelor

de Construcfii
ȘCOALA PROFESIONALA
DE CONSTRUCȚII DEVA

Str. Prelungirea Oituz

La Școala profesională de materiale de construcții din Deva se primesc 
înscrieri pentru următoarele meserii:

® lăcătuși mecanici în industria 
materialelor de construcții;

® laboranți în industria materia
lelor de construcții;

® electricieni instalații auto în 
industria materialelor de construc
ții;

® operatori la fabricarea lianților 
și produselor din azbociment;

® electrician întreținere și repa-

Se primesc absolvenți ai șco
lii generale de 8—10 clase 
pînă la vîrsta de 18 ani în 
cursul anului 1972

Pentru școala de pădurari 
se primesc absolvenți a 7—8 
clase pînă la vîrsta de 35 de

rații în industria materialelor de
construcții;

® strungar;

® lăcătuș în industria materiale
lor de construcții;

® operatori pentru industria pre
fabricatelor;

® pădurari

militar satis-ani, cu stagiul
făcut.

Pentru înscrierea la cursuri 
sînt necesare următoarele ar
tei

— certificat de naștere 
original:

cu data de 12 iunie și pînăInscrierile sc fac incepînd 
tul școlii din Deva, str Prelungirea Oiluz.

Examenul de admitere se tine în perioada 6—14 iulie
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul

minte, rechizite și 2(1 la sută din venitul ce-l realizează în timpul practicii în întreprindere).
Elevii externi primese bursă în bani

în

adeverință dc promova- 
8—10 clase;
fișă medicală eliberată 

de circa sanitară;
— buletin de analiză a sîn- 

gelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar.

re a

Ia data dc 1 iulie 1972, la secretaria-

a.c.
școlarizării (cazare hrană. îmbrăcă-
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Lucrările Conferinței 
de Ia Helsinki 

a miniștrilor culturii 
din Europa

— Cuvîntarea șefului delegației române —
HELSINKI 20 (Agerpres). — 

In cea de-a doua zi a lucrărilor 
Conferinței miniștrilor culturii 
din Europa, ce are loc la Hel
sinki sub egida U.N.E.S.C.O., a 
luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. In cuvînta- 
,rea sa, reprezentantul țării 
noastre a arătat că România, ca 
țară socialistă și europeană, a- 
cordă un interes constant pen
tru tot ceea ce, în domeniile po
litic, economic și cultural, poate 
contribui Ia destindere, pace și 
securitate pe continentul nostru. 
Prezentînd trăsăturile definito
rii ale politicii culturale a Ro
mâniei socialiste, vorbitorul a 
relevat preocuparea permanentă 
a guvernului român pentru a a- 
sigura accesul și participarea 
maselor la valorile științei și 
culturii. El a informat despre 
principalele realizări din țara 
noastră în domeniul culturii.

Lumea contemporană — a 
continuat șeful delegației ro
mâne — trebuie astfel construită 
îneît fiecare națiune, pe deplin 
egală, beneficiind de dreptul 
sacru al independenței și suve
ranității, al dezvoltării de sine 
stătătoare, nestînjenite, fără a- 
mestec din afară, să-și poată 
pune în valoare întreaga energie 
și întreg talentul la construirea 
celei mai bune lumi pasibile. 
Fiecare țară, mare sau mică, are 
ceva de dat și ceva de primit și 
trebuie să participe activ, să-și 
aducă o contribuție proprie, ori
ginală. la schimbul de valori pe 
plan internațional.

Cultura autentică, prin valo
rile ei reprezentative, a fost și 
este mesagera umanității și a 
libertății omului, a fost și este 
un factor de cunoaștere, de a- 
propiere și prietenie între po

poare, de destindere Și de pace, 
de prețuire Și respect reciproc, 
o adversară redutabilă a încor
dării, a politicii de forță și a- 
menințare cu forța, a inegalită
ții și a dominației, a discrimină
rii dintre națiuni. Considerată 
pe drept cuvînt drept o premisă 
și o consecință a păcii, cultura 
permite omului să se ridice la 
o înaltă demnitate și responsa
bilitate, la frumusețea morală 
și atitudinea civică înaintată, la 
prețuirea lumii păcii și a secu
rității.

