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COMUNIȘTII
animatorii marii întreceri

Colectivul
șantierului Terminarea umpluturii

cu delegația 
Partidului Poporului din Panama

Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a avut o întîl- 
nire, în stațiunea Neptun, cu 
delegația Partidului Poporului 
din Panama, formată din tova
rășii Ruben Dario Souza, secre
tar general al Partidului Popo
rului din Panama, și Reyes 
Antonio Mark, membru al C.C. 
al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în Republica Socialis
tă România,

A participat tovarășul Ște
fan Andrei secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirilor, s-au 
abordat o serie de probleme ac-
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tuale privind experiența și ac
tivitatea celor două partide, 
precum Și relațiile bilaterale 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Poporului din 
Panama, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Panama. Totodată, au fost tre
cute în revistă unele aspecte 
ale evoluției vieții internațio
nale din zilele noastre, ale 
mișcării comuniste Ș> munci
torești internaționale.

Reprezentanții celor două 
partide au pus în evidență dez
voltarea raporturilor- priete
nești, de solidaritate și colabo
rare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti

dul Poporului din Panama, ex- 
prhnînd, de comun acord do
rința lor de a extinde continuu 
schimbul de informații, de ve
deri și de experiență, legăturile 
reciproce în interesul întăririi 
relațiilor dintre cele două par
tide. a prieteniei dintre popoa
rele român și panamez, a cau
zei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Ambele partide au apreciat 
pozitiv stabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Panama și s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea legăturilor e-

(Cnntinuare în pax a 4 a)

Pentru valorificarea rapidă 
și completă a cercetării științifice 

a cadrelor didactice
Prof, univ dr. ins ILIE CONSTANTINESCU,

prorectorul I. M. P.
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• Dezvoltare intensivă și extensivă, perfecțio
nare profesională și politică;
O neîntreruptă bătălie pentru mai mult, mai 
bine, mai repede, mai eficient;
Unitatea dintre vorbă și faptă — trăsătură 
fundamentală a comuniștilor.

(Citiți reportajul în pagina a Il-a)

SUSȚINEREA

I.L.H.S.
în preajma 

unui
eveniment

remarcabil

în corpul barajului
de la Valea de Pești

cu o lună mai devreme
$ ;

ANGAJAMENTELOR MINERILOR

Răspunzînd înflăcăratej 
mări a partidului, minerii 
Jiului sau angajat cu întreaga 
lor putere și răspundere în pa
sionanta întrecere socialistă pen
tru a da viață deplină angaja
mentului îndeplinirii cincinalu
lui înainte de termen.

întrecerea socialistă ce 
desfășoară la o „înaltă tensiu
ne" urmează în această perioa
dă cursul unei continue ampli
ficări, stimulată puternic de a- 
propierea Conferinței Naționale 
a P.C.R. — eveniment de mare 
însemnătate în viața partidului 
și a întregului nostru popor.

In cinstea Conferinței parti
dului, un număr de 94 brigăzi 
de mineri s-au angajat pînă în 
prezent să realizeze peste pre
vederile planului 18 000 tone 
cărbune și 190 ml de galerii. 
'Recent, brigada condusă de 
Petre Constantin, Erou al Mun
cii Socialiste, a lansat inițiati
va de a se realiza „două cicluri 
în plus în fiecare lună" la aba
tajele frontale, brigada lui Ro
man Petru inițiativa „patru cîm- 
puri avansare pe zj și aripă" în 
abatajele cameră, iar cea a lui 
Constantin Grădinaru, inițiativa 
de a se realiza „minimum 100 ml 
avansare medie lunară la lucră
rile de pregătiri, pe fiecare bri
gadă și exploatare".

Aceste prețioase inițiative au 
fost deja preluate de un număr 
de 16 brigăzi printre care sc 
evidențiază cele conduse de 
Aurel Cristea, Ilie Nicolae, Iuliu 
Damian de la E.M. Aninoasa, 
Ludovic Repaș și Zaharia Bălău- 
ță de la E.M. Lonea. Enache

îndatorire a
Văii

sindicatelor

se

DAVID GAVRILA
președintele Consiliului 

municipal al sindicatelor

re- 
lui 
lu-

Chiriță șt Mihai Izlai de la 
E.M. Petrila, Ștefan Ghioc și 
Mihai Cosma de la E.M. Dilju, 
Nicolae Tomolea de la E.M. 
Bărbăteni, Constantin Peloiu și 
Augustin Demeter de la E.M. 
Livezeni și alte brigăzi.

Se cuvine să subliniem că 
alizarea inițiativei brigăzii 
Petre Constantin înseamnă
nar 1100 tone cărbune în plus 
la nivelul brigăzii, 8 000 tone în 
plus la nivelul minei Lupeni și 
circa 20 000 tone în plus la toa
te frontalele din Valea Jiului. 
Implicații pozitive vor avea de 
asemenea, inițiativele brigăzilor 
de la Aninoasa și Uricani asu
pra creșterii productivității și a 
vitezelor de avansare.

Iată deci ce semnificații și 
valori au inițiativele și anga
jamentele asumate de minerii 
Văii Jiului.

Pentru realizarea acestor pre
ocupări și obiective majore cu 

grijii 
comi- 
le re

lor de mineri. De asemenea, 
conducerile unităților și a Cen
tralei trebuie să rezolve cît mai 
operativ problemele ridicate 
cu ocazia recentelor discuții a- 
vute cu minerii șefi de brigadă 
și de schimb, precum și cele pe 
care le ridică activitatea zilnică 
din subteran. Așa de exemplu, 
la Lupeni, minerii șefi de bri
gadă au solicitat îmbunătățirea 
activității părții electromecani
ce, creșterea gradului de sigu
ranță în funcționalitatea utila
jelor mai ales a transportoarelor 
cu raclete și cu bandă, asigura
rea pieselor de schimb pentru 
acestea. La E.M. Lonea se cerc 
mai multă preocupare pentru 
asigurarea pregătirilor în raport 
tu avansarea frontalelor, per
manentizarea oamenilor pe bri
găzi și schimburi, executarea lu
crărilor de pușcare la timp. La

(Continuare in pag. a 3-a)
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An de 
devărul 
trebuie să pătrundă puternic în 
sfera practicii de fiecare zi și 
că, prin urmare, drumul care 
desparte gîndirea creatoare de 
materializarea ei concretă, tre
buie să fie mereu scurtat.