In încheiere, șeful delegației 
române a apreciat rolul pe care 
U.N.E.S.C.O. este chemată să-1 
joace în dezvoltarea cooperării 
culturale internaționale, ca fac
tor important al păcii și securi
tății în Europa și în lume.

In cursul aceleiași ședințe, au 
mai luat cuvîntul șefii delega
țiilor Suediei, U.R.S.S. și Olan
dei.

★
In cadrul ședinței de deschi

dere, Conferința a ales ca ra
portor general pe ambasadorul 
Valentin Lipatti, membru al de
legației române. Președinte al 
Conferinței a fost ales, după 
cum s-a anunțat, ministrul e- 
ducației naționale din Finlanda, 
Pentti Holappa, iar vicepreșe
dinți șefii delegațiilor Angliei. 
Bulgariei. Italiei și U.R.S.S.

In legătură cu neinvitarea 
R.D. Germane la lucrările Con
ferinței. delegația țării noastre 
a exprimat poziția de principiu 
a guvernului român cu privire 
la necesitatea recunoașterii 
R.D.G. și a participării ei în or
ganismele internaționale, cerînd 
ca această poziție să fie consem
nată în documentele finale ale 
reuniunii.

GENEVA

Reluarea lucrărilor
Conferinței pentru dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres). — L.< 
20 iunie, Ia Geneva, și-a reluat ac
tivitatea Conferința Comitetului 
pentru dezarmare, la care participă 
delegații din 25 de state. Delegația 
română este condusă de ambasado
rul Constantin Ene, reprezentantul 
permanent al României la Geneva.

Deschizînd lucrările, președintele 
ședinței din 20 iunie, ambasadorul 
Cehoslovaciei, Vejvoda, a exprimat 
opinia că actuala etapă de negocieri 
se desfășoară într-un context inter
național mai favorabil, datorită ten
dințelor pozitive ce acționează pc 
plan mondial și în special în Eu
ropa.

In discursul său, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, ambasadorul A- 
lexei Roșcin, a vorbit despre im
portanța acordurilor sovieto-amcrica- 
ne privind limitarea armamentelor 
strategice defensive și ofensive, sem
nate recent la Moscova. Ei a pre
zentat, totodată, poziția U.R.S.S. 
față de unele probleme ale dezar
mării aflate în atenția actualei se
siuni, între care interzicerea com
pletă a armelor chimice, încetarea 
experiențelor nucleare subterane, rea
lizarea dezarmării generale și totale 
convocarea Conferinței mondiale dc 
dezarmare.

Abordînd problema dezarmării 
nucleare ca un întreg — a spus 
delegatul U.R.S.S. — este necesar 
să se acorde atenția cuvenită unor 
măsuri ca interzicerea folosirii ar
melor nucleare, lichidarea bazelor

militare pe teritorii străine, crearea 
de zone denuclearizate în diferite 
părți ale lumii.

Șeful delegației Statelor Unite, 
Joseph Martin, s-a referit, la rîn- 
dul său, la acordurile sovieto-ame- 
ricane privind armamentele strate
gice defensive și ofensive. El a a- 
preciat că aceste acorduri constituie, 
intre altele, o expresie a intenției 
celor două părți de a-și îndeplini 
obligațiile de dezarmare nucleară a- 
sumate prin tratatul de neprolife- 
rare.

In continuare, delegatul american 
a expus poziția S.U.A. față de pro
blema armelor chimice, aflată pe a- 
genda actualei sesiuni a comitetu
lui. El a prezentat pe scurt conți
nutul unor documente de lucru, de
puse de delegația americană în co
mitet la 20 iunie, în legătură cu 
interzicerea armelor chimice, docu
mente care tratează unele aspecte 
tehnice ale problemei, cum sînt : 
clasificarea agenților chimici, stoca
rea lor, distrugerea armelor chimice, 
producția și comerțul cu asemenea 
arme.

In cadrul aceleiași ședințe, a fost 
distribuită ca document oficial al 
comitetului o declarație comună a 
primilor miniștri ai Australiei și 
Noii Zeelandc care exprimă un pro
test al guvernelor celor două țări 
în legătură cu noua serie de expe
riențe nucleare anunțate de Franța 
în Oceanul Pacific.

Lucrările comitetului continuă.

Purtătorul de cuvînt al 
Națiunilor Unite a anunțat că 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, îl va întîlni la 
Geneva, pe Gunnar Jarring, 
reprezentantul său pentru Ori
entul Apropiat, în perioada 28 
iunie — 5 iulie.

Primul ministru al Indi
ei, Indira Gandhi, a sosit marți 
la Budapesta, într-o vizită ofi
cială în Ungaria, la invitația 
guvernului ungar, informează 
agenția M.T.I. La sosire, pre
mierul indian a fost salutat de 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
-Țărănesc Ungar, și de alte 
persoane oficiale.

4“ După cum informează zi
arul ,,1’Humanite", scriitorul 
catalan Eliseo Bayo, a fost a- 
restat la Barcelona de către 
poliție, fără ca să se dea vreo 
explicație oficială de către au
torități. Eliseo Bayo, aflat din 
luna martie în libertate pe ba
ză de cauțiune, trebuia să com
pară în fața unui tribunal sub 
acuzația de „propagandă ilega
lă*. El fusese arestat la 28 ia
nuarie și a stat în închisoare 
timp de două luni.

Agenția TASS anunță că 
la Kremlin a avut loc o întil- 
nire între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.,

Alexei Kosîghin, și președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Poloniei, Piotr Jaroszewicz. Șe
fii guvernelor celor două țări 
s-au informat reciproc despre 
realizările în construirea comu
nismului și socialismului în U- 
niunea Sovietică și Polonia și 
au făcut un schimb de păreri 
în probleme privind dezvolta
rea colaborării sovieto-polone. 
Marți, Piotr Jaroszewicz s-a îna
poiat Ia Varșovia.

4- La Kongresszentrum din 
Palatul vienez Hofburg, s-au 
deschis lucrările Seminarului 
O.N.U. asupra drepturilor omu
lui și progreselor științei și teh
nicii, organizat cu scopul de a 
oferi guvernelor țărilor parti
cipante ocazia de a proceda la 
un schimb de păreri și de ex
periență în problemele aflate 
în dezbatere.

Din România, la lucrări ia 
parte prof. Grigore Geamănu, 
care este în același timp și li
nul dintre cei trei raportori 
O.N.U. la seminar.

<j> Egiptul și R.F. a Germa
niei vor avea, în curînd, con
vorbiri pentru normalizarea 
relațiilor economice bilaterale 
— informează agenția M.E.N. 
In cadrul convorbirilor, preci
zează agenția egipteană de știri 
va fi examinată problema fon
durilor datorate R.F. a Germa-

ncsojol ffiircsot tt
Norodom Slannk naflunil Khmere

PEKIN 20 (Agerpres). — In 
cel de-al 35-lea mesaj adresat 
de Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, națiunii khmere 
se arată că, în martie, aprilie și 
mai. Forțele armate de eliberare 
națională ale poporului cambod
gian au cîștigat numeroase vic
torii, au eliberat un mare nu
măr de comune și districte, in
clusiv un mare număr de orașe 
de importanță strategică.

In continuare, mesajul men
ționează că, datorită politicii re
gimului Lon Nol-Sirik Matak și 
infrîngerilor suferite de trupele 
sale, în rîndul populației se în
registrează lin larg curent de 
opinie împotriva acestui regim.