Acest adevăr cu profunde im
plicații în activitatea economică 
a fost subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît la Con
ferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi 
centrale industriale 
construcții, cît 
ta Conferință 
inginerilor și 
„Valorificarea 
zultatelor cercetării științifice 
proprii constituie o esențială ce
rință a unei activități economi
ce eficiente".

an 
că

se verifică practic a- 
noutatea teoretică

Și 
și de 

și la 'recen- 
pe țară a 
tehnicienilor : 

rapidă a re-

Există, fără îndoială, rezulta
te pozitive în domeniul valori
ficării în practica producției 
miniere, a rez,uitatelor cercetă
rii noastre științifice, dar mai 
persistă și unele aspecte negati
ve care, din păcate, mai dăinuie 
în aplicarea în viață a concluzi
ilor investigațiilor tehnico-știin- 
țifice.

Cercetarea noastră științifică 
face din ce în ce mai mult sim
țită prezența institutului de mi
ne pe coordonatele producției. 
Astfel, de exemplu, colaborarea 
dintre Institutul de mine și 
I.C.P.M.H. s-a extins, căutîn- 
du-se rezolvarea unor teme de 
importanță deosebită, cuprinse 
în planul respectivei unități de 
cercetare. In acest sens, mențio
năm faptul că, colectivele de 
cercetare ale institutului au pre-

zentat soluții pentru crearea u- 
nui nou tip de susținere meca
nizată pentru exploatarea în 
felii a stratelor groase, pentru 
stabilirea rețetelor și proprietă
ților fizico-mecanice ale materia
lelor echivalente pentru condi
țiile de zăcămîrit din Valea Jiu
lui, determinarea comportării la 
tăiere a cărbunilor și sterilului 
din stratele 3 și 5, îmbunătăți
rea funcționării flotației Coro- 
ești, cu privire specială asupra 
regimului de reactivi, automa
tizarea transportoarelor în con
dițiile minelor din Valea Jiului 
etc.

De asemenea, colaborarea In
stitutului de mine cu unitățile 
miniere din bazinele Motru și 
Rovinari, poate fi exemplificată

(Continuare în pag. a 3-a)

Toate loturile Șantierului Uricani al «riStreprinderii de 
lucrări hidrotehnice speciale au înregistrarăin acest an pro
ducții de vîrf, ceea ce asigură devansarea terminării princi
palelor obiective aflate în execuția șantierului. In urma de
plasării, la propunerea comitetului de partid, a întregii 
conduceri la locurile de muncă ale loturilor, îndeosebi la 
baraj, și stabilirii de răspunderi concrete pentru fiecare din 
cadrele de bază ale șantierului, începînd din luna aprilie 
cantitățile de anrocamente depuse în baraj au crescut 
continuu, înregistrînd în luna mai cea mai' mare cantitate 
realizată de șantier de Ia începutul lucrării — 103 000 tone. 
Ritmul accelerat de lucru continuă cu succes în aceste zile 
de puternic avînt creator în întrecerea socialistă ce se des
fășoară in întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului 
și a celei de a 25-a aniversări a Republicii, pentru realizarea 
angajamentului care prevede șuplimehtarea cantităților de 
piatră depusă în corpul barajului. Obiectivul spre îndeplini
rea căruia sînt mobilizate în prezent toate forțele șantierului 
este precis stabilit și cunoscut de toate formațiile de lucru 
— terminarea umpluturii în corpul barajului cu o lună mai 
devreme față de prevederile graficului. Garanția înfăptuirii 
acestui obiectiv însuflețitor de întrecere o dau oamenii șan
tierului, munca lor tot mai bine organizată și îndeaproape 
coordonată de inginerii ȘTEFAN NICOLAU, șeful șantie
rului, PETRE ȘOILEANU, care răspunde direct de calitatea 
lucrărilor, MIHAI NEFERU, șeful lotului baraj, GHEOR
GHE CIOBANU, GHEORGHE BOB, șeful Stației de utilaje 
construcții terasiere, tehnicianul FLORIN STRĂUȚIU, șeful 
lotului carieră. Un exemplu este edificator în privința emu
lației ce caracterizează munca constructorilor hidrotehnicie
ni în aceste zile, Brigada minerului IOAN BÎRSAN a săpat 
în numai 10 zile o galerie în peretele de calcar al carierei 
Păroasa, de unde se extrag anrocamentele pentru baraj, din 
care, în urma detonării, au rezultat peste 90 de mii tone de 
piatră. Contribuții demne de relevat la realizarea marelui 
baraj, care nu peste 
aprovizionării cu apă
partea vestică a Văii Jiului, inclusiv a orașului Petroșani, 
aduc minerii PETRU TITEL, artificierii PETRU GÎȚAI și 
CONSTANTIN PRODEA, e?4:avatoriștii VASILE CIOCAN, 
GHEORGHE ILIOIU și ANDREI PRONOZA, buldozeristul 
GHEORGHE COTOARĂ, maistrul cu utilajele ILIE PETRI- 
ȘOR și alți constructori comuniști care prin exemplul lor 
de disciplină, de inițiativă și dăruire sînt animatorii colec
tivelor loturilor șantierului, mobilizîndu-Ie spre noi și înăl
țătoare fapte de muncă.

mult timp va asigura îmbunătățirea 
potabilă a principalelor localități din

Motelul „GAMBRINUS

i ;

Incrustată în natura înconjurătoare, 
ca o cetate medievală, silueta elegantă 
a noului motel „GAMBRINUS" de 
la Livezeni străjuiește cu semeție 
îngemănarea apelor celor două Jiuri, 
care aici, la începutul sălbaticului 
defileu, își unesc undele vijelioase 
pornind într-un șuvoi spumegînd 
spre cîmpia dulce a Olteniei.

Bijuterie arhitectonică de concep
ție nouă, frumosul motel „Gambri- 
nus“ se remarcă atît prin fantezia

PI
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proiectului cît și prin transpunerea 
lui în beton și cărămidă, metal și 
sticlă — adevărat poem material.