Numeroși studenți și alți tineri 
au dezertat din armată și în
treprind acțiuni hotărîte împo
triva regimului de la Pnom 
Penh. Ceva mai mult, chiar și 
cei care au fost complicii lui 
Lon Noi în lovitura de stat au 
devenit adversarii săi înverșu
nați. In mesaj se relevă că ob
servatori străini au confirmat, 
în repetate rînduri. caracterul 
fraudulos și neregularitățilc co
mise în „referendumul" și în 
„alegerile prezidențiale" organi
zate de regimul de Ia Pnom 
Penh. Poporul khmer, strîns u- 
nit în jurul F.U.N.C., G.R.U.N.C. 
și forțele armate de eliberare, 
declară în mod solemn că „re

ferendumul" și „alegerile prezi
dențiale" au fost ilegale și lipsi
te de orice sprijin popular; ele 
trebuie să fie considerate nule 
și neavenite.

Mesajul subliniază că există 
un singur guvern care reprezin
tă în mod legitim și legal statul 
și națiunea khmeră, Cambodgia 
independentă și neutră pe plan 
național și internațional, acesta 
este G.R.U.N.C

In încheiere, mesajul relevă 
hotărîrea de luptă pînă la victo
ria totală și definitivă, pînă la 
redobîndirea completă a inde
pendenței, suveranității, neutra
lității și integrității teritoriale a 
Cambodgiei.

PE FRONTURILE DE LUPTA DIN INDOCHINA
• Acțiuni ofensive victorioase ale forțelor pa 

triotice cambodgiene
CAMBODGIA. 20 (Agerpres).

— Forțele patriotice khmere din 
provincia Svay Rieng au declan
șat, la 16 iunie, un puternic 
atac împotriva unui batalion 
saigonez, staționat în apropiere 
de Kompong Au — anunță a- 
genția khmeră de informații. In 
urma acestei operațiuni, au fost 
decimate două companii ale e- 
fectivului inamic și au fost 
distruse trei blindate. De ase
menea, patrioții cambodgieni au 
doborît. trei elicoptere și au 
avariat alte două, provocînd 
astfel moartea unui general 
saigonez, comandantul celei de-a 
7-a divizii saigonoze dislocate 
în Cambodgia.

CAMBODGIA 20 (Agerpres).
— Forțele patriotice din Cam-

bodgia își intensifică acțiunile 
ofensive împotriva trupelor re
gimului de la Pnom Penh — 
relatează Agenția Khmeră de 
Informații. Patrioții au atacat 
pozițiile inamicului în regiunea 
Takh Mau, la sud de Pnom 
Penh. In cursul ultimelor zile, 
luptele s-au apropiat simțitor de 
capitala cambodgiana, unele ac
țiuni ofensive ale patrioților 
desfășurîndu-se în imediata a- 
propiere a acesteia. Astfel, aero
portul Pochentong, de lîngă 
Pnom Penh, a fost din nou 
ținta artileriei forțelor patriotice. 
In cursul acțiunilor desfășurate 
de patrioți în jurul Pnom 
Penh-ului au fost capturate im
portante cantități de arme și 
muniții.

Aviația S.U.A. a bombardat din nou 
sisteme de diguri și ecluze precum 
și zone populate din R. D. Vietnam

HANOI 20 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că dumi
nică aviația S.U.A. a bombar
dat din nou sistemul de diguri 
din localitatea Nghia Minh, e- 
cluza din Minh Chau, precum 
și un număr de zone populate 
din provinciile Nam Ha, Ninh 
Binh, Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh. Au fost avariate 
grav largi porțiuni din digu
rile menționate. Au fost, de a- 
semenea, înregistrate numeroa
se victime omenești în rîndul 
populației pașnice. Agenția 
v.N.A., precizează că acesta

este al treilea bombardament 
efectuat de aviația S.U.A. asu
pra lucrărilor de irigații din 
districtul Nghia Hung.

Condamnînd aceste noi acte 
agresive ale aviației americane 
Ministerul Afacerilor Externe 
a! R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care cere 
încetarea imediată a minării 
porturilor nord-vietnameze. pre
cum și încetarea tuturor bom
bardamentelor și altor acțiuni 
îndreptate împotriva R.D. Viet
nam.

® Puternice atacuri lan
sate de unitățile F. N. E. 
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 20 (A- 
gerpres). — Marți, unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au atacat 
unitățile infanteriei marine ale 
regimului saigonez în regiunea 
rîului My Chanh, provocînd ina
micului grele pierderi în oameni 
și materiale.

Dc asemenea, patrioții dau lo
vituri aliniamentelor ofensive 
ale trupelor saigoneze situate la 
35 km nord, de Hue. Forțele 
patriotice continuă să bombar
deze pozițiile saigoneze din sec
torul An Loc, centru provincial 
aflat la 90 km nord de Saigon, 
iar trupele trimise de regimul 
marionetă în ajutorul efective
lor saigoneze încercuite în acest 
sector au fost blocate de forțele 
de eliberare pe șoseaua nr. 13, 
fiind în mare parte decimate.

★
VIETNAMUL DE SUD 20 (A- 

gerpres). — In cursul ultimelor 
24 de ore, anunță agenția Fran
ce Presse, citind Comandamen
tul forțelor S.U.A. la Saigon, 
octoreaetoarele strategice ameri
cane ,.B-52“ au lansat, în ca
drul a 30 de raiduri, peste 3 000 
tone de bombe asupra Vietna
mului de sud, aproape jumătate 
din numărul acestor raiduri con- 
centrîndu-se asupra provinciei 
Quang Tri, aflată sub contro
lul forțelor patriotice. Alte bom
bardamente au avut loc în jurul 
orașului Kontum, (Platourile 
înalte). în sectorul localității An 
Loc si în provincia Phuoc Tuy, 
la numai 65 km sud-vest dc 
Saigon.

R. D. VIETNAM : 
Membri; unei ba
terii de coastă din 
provincia Thanh 
Iloa, pregătindu-se 
de luptă.

niei, pentru plata cărora va fi 
fixat un nou termen.

<ij> Incepind de luni seara, 
capitala Irakului găzduiește o 
reuniune a miniștrilor de fi
nanțe ai statelor ce fac parte 
din Organizația țărilor arabe 
exportatoare de petrol. Scopul 
întrunirii îl constituie exami
narea repercusiunilor naționali
zării bunurilor companiei „Irak 
Petroleum" și a posibilităților 
de acordare a unui sprijin fi
nanciar statelor arabe afectate.

4 La Belgrad au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Comisiei 
iugoslavo-sovietice de colabo
rare tehnico-științifică.

S.U.A.: Alegeri preliminarii 
în sfatul New York

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Ultima etapă în vede
rea desemnării candidaților o- 
ficiali pentru alegerile prezi
dențiale din S.U.A. s-a înche
iat marți, odată cu consumarea 
„preliminariilor" din statul 
New York care trimite cel mai 
mare număr de delegați (278)' la 
Convenția națională a partidu
lui, ce se va întruni la 10 iulie, 
la Miami. George Mc Govern, 
cel ma; bine plasat dintre 
democrații angajați în campa

nia electorală este și favoritul 
ȘiCestei ultime confruntări, ob
servatorii apreciind că victoria 
sa în' New York îi va asigura 
aproape 1 300 de voturi din ce
le 1 509 necesare învestiturii.

In ce privește Partidul Re
publican, se apreciază că pre
ședintele Richard Nixon și-a 
asigurat sprijinul tuturor celor 
88 de delegați trimiși de acest 
stat la Convenția republicani
lor.

I

I
I

Prezențe 
românești

BELGRAD 20. — De la tri
misul special al Agerpres, Aurel 
Urzică: Luni seara, a luat sflrșit 
turneul Teatrului de stat din Tg. 
Mureș, întreprins într-o serie de 
localități din Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, în cadrul 
schimburilor culturale, statornicite 
în ultimii ani între acest teatru 
și colectivele teatrelor populare 
din Stibotița și Pancevo. Secția 
română a Teatrului din Tg. Mu
reș și-a încheiat turneul cu spec
tacolul „O noapte furtunoasă", 
de I. L. Caragiale, prezentat la 
centrul cultural din orașul Pan
cevo.