Motelul, compus din două cor
puri de clădiri cu funcționalitate di
ferită, este implantat pe o muchie 
sălbatică de munte. Cele 48 de ca
mere de oaspeți a cîte două locuri, 
frumos mobilate, dotate fiecare cu 
grup sanitar și baie cu duș avînd 
apă caldă și rece, alcătuiesc corpul 
de lecuit — asigurînd prin confor
tul interior condiții deosebite de o-

dihnă pentru turiștii ce vor poposi 
aici. Clădirea — două etaje și frag
mentată în trei corpuri așezate în 
linie frîntă — oferă o priveliște deo
sebit 
două 
niere 
zite, 
munților.

de atrăgătoare : Valea celor 
Jiuri cu salba de localități mi- 
în contrastul naturii înver- 
pe care le domină vîrfurile

(Continuare in pag. a 3-a)

1 4 vers și revers

Dan VRINCEANU

felul 
pro- 
care

ne trebuie. Pe 
de exemplu, 

meu a avut de

Discutăm despre munca 
lor, despre rezultatele 
obținute.

— Se lucrează foarte 
bine, în armonie și în
țelegere — ne spline el. 
Avem materiale, piese

le schimb, șefii ne vi
zitează des în abataje, 
ne ajută prompt cu tot 
ceea ce 
aprilie, 
schimbul
realizat un plan de îna
intare de 63 m. Am reu
șit 90 de metri. Luna

Șt. PUIU

In ziarul nostru de mîine
■

f
■

■
9

trebuie
Pagina INDIVID-COLECTIVITATE;

■

■
r. KARPATIAN

și unul 
materie

Ecotil angajant al inițiativelor minerilor pentru creș
terea vitezelor de avansare la E.M. Bărbăteni;

O anchetă pe tema : Cum folosesc cadrele de conducere, 
specialiștii mineri timpul schimbului pe care-1 prestea
ză?

VEȚI PUTEA CITI:

Rubricile : Aflăm de la organele de ordine; Informații 
utilitare;

® Pagina a IV-a vă informează asupra ultimelor evenimen
te din viața internațională.

Sevele cincinaluluirin cele dintîi zile 
ale lunii iunie, 
în fața unui pa

nou din incinta E. M. 
Uricani, într-un grup de 
mineri se discuta aprins : 
„Uitați-vă, ortaci! Și 
Constantin Grădinarii a 
înregistrat un record : 3 
metri avansare pe 
schimb! Grădinarii și 
băieții din brigada lui, 
aflați într-o veritabilă, 
rodnică întrecere cu cei 
de la Trifan, s-au an
gajat ca în cinstea Con
ferinței Naționale a 
partidului și a aniver
sării unui sfert de veac 
de la proclamarea Repu
blicii să realizeze o îna
intare de 170 metri pe 
lună, la un profil de 
12 metri pătrați. Să nu 
ne lăsăm mai prejos, 
fraților !“

...Cel care vorbise era

desfă-

care minerii răspund 
partidului, sindicatelor Și 
tetelor oamenilor muncii 
vin sarcini sporite.

Sindicatele trebuie să
șoare în continuare o intensă 
muncă poliiică și organizatorică 
pentru a angrena în întrecere 
cadrele de conducere Și regie, 
pentru o cît mai bună asisten
ță tehnică și deservire a brigăzi

șeful de schimb Mircea 
Apostu, din brigada cu
noscutului miner Gheor- 
ghe Scorpie. Succesele 
unora nu-i descumpăneș
te, așadar, pe ceilalți. 
Dimpotrivă, îi înflăcă
rează, îi mobilizează la 
obținerea unor rezultate 
la fel de bune, ba chiar 
superioare.

După cîtva timp, ne 
aflam față în față cu 
un tînăr prezentabil, ca
re, la cei mai puțin de 
30 de ani ai săi are deja 
o vechime la mina Uri- 
câni de un deceniu. II 
cheamă loan Maigut, și 
este șef de schimb în 
brigada lui Romulus 
Boia, din sectorul II.

Instantaneu 
mineresc

trecută am înregistrat, 
de asemenea, o substan
țială depășire, iar în 
iunie vrem să înaintăm 
mai mult... Cert este că 
am realizat și cîștiguri 
frumoase, mai bine de
cît atunci cînd lucram 
8 ore pe schimb.

L-am întrebat, într-o 
doară, de ce și-a ales 
meseria de miner...

— E răspunsul cel 
mai ușor de dat. Aș pu
tea lucra ca mecanic pe 
Diesel, ca șofer, ori ca 
electrician de mină, dar, 
iată, sînt miner. Urmez 
tradiția familiei. Asta el 
Bunicul meu, împreună 
cu alți ortaci de-ai lui, 
a săpat unele galerii aici

la Uricani, de la el șta
feta mineritului a trecut 
la tata, iar tata mi-a 
transmis-o mic. Să tră
dez această frumoasă 
tradiție ? In nici un caz. 
Mineritul îmi place... Ce 
să vă mai spun ?

Intr-adevăr, minerilor 
nu le prea priește vor
ba lungă. Ei preferă ca 
faptele lor să-i dezvă
luie mai mult și mai bi
ne decît ar putca-o face 
cuvintele. E un atribui 
firesc al noii conștiințe, 
al responsabilității mun
citorești, comuniste și un 
semn de mare fertilitate, 
totodată Cincinalul, pe 
care cu toții îl vor îm
plini înainte de termen 
are de unde să-și extra 
ga sevele.

Cu toate că scena se petrecea într-o unitate de alimenta- 
publică, cadrul și atmosfera aduceau ceva din sobrieta- 
și solemnitatea unei clase în care se desfășoară examene. 
In dimineața aceea, într-unul din restaurantele ora

șului, elevii școlii profesionale din localitate dădeau examen 
la proba practică. Comisia chemată să aprecieze gradul de 
pregătire a viitorilor ospătari, urmărea de la o masă 
cum se comportă candidații „in teren" și nota cu sîrg, 
babil, gradul de îndemânare, gesturile, atitudinile lor, 
aveau să cîntărească în balanța calificativului final.