Secția maghiară a aceluiași tea
tru, care a prezentat spectacole 
în diferite localități a avut pe 
afiș piesa „înainte de potop" de 
Nagy Istvan, precum și un re
cital de poezie românească con
temporană.

Turneul Teatrului din Tg. Mu
reș în R.S.F. Iugoslavia s-a bucu
rat de un frumos succes relevat și 
în cronicile teatrale ale cotidiene
lor din Novi Sad și Belgrad.

*

BERLIN 20. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : La Leipzig s-a desfășurat 
cel de-al IV-lea festival interna
țional Bach. Din juriu au făcut 
parte numeroase personalități ale 
vieții muzicale internaționale, 
printre care violonistul lon Voicu 
și pianistul Valentin Gheorghiu.

La concurs au participat 205 
tineri, artiști din 29 de țări. Din
tre reprezentanții țării noastre, 
care au luat parte la acest im
portant concurs internațional, 
Gh eorghe Emil Crasnaru s-a cla
sat pe locul doi la canto și a 
fost distins cu medalia de argint.

Vizita președintelui
B. Tito în Polonia

VARȘOVIA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite ! Marți, la sediul 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, au 
avut- loc convorbiri între pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, și președintele 
R.S.F. Iugoslavia și al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Io- 
sip Broz Tito, care face o vizită 
oficială de prietenie în Polonia. 
In 
au

timpul convorbirilor, părțile 
procedat la un schimb de

Evoluție

informații referitor la activita
tea P.M.U.P. și U.C.I. și la ac
tuala situație din Polonia și Iu
goslavia. De asemenea, au fost 
examinate principalele proble
me internaționale, cu precădere 
europene, precum și aspecte ale 
colaborării țărilor socialiste și 
dezvoltării mișcării comuniste.

In aceeași zi. la Univcrsi'atea 
din Varșovia, președintelui Tito 
t-a fost acordat titlul dc Docto? 
Honoris Causa.

pozitivă
• a colaborării

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
Ltiînd cuvîntul la recepția oferită 
în cinstea președintelui Tito, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P,, Ed
ward Gierek, a constatat evoluția 
pozitivă a contactelor și colaboră
rii dintre P.M.U.P. și U.C.I., din
tre Polonia și Iugoslavia. In conti
nuare, E. Gierek a arătat că există 
toate condițiile nu numai pentru 
pregătirea și convocarea conferinței 
europene, dar și pentru a se asigura 
succesul ei. El a constatat, totoda
tă, că, în numeroase probleme, Po
lonia și Iugoslavia au o poziție 
identică sau asemănătoare.

La rîndul său, președintele Iosip 
Broz Tito a relevat evoluția pc o 
linie ascendentă a colaborării iugo-

slavo-polone, relevînd necesitatea ex
tinderii acestei colaborări în diver
se domenii. El a subliniat, totodată, 
că Iugoslavia acordă o însemnătate 
deosebită colaborării dintre U.C.I. 
și P.M.U.P., ca forțe politice con
ducătoare. Președintele Iugoslaviei a 
relevat că nu poate exista o secu
ritate a Europei fără securitatea tu
turor frontierelor. De asemenea, pre
ședintele Tito a subliniat necesitatea 
ținerii în cel mai scurt timp a con
ferinței europene pentru securitate 
și colaborare precum și a întreprin
derii unor pași pentru ca și în re
giunea Mediteranei să [se ajungă la 
destindere.

Plenara C. C. al P. C. Francez
PARIS 20 (Agerpres). — Luni, 

s-a desfășurat, la Paris, Plenara 
Comunist 
discutării 

cu

C.C. al Partidului 
Francez, consacrată 
unor aspecte ale relațiilor 
Partidul Socialist Francez. Con
vocarea plenarei a fost hotărîtă 
— după cum precizează ziarul 
„L’Humanite" la 15 iunie, de Bi
roul Politic, pentru a informa și 
consulta Comitetul Central asu
pra stadiului discuțiilor grupului 
de lucru al P.C.F. și P.S.F:

In raportul prezentat de 
Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al P.C.F., se arată 
că partidul comunist dorește re
alizarea unui acord pentru un 
program comun de guvernare, 
cu conținut economic și social 
progresist. Contradicțiile 
subzistă, 
Marchais, 
loacele 
mice necesare pentru realiza-

a spus 
se referă 

politice și

care
Georges 

la mij- 
ccono-

Reuniunea 
Pactului

A.N.D.I.N.
LIMA 20 (Agerpres). — In ca

pitala Perului, s-au deschis lu
crările celei de-a treia Conferin
țe a miniștrilor de externe din 
țările membre ale Pactului 
A.N.D.I.N. — Peru, Bolivia, 
Chile, Columbia și Ecuador. Pe 
ordinea de zi a reuniuni; figu
rează probleme privind lărgirea 
cooperării economice între cele 
cinci state semnatare ale acor
dului de la Cartagena și rezul
tatele celei de-a treia Conferințe 
U.N.C.T.A.D. de la Santiago de 
Chile. După cum precizează a- 
genția Prensa Latina, va fi dis
cutată, de asemenea. posibila 
intrare a Venezuelei în această 
organizație economică. Venezue
la participă la reuniune cu sta
tut de observator.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
lucrărilor ministrul peruan de 
externe, Miguel Angel de la 
Flor, care a fost ales președinte 
al reuniunii, a subliniat rolul 
primordial al efortului propriu 
în dezvoltarea economiei națio
nale. E| a arătat că țara sa 
„respinge orice proces economic 
declanșat din afară Și care nu 
are o bază reală în însăși țara 
respectivă".
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Politehnica Iași — U.T.A. (divi
zia A).

MIERCURI 21 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,31 și 
apune la ora 20,03.

Zile trecute din an — 173.
Zile rămase 193.

EVENIMENTE
0 1900 — S-a născut Țoi En 

Ghen, președinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a

R.P.D. Coreene 0 1972 — Arc 
loc al XVII-lea Congres alP.C. 
din Israel 0 1908 — A murit 
compozitorul rus N. S. Rimski- 
Korsakov (n. 1844).

MIERCURI 21 IUNIE

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Telcglob : 
Nankin; 9,25 O viață pentru o 
idee : Paracelsus (II); 10,00 Curs 
de limba franceză (lecția a 21-a);

10,30 Telecinemateca pentru tine
ret : Istoria unei capodopere; 
12,00 Telejurnal; 17,00 In jurul 
orei 17,00 posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite 
direct mitingul de solidaritate al 
poporului român cu lupta po
porului cambodgian; Cîntece și 
dansuri populare românești; Tra
gerea Pronoexpres; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Marea întrecere so
cialistă — Țara întreagă în în
trecere; 20,00 Telejurnal; 20,40 
Avanpremieră; 20,45 Telecinema- 
teca: Marile Familii; 22,10 Ve
dele ale muzicii ușoare : Ornella 
Vanoni; 22,30 „24 de ore"; 22,40 
Aspecte înregistrate dc la întîl- 
nirea de fotbal dintre echipele

MIERCURI 21 IUNIE
PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 

și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților (reluare); 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntece și jocuri 
populare; 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Mu
zică ușoară; 11,15 Consultație ju-
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rea obiectivelor oamenilor mun
cii. Convorbirile continuă, a a- 
dăugat el, iar P.C.F. dorește de
pășirea dezacordurilor cu P.S.F. 
în interesul celor ce muncesc. 
Contradicția principală, se subli
niază în raport, se referă la na
ționalizare — condiție necesară 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
unui guvern democrat — mai a- 
les la conținutul și amploarea 
ei. După părerea P.C.F., este ne
voie de naționalizarea tuturor 
grupurilor monopoliste principa
le din sectoarele dominante ale 
economiei.