Candidații — tineri și tinere — sobri la înfățișare

Mineri 
la muncă 

patriotică
Un număr de 30 de vagonete 

imobilizate în diverse puncte, alte 
90 de vagonete avînd capele pe 
jumătate blocate cu pămînt și 
piatră au fost adunate, curățate 
și ridicate pe liniile de transport 
de la suprafața incintei Maleia a 
minei Livezeni, iar 22 vagonete 
au fost încărcate cu betonite și 
pregătite pentru subteran — iată, 
pe scurt, bilanțul amplei și rod
nicei acțiuni de muncă patriotică 
organizate recent de comitetul 
sindicatului E. M. Livezeni, pre
ședinte maistrul miner Ion Mol
dovan. Zeci de mineri din schim-

bill II, între Care puteau fi vă- 
zuți Mihai Moise, Gheorghe Lip
canii, M ihai Malinaș, Iul iu U Irich, 
Gheorghe Pădurarii, Florea Potor, 
loan Pilea, Viorel Maxim, Ion 
Cic, Andrei F.ne și numeroși al
ții din schimbul III între care se 
numărau Grigore Pirțea, Costache 
Porojnic, Iosif Czencz, Alexandru 
Bianu, Ion Mitran, Gheorghe 
Mirii și Viorel Munteanu s-au 
prezentat la mină mai devreme, 
prestînd, înainte de intrarea la 
fronturile de lucru din subteran, 
cîte două orc de muncă patrio
tică.

După cum se poate vedea și 
din fotografia noastră, în acea zi 
a fost, la Maleia, mult soare, 
mult entuziasm care au „pirguit" 
roade bogate și pe care le dorim 
amplificate ori de cîte ori va fi 
nevoie.

in mișcările impuse ele profesie, se mvîrteau printre mese 
oa niște sfîrleze. Nici nu spuneai bine ce dorești și se și 
întorceau cu „comancla" onorată. Despre felul de deservire 
să nu mai vorbim. Sticlele de bere in frapiere erau aduse la 
masa consumatorului acoperite cu un șervet alb, imaculat. 
Viitorii ospătari apucau sticlele cu un alt șervet și-ți turnau 
in pahar, ce mai... deservire cum scrie la carte. Același grad 
de civilizație și profesionism în servirea mincărurilor, a ți
gărilor și a celorlalte produse ale localului. Intr-un cuvînt, 
deservire civilizată, ireproșabilă.

Același local a doua zi. Elevii practicanți servesc la me
se (dar nu in cadrul examenului de sfirșit de an). Dar stu
poare. Lipsesc șervetele de pe frapiere, sticlele sînt apucate 
cu mina goală, lipsesc pînă și papioanele de la gulerele bă
ieților.

Acest contrast frapant generează o mulțime de nedumi- 
riri in mintea consumatorilor. Și de ce să n-o spunem pe 
bună dreptate.

Iată citeva din ele ;
Există oare un mod de deservire „ca la carte" 

pentru ocaziile cînd deservirea nu mai constituie 
didactică, ci practică cotidiană ?

La ce bun că viitorii ospătari au învățat cum
servit clientul dar asta numai în ipostaza examenului de ca
lificare ?

In cadrul procesului de calificare in cauză, „știința" de
servirii este privită ca un scop in sine și nu ca o necesitate 
permanentă în relația deservire-consumator ?
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Dintre multe imagini ce Ie vom păstra ne
alterate peste timp, despre marea întrecere 
declanșată în zilele noastre, despre angajarea 
plenară ÎN INTERESUL ȚARII, AL FIECĂ
RUIA DINTRE NOI, de a îndeplini indica
torii economici ai cincinalului înainte de 
termen, face parte în primul rînd imaginea 
vie a comunistului — omul cel mai înaintat 
al epocii noastre, militantul care a pornit o 
viguroasă luptă de perfecționare, o luptă cu 
vechiul, promovînd pe plan tehnic sau orga
nizatoric, politic, social sau cultural, coordona
tele unor valori aflate intr-o continuă ascensi

une. Comuiystul — promotorul celor mai înalte 
idealuri — idealurile umanismului — a găsit 
in fiecare etapă, după condițiile istorice date, 
modalitatea adecvată de a-și îndeplini misiu
nea. Astăzi, el se află în primele rînduri ale 
bătăliilor pentru propășirea societății, în pri
mele rînduri ale întrecerii socialiste.

Am făcut, recent, la Preparația cărbunelui 
Lupeni cunoștința mai multor comuniști. Un 
fapt deosebit, ce merită o remarcă, și ca, mai 
deosebită : alături de obișnuitele calificative 
care definesc trăsături proprii comuniștilor — 
PRINCIPIALITATEA, COMBATIVITATEA, 
DORINȚA DE PERFECȚIONARE, FERMI
TATEA ÎN GÎNDIRE Șl’ACȚIUNE, SPIRI
TUL DE SACRIFICIU ȘI STÂPÎNIREA DE 
SINE, SPIRITUL DE DREPTATE SI ECHI
TATE SOCIALĂ, CINSTEA, CORECTITU
DINEA, DEVOTAMENTUL FAȚA DE CAU
ZA CELOR MULȚI, și atîtea alte trăsături 
caracteristice omului înscris conștient într-un 
proces de dezvoltare multilaterală — am 
adăugat un nou calificativ. Deși nu e inedit, 
acest nou calificativ vorbește de la sine des
pre SIMȚUL NOULUI cu care este înzestrat

comunistul. In mod repetat, poate mai mult 
decît în alte locuri, sau cu alte prilejuri, am 
înscris în carnetul de reporter alături de nu
mele unor comuniști ipostaza nu atît de des 
întîlnită, DE INOVATORI. Este o ipostază 
nobilă pe care, oricit am dori s-o îmbogățim, 
nu putem recurge decît la cuvinte care s-au 
mai spus, la cifrele care exprimă sintetic efi
ciența unor obișnuite sau neobișnuite străda
nii de perfecționare.

Prin conținutul lor, inovațiile au îmbogă
țit uzina. Prin destinația lor DIRECTĂ, au 
adus zi de zi, an de an, cîte o părticică din 
gîndirea individuală, în realizările colective 

ale uzinei, au determinat o evidentă dezvol
tare intensivă, o necontestată perfecționare a 
procesului de producție. Pe un alt plan, ro
dul materializat al gîndirii individuale, ca și 
rodul întregului colectiv s-a reflectat, într-un 
firesc proces dialectic, în izvorul care i-a dat 
naștere: în CONȘTIINȚA POLITICA a 
muncitorului de tip înaintat, det^rminînd noi 
impulsuri creatoare, noi strădanii spre per
fecționare și autoperfecționare.

Am adnotat, deci, Ia Preparația cărbune
lui Lupeni, în repetate rînduri, în dreptul 
numelor unor comuniști, calitatea lor de ino
vatori. Pentru noi, această ipostază nu în
seamnă doar un dosar ce cuprinde calcule 
sau antecalcule estimative; înseamnă o pre
zență în cadrul puternicei organizații de 
partid a preparației a spiritului viu de între
cere, a valorilor nebănuite ce formează, în 
ansamblu, potențialul uman al unui colectiv 
de muncă, iar individual, conștiința înainta
tă a comuniștilor, a muncitorilor care si
tuează interesele generale ale țării mai pre
sus de orice, care se străduiesc neobosit să 
clădească o societate nouă, tot mai prosperă.

IINIIim DIMTRE VORBĂ
SI FAPTĂ

Preparatorii au prilejuit, în 
nenumărate rînduri.' meritate 
elogii pentru hărnicia lor, pen
tru responsabilitatea cu care 
au finalizat strădaniile mine
rilor. Dar, de multe ori. în um
bra marilor fapte de muncă 
(petrecute în subteran, ei au 
fost nemeritat uitați. Căderea 
în anonimat, sau uitarea nu 
le-au tăiat cu nimic din tra
diționala hărnicie, din nemă
surata lor pasiune, ei continu- 
înd să situeze pe mai departe 
statutul profesiei lor la cote 
de afirmare tot mai superioare. 
Așa se face că îi întîlnim deo
potrivă. alături de mineri, an
grenați în aceeași mare între
cere care a cuprins întreaga 
țară, ca o parte indispensabilă 
a „factorului" cărbune, ca un 
colectiv din sînul căruia nu 
lipsesc nici faptele inedite, nici

la precedenta Conferință Na
țională a partidului, o creștere 
accelerată de la an la an; co
lectivul uzinei, oamenii ei, în 
dubla calitate de proprietari și 
producători ai mijloacelor de 
producție, au înțeles marile de
ziderate ale etapei parcurse, 
jalonate încă din 1967 sub un 
cuvînt devenit obișnuință coti
diană : perfecționarea. Această 
perfecționare a adus după si
ne, pe de o parte, o calitate 
superioară a cărbunelui cocsi- 
ficabil, iar pe de altă parte, 
noi dimensiuni ale atitudinii 
oamenilor față de muncă, fa
tă de societate.

In întrecerea acerbă pentru 
mai mult, mai bine, mai repe
de și mai eficient am întîlnit 
în primele rînduri comuniștii, 
acești purtători de nou, pro
motori de idealuri mărețe, oa-

Șeful de brigadă Andrei 
Drotzingher, fruntaș în între
cerea socialistă, împreună cu 
Ioan Petrușan, locțiitorul se
cretarului comitetului de 
partid. Victor Ardclcanu, di
rectorul Preparației și Liviu 
Florea, președintele comitetu
lui sindicatului, surprinși în- 
tr-o obișnuită discuție asupra 
desfășurării întrecerii socia
liste.

Locomotiva 50116 deservită de Vaier Motea și Vasile Căta- 
nă, cunoscuțj prin rezultatele bune obținute, prin prelungirea 
duratei de funcționare între două spălări a mijlocului de trans
port.

te, fenomene proprii colective
lor noastre. Aceleași fenomene 
în manifestarea lor izolată sînt 
cotate ca autentice trăsături a- 
le comuniștilor. Din aceste tră
sături. din înțelegerea întrece
rii ca pîrghie a dezvoltării și 
perfecționării s-au născut rea
lizările întregii preparații la 
care au contribuit deopotrivă 
formațiile de lucru de la prepa
rare ?i spălare de la întreține
re și transport. Cu riscul unei 
repetări, și cu altul al unor 
simple înșiruiri de oameni, mai 
înscriem numele unor vrednici 
animatori ai întrecerii t VIC
TOR SIBIȘAN, VASILE RA- 
CĂȘAN. ana sav, dumi

tru FLORESCU, VASILE 
MAZARE, ALEXANDRU FITZ, 
MARIA WILK, AUREL ME
ZA, MARTIN TAIS nume
roși alții. Eforturile lor, și ale 
altora ca ei, conjugate cu pri
cepere și sîrguințâ au condus 
în final, chiar în condițiile lu
crului cu utilaje uzate moral, 
la depășirea debitului de pre
parare planificat cu 15 tone pe 
oră, echivalentul unei cantități 
preparate în plus de 360 tone 
pe zi.

Un rezultat pe care comuniș
tii. toți preparatorii îl închină 
cu dragoste fierbinte apropia
tei Conferințe Naționale a par
tidului.

SRDINEț - II liCțlț 
i mscipi mi

sabilității caracterizează și alte 
brigăzi fruntașe ca, de exem
plu cele conduse de comuniș
tii TUDOR MÎNDREANU de la 
spălare. ION TRIPON, șeful e- 
chipei de electricieni, EMIL 
ALECU, șeful echipei „depou" 
— comuniști care înflăcărează

întrecerea socialistă, care reali
zează la această unitate econo
mică o deplină unitate între 
vorbă și faptă. Vorba lor de
vine un permanent agent mo
bilizator, iar fapta — un atri
but ce le sporește propria au
toritate.

Dumitru Rîpea. Carol lozsa și Ghcorghe Saroși — trei ti
neri destoinici din brigada comunistului Andrei Drotzingher.

PEHFICIIIIUIIE,
SPIRII NOVATOR

Ne aflăm pentru cîteva mo
mente în biroul comitetului de 
partid al preparației. In lipsa 
societarului, locțiitorul acestuia, 
tovarășul IOAN PETRUȘAN, 
ne prilejuiește cîteva noi cu
noștințe. Abordăm discuții di
ferite, pe o temă cotidiană i 
cum se manifestă spiritul no
vator al comunistului în viața 
uzinei. Un prim interlocutor 
este GHEORGIIE PANA, secre
tarul celui mai puternic nucleu 
de comuniști — organizația de 
buză nr. 4 a secției preparare >

— Exemple de comuniști ? Să 
știți că din 62 membri de par
tid cîți numără organizația 
noastră, vă pot vorbi despre 61 
de fruntași — își începe rela
tările tînărul secretar. Iar cît

tuș, șef de echipă, omul care 
se bucură deopotrivă de autori 
tate și respect ; inovator, auto
rii! unui prețios dispozitiv de 
reglare a benzilor de cauciuc, 
soldat cu o eficiență economică 
de circa 20 1)00 lei pe an ; IOAN 
COROPIȚA, comunist destoinic, 
inovator, autorul unor statoare 
care înlocuiesc piese din im
port la stația de filtrare,’ la e- 
fortul de concepție, comunistul 
a adăugat preocuparea pentru 
ca statoarele să fie realizate 
aproape integral, din puținele 
posibilități ale uzinei noastre. 
Sînt doar cîțiva dintre comu
niștii cu care întreaga prepara
ție se mîndrește.

După plecarea interlocutoru
lui. locțiitorul secretarului de

tncordările de maximă angaja
se. nici oamenii excepționali, 
animatori ai marii întreceri.

întrecerea socialistă este 
marcată, la preparație, de în
deplinirea unor indicatori su
periori de preparare a cărbu
nelui. Este suficient să amin
tim că numai în luna iunie 
recuperarea globală planificată
— un indicator sintetic ce ex
primă pe’ plan cantitativ stră
daniile dc a spori producția de 
cărbune — a fost depășită cu 
1,4 puncte, iar cenușa globală
— indicatorul sintetic al cali
tății — a fost redusă cu 0,6 
puncte. Intr-o uzină care dis
pune de utilaje cu vechime, 
iată că, prin măsuri de orga
nizare, printr-o mobilizare in
tensă a comuniștilor, a întregu
lui colectiv, randamentul orga
nic planificat al instalațiilor de 
preparare a fost depășit cu 1 
la sută. Ne aflăm în fața unei 
situații care poate fi exprima
tă, în limbajul comun, doar 
prin compensarea uzurii utila
jelor cu un plus de angajare, 
grijă și responsabilitate din 
partea oamenilor.

Pentru epuizarea unei suma
re prezentări de ansamblu, mai 
adăugăm la rele de mai sus, 
realizările anilor din urmă — 
ani de adinei prefaceri econo
mice în întreaga țară : dinami
ca producției a consemnat, de

meni, aparent simpli, care ri
dică cu un nemăsurat avînt o- 
noarea muncitorească la rang 
de noblețe.

Dar cine sînt acești comu
niști ? Recurgem (sînt cuvinte 
care s-au mai spus) la obișnui
ta prezentare a oamenilor prin 
propriile lor fapte de muncă.

Despre ANDREI DROTZIN
GHER s-a mai scris în coloa
nele ziarului nostru. Ceea ce 
nu se știe despre el e, poate, 
doar faptul că brigada lui a 
câștigat întrecerea socialistă pe 
secție. Sînt puține lucrurile pe 
care lăcătușii-mecanici conduși 
de el să nu le fi terminat cu 
cel puțin cîteva ore înainte de 
termenul planificat. Esențialul 
lucrărilor lui poartă, ca o ne
văzută efigie, amprenta unei 
angajări totale, a responsabili
tății depline a comunistului.

— înțelegem că lucrările 
noastre de întreținere nu tre
buie să stînjenească producția 
— este lait-motivul care stră
bate. minut eu minut, timpul 
lor de muncă. Este dezideratul 
care i-a învățat un lucru, poate 
nu atît de obișnuit ; executarea 
din mers a operațiunilor. Ast
fel, instalațiile nu stagnează. 
Producția nu e afectată în com
plexa și dinamica ei desfășu
rare.

Aceiași parametri ai respon-

Un grăitor aspect al dezvoltării intensive a 
curînd o nouă hală un nou atelier va lua ființă, cucerind 
viran al uzinei.

privește spiritul novator fără 
să mă refer numai la înțelesul 
strict profesional, v-aș ruga să 
notați : ȘTEFAN RATZ, lăcă-

parlid pe uzină ne-a risipit o 
nedumerire :

— Pană vorbea de 61 de frun
tași din -totalul de 62 membri

ai organizației. Să știți că cel 
de al 62-!ea este el înseși. Așa 
că, vă rog și eu să notați : 
GHEORGHE PANA, comunist 
cu multă inițiativă, promotor 
al noului, autorul multor inova
ții care — așa cum spuneați — 
au compensat uzura morală a 
utilajelor noastre prin iventivi- 
tatea omului.

Un alt interlocutor CAZIMIR 
BF.CIU, o altă organizație de 
bază : nr. 5 din cadrul secției 
electrice. Curios, discuțiile au 
pornit tot de la inovatori, cre- 
îndu-ne plăcuta impresie că ne 
vom învîrti într-un cerc aflat 
la polul opus celui vicios. A- 
vertizați de o anumită realitate 
a uzinei care constituie nota do
minantă efigia ce însoțește 
pretutindeni munca oamenilor 
nu ne-am lăsat surprinși d< 
relatările care s-au adăugat ce
lor anterioare : am adoptat ast
fel numele altor comuniști. între 
care se află însăși secretarul 
comitetului de partid al uzinei 
DOMINIC SZABO și locțiito
rul acestuia. IOAN PETRUȘAN 
autori ai unor prețioase îmbu
nătățiri aduse în procesul de 
producție. Este, într-un fel. 
certificarea mandatului cu care 
au fost încredințați de comu
niștii uzinei, a învestiturii de 
a conduce întreaga activitate 
politică a organizației de par 
tid a Preparației pentru perfec
ționarea căreia se preocupă 
deopotrivă, cu perfecționarea 
omului, cu educarea lui prin 
muncă și pentru muncă, în spi
ritul cerințelor actualei etape.

Dar. în uzină nu sînt numai 
inovatori. Sau. cu alte cuvinte, 
nu toate eforturile, strădaniile 
comuniștilor, ale muncitorilor 
cu o atitudine înaintată față de 
muncă, sînt imediat materiali
zate sau încopciate într-un do
sar Prin vastitatea lor, prin 
dimensiunile faptelor de mun
că. aparent obișnuite dar une
ori ieșite din cotidianul obiș
nuit. nici nu ar putea fi cu toa
te înregistrate, evidențiate. 
Preparația este asemenea unui 
uriaș stup în care fiecare om

COLABORARE 
ÎNTRAJUTORARE

întrecerea socialistă nu este 
o concurență oarbă între indi
vizi sau formații de lucru. Din 
conținutul ci se desprinde, ca 
valoare etică nemăsurat de a- 
dîncă, colaborarea, întrajutora-

îșî rostuiește cu grijă și respon
sabilitate fagurele, împlinind 
in mecanism dificil. O stagna
re. o avarie petrecută undeva 
la preparare se repercutează 
pînă Ia silozul de rezervă. O 
neatenție cit de mică produce 
dereglări. Pe întregul flux teh
nologic oamenii își îndeplinesc 
cu o siguranță de ceasornic, ce 
nu poate fi nicidecum confun
dată, în condițiile uzinei, cu 
rutina, îndatoririle de serviciu 
sporite, de la an la an, de la 
etapă la etapă După o înde
lungă dezvoltare intensivă, pre
paratorii de la Lupeni se află 
în preajma unei dezvoltări ex
tensive care marchează o nouă 
etapă, cea mai superioară din 
istoria clocotitoare a uzinei. La 
sfîrșitul acestei noi etape pro
ducția va fi dublă față de cea 
de astăzi. In întîmpinarea ei. 
oamenii se pregătesc de acum, 
astfel ca ziua de mîine să n-u-i 
surprindă, să răspundă cu prom
ptitudine și competență orică
ror cerințe ale viitoarei activi
tăți.

Am notat, ca impresie de an
samblu sugerată de parametrii 
actualei întreceri socialiste, nu
mărul neașteptat de mare al 
fruntașilor uzinei. Nu este o ri
sipă de aprecieri, ei o realita
te. Parametrii sînt cifre certe ; 
dacă oamenii le-au învins, da
că le-au depășit, și-au cucerit 
meritatul drept la elogii. Ast
fel pe lunga listă a evidenția- 
ților și fruntașilor i-am mai 
înscris pe NICOLAE GRADI
NA RU, VASILE MARIAN,

IOACHIM JULA, LIVIU AVRA- 
MESCU, IACOB STOICA. IU- 
L1U ANTAL, IOAN BOLUN- 
DUȚ, CORNEL FURNADE, 
ERNEST POPESCU, DUMITRU 
NEBUNU, IOAN CIOARA, 
GHEORGHE HAMZU și alții 
— zeci de muncitori, maiștri 
sau ingineri și tehnicieni, cu 
toți; comuniști, animatori neo
bosit! ai întrecerii declanșate 
pentru a răspunde unei che
mări a partidului : CINCINA
LUL ÎNAINTE DE TERMEN !

eficientă
TOVĂRĂȘEASCĂ

>

rea reciprocă a celor angajați, 
pe baza unui seop comun să 
producă mai mult, mai eficient. 
Se mai desprind, totodată, ca 
rezultate ale întrecerii extinde
rea spiritului de inițiativă. îm
părtășirea experienței acumula'

Există, în acest mecanism, 
aflat în continuă funcționali
tate într-un neîntrerupt clocot, 
o anumită condiție a bunului 
mers : ordinea. Cunoscuți în 
întreg municipiul pentru spiri
tul de buni gospodari prepara
torii din Lupeni și-au îri- 
scris acest deziderat — ordinea 
— alături de altele, superioare, 
ce țin de producție, randament, 
calitate. Este firesc să fie așa. 
Fără o ordine exemplară, me
canismul nu poate funcționa la

întrecerii pentru îmbogățirea 
zestrei uzinei. Cu multă inven
tivitate. cu pricepere și discer- 
nămînt, în perimetrul uzinei 
și-au făcut loc ie miri unde, și 
din te miri ce, amenajări invi
diate de alte unități economice 
'un club), amenajări intrate în 
zestrea orașului, invidiate de 
alte localități (un ștrand). In
tre acești gospodari la loc de » 
frunte se situează însăși direc
torul preparației, tovarășul 
VICTOR ARDELEANU, uft

O altă echipă fruntașă, cea condusă de comunistul Emil A- 
lecu. Alături de cl surprinși la execuția unor lucrări de revizie, 
Dumitru Vlădulică, Alexandru Bugheș și Ion Zaharia.

parametri planificați. Zi de zi, 
învățînd această lecție a ordi
nii odată cu deprinderea mese
riei, adîn.cind-o pe măsura per
fecționării, preparatorii s-au a- 
firmat puternic și pe planul 
gospodăririi interne.

Și, mai există, în ceea ce 
presupune întronarea ordinii și 
dezvoltarea spiritului de bun 
gospodar, cîțiva oameni, nici 
multi nici puțini, animatorii

pasionat activist pe tărîm ob
ștesc. comunistul care găsește 
întotdeauna timp pentru o mun
că extraprofesională, în intere
sul colectivității, al recreerii oa
menilor.

Este o pildă pe care mulți 
preparatori au urmat-o. pe ca
re și mai mulți o vor urma, 
prin puterea exemplului ce-1 
oferă neobositul Victor Arde
lean u

»>
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Am încercat o sumară prezentare a unui colectiv, a unei 
unități economice. Sumară, pentru că din lista ce cuprinde 
numele oamenilor, desigur, mulți lipsesc Ei se vor recunoaș
te însă prin colegii lor de muncă. întregului colectiv fiindu-i 
proprie ca trăsătură fundamentală necontenita strădanie pen 
tru sporirea producției, preocuparea pentru îmbunătățirea 
calității acesteia răspunzînd astfel, prin fapte demne de lau
dă, unei chemări ce a cuprins toată țara. CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMENI — iată preocuparea cotidiană a 
preparat orilor din Lupeni. în fruntea cărora se află comu 
niștîî. Iată dezideratul căruia harnicul colectiv de aici, prin 
tr-un plus de mobilizare îi aduce în aceste zile o primă ga
ranție a înfăptuirii iui, intimpinînd cu un frumos buchet 
de realizări Conferința Națională a partidului și cea de a 
XXV-a aniversare a Republicii
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Ce loc are
orchestra simfonică

și un marinarîn ansamblul

PE ECRANE

viejii culturale?
Dacă ne oprim, mai stăruitor, a- 

stipra vieții muzicale din munici
piul nostru, concluziile ce le pu
tem desprinde nu sînt dintre cele 
mai optimiste. Fiecare club sau că
min, în parte, își are taraful și for
mația de muzică ușoară, cu nelip- 
siții soliști. Constatarea, în sine, e 
pozitivă, dar nu și suficientă, deoa
rece muzica are mai multe genuri 
și specii, iar cluburile promovează 
cu consecvență doar ce este mai 
ușor dc înțeles sau divertismentul. 
Arareori se mai face simțită mu
zica corală sau cea cultă. Necesitatea 
acestora este în afara oricărei discu
ții, cultura omului trebuind să se 
formeze armonios. Dacă, deocamda
tă, nu sînt prea mulți amatori de 
muzică cultă, răspunzători sîntent 
noi — ar trebui să-și spună res
ponsabilii cu problemele de cultu
ră și educație —, pentru că facem 
prea puțin în acest sens și prea 
multe concesii divertismentului fa
ci). Dacă, pentru a înțelege o me
lodie populară sau ușoară, nu există 
dificultăți, nu același lucru se în- 
tîmplă cu o lucrare simfonică pen
tru care este absolut necesară o ini
țiere treptată, o muncă pregătitoa
re în timp care să-i dezvăluie trep
tat auditorului profunzimea ideatică 
și complexitatea muzicală. Aceste 
deficiențe le observăm cu acuitate 
cînd în localitatea noastră poposesc 
orchestre simfonice.

Doar pe lîngă Casa de cultură 
Petroșani s-a format o orchestră sim
fonică — a cărei activitate va tre
bui să fie mai vie și orientată de 
la început în vederea unui țel edu
cativ — și o alta dc muzică de ca
meră. In componența lor găsim iu
bitori fervenți ai muzicii. Orchestra 
simfonică (dirijată de Vasile Luca- 
ciu) am ascultat-o, ultima dată, a- 
proape cu o lună in urmă inter- 
prctînd, cu acuratețe și sensibilitate, 
cu o meritorie armonizare, bucăți 
dificile, de virtuozitate. De atunci, 
nici o apariție, deși muzicienii știu 
că exercițiul e cheia succesului.

Orchestra de muzică de cameră 
(formată din Gavril Bogdanflv. Ște
fan Csutak, Dezideriu Horvath, Ti- 
beriu Tomttța, Ion Ileanu,

Sadner), a cîntat ultima oară la ser
barea 'de sfîrșit de an dc la Școala 
generală nr. 4 Petroșani, secția ma
ghiară (înv. Magda Csutak). In re
pertoriu, bogat de altfel, se aflau 
fragmente din simfonii dc Schubert, 
Mozart, Brahms, „Jocuri populare" 
de Marțian Negrea. A lost un con
cert reușit sub toate laturile, care a 
conturat și posibilitățile interpretati
ve întinse ale formației.

De ce, oare, în diversitatea vieții 
artistice nu-și au o prezență ntai 
activă, susținută cu regularitate a- 
cestc formații 1 muzicale ? Ar putea 
avea loc, bilunar, concerte, al că
ror efect direct asupra publicului nu 
s-ar lăsa așteptat prea mult. Totoda
tă, concertele periodice ar fi pro
fitabile pentru orchestre care și-ar 
îmbogăți permanent repertoriul și ar 
da un sens eforturilor membrilor

inspirat de mișcarea 
din Iugoslavia în 

doilea război

Un film 
partizanilor 
anii celui dc-al 
mondial. Acțiunea este plasată în
anul 1943. Un grup de tinere iu
goslave, infirmiere ale partizani
lor, este încercuit de fasciști. Cele 
19 fete trebuie să străpungă în
cercuirea printr-o regiune mun
toasă și să transporte răniții în 
zona liberă. Printre răniți se află 
și un spaniol, comandant de stat 
major, pc care nemții vor să-l 
prindă viu pentru ca, în schimbul 
lui, să obțină eliberarea unui ge
neral fascist făcut prizonier de 
către partizani.“Doar Irena, co
mandantul unității, 'îl știe pe cel 
urmărit. In grup acționează și un 
spion pe care tinerele se străduiesc 
să-l dezvăluie. Unul dintre cei 
suspectați e Marinarul, personaj

misterios, de care s-a îndrăgostit 
Milya. Dar el se dovedește a fi 
loial, murind eroic într-o încleș
tare cu inamicul. Spionul se de
mască în momentul cînd partiza
nele se pregătesc să închidă dru
mul nemților la intrarea într-o 
peșteră — este una dintre cele 19 
fete, care va fi imediat judecată 
și împușcată. Irena, comandantul 
unității, moare în 
rii. Dar misiunea 
și continuată de

„19 fete și un
un film dedicat eroismului popu
lar din timpuri grele ale războ
iului. Este un film dramatic, bine 
condus, momentele de suspense îl 
fac pe spectator să trăiască emo
ția și tensiunea evenimentelor.

Rulează la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani.

timpul retrage- 
va fi preluată 
Milya.
marinar" este

r. spAtaru

(Urmare din pag. 1)

după

sus, dat lui

Red.

Cei care depășesc această 
au obligația să lucreze 8

— Livczeni. 
instrucțiunile

2—5 ani
5—8 ani
8 ani

iar cînd din im- 
rezultă fracțiuni de ani,

cu cite 6 luni,
părțirc
acestea se întregesc la un an, în 
cazul cînd sînt de minim 6 luni.

50»/.
70%
8O»/o 
9O»/o

Cunoscînd această situație, cal- 
culați-vă vechimea neîntreruptă și 
veți putea ști cu exactitate ce vi 
se cuvine.

pentru limită dc 
dă acelor angajați

juridica;
Dimojte Ghiță — Vulcan. Pen

tru lămurirea problemei care vă 
interesează vă reproducem preve
derile ari. 5 din H.C.M. nr. 
880/1965 privitor la acordarea de 
ajutoare materiale, în cadrul asi
gurărilor de stat.

Cuantumul ajutoarelor pentru 
incapacitate temporară de muncă 
determinată de boală sau acci
dent, se stabilește în raport cu 
vechimea neîntreruptă în muncă, 
pc baza salariului tarifar, 
cum urmează :

— Pînă,la 2 ani
— De la
— De ;'l
— Peste

Bara} lacob