La propunerea lui Georges 
Marchais, plenara a hotărît con
vocarea, la 9 iulie, a Conferin
ței naționale a partidului care 
să stabilească poziția comuniș
tilor față de convorbirile cu so
cialiștii. Conferința urmează să 
precizeze, de asemenea, sarcinile 
partidului în această importantă 
perioadă.

Plenara a adoptat o rezoluție, 
care aprobă raportul prezentat 
de Georges Marchais, și acordă 
Biroului Politic mandat pentru 
continuarea convorbirilor, pe a- 
ccastă temă, cu Partidul Socia
list Francez.

MOSCOVA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Dttță, transmite : La 20 iunie, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, 
a fost primit de către V. E. 
Dîmșiț, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S

PEKINA 
intîlnîre 

Ciu En=lai
Henry

Kissinger
PEKIN 20 (Agerpres). — Pre

mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, s-a 
întîlnit la 20 iunie cu Henry 
Kissinger, consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității, care se află 
la Pekin, și cu membrii delega
ției pe care acesta o conduce. 
Seara. Ciu En-lai a oferit o re
cepție în cinstea lui Henry Kis
singer și a celorlalți membri ai 
delegației americane.

în legătură cu prăbușirea 
avionului britanic 

de pasageri „Trident-1“
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Ministrul britanic pentru pro
bleme aerospațiale. Michael He- 
seltine, a declarat în Camera 
Comunelor, că prăbușirea avio
nului de pasageri „Trident 1“, 
al companiei B.E.A. — accident 
în care și-au pierdut viața toa
te cele 118 persoane afla’te la 
bord — a fost cauzată de o 
pierdere de viteză survenită i- 
mediat după decolare, la altitu
dinea de 583 m. El a arătat că 
așa-numita „cutie neagră", apa
rat de urmărire a modului de 
funcționare a sistemelor avio
nului. care a fost găsită intactă 
printre sfărîmături. a înregis
trat, la un moment dat, apariția 
unei dereglări a zborului. Cau
zele acesteia, însă, nu au putut 
fi, clarificate încă. Experții au 
calculat că, la unghiul de ascen
siune respectiv, viteza trebuia

să depășească 328 km la oră, 
pentru ca zborul să continue 
normal. Motoarele avionului nit 
au dezvoltat, însă, decît 294 km 
la oră.

Ministrul englez a precizat, de 
asemenea, că, imediat după a- 
pariția momentului critic, siste
mul autopilot a ieșit din func
țiune, iar avionul a început să 
se îndrepte spre pămînt, cu 
partea din față ceva mai sus 
decît coada, într-un unghi de a- 
proximativ 60 dc grade.

Pentru elucidarea tuturor pro
blemelor generate de accident, 
a declarat Heseltine. va fi efec
tuată o anchetă oficială. El a 
adăugat că, pentru moment, nu 
se poate trage concluzia că este 
vorba de o defecțiune de struc
tură a avionului sau a motoa
relor „Rolls-Royce" cu care a- 
cesta a fost dotat.

ridică; 11,30 Cîntare patriei; 
12,00 Soliști de muzică ușoară; 
12,15 Recital Vasile Martinoiu;
12.30 Intîlnîre cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Melodii de ieri 
și de azi; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,42 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Creștere și eficiență economică;
15.30 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Partidul ni-e 
mîndria — cîntece; 16,30 Știința 
la zi; 16,35 La microfon, Dorina 
Drăghici și Vico Torriani; 16,50 
Publicitate radio; 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Melodii popu
lare; 17,45 Muzică ușoară; 18,CO 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Marea întrecere so
cialistă în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului și a

celei de a 25-a aniversări a Re
publicii; 21,00 Cîută Ileana Con- 
stantinesett; 21,10 Revista șlagă
relor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a ac

rului la Petroșani a fost dc plus 
21 de grade iar la Parîng de plus 
13 grade. Minimele au fost de 
plus 9 grade și, respectiv, plus 7 
grade.

Pentru următoarele 24 de orc : 
Vremea rămîne răcoroasă, cu cer 
mai mult senin noaptea. In zona 
de munte averse dc ploaie înso
țite de descărcări electrice.
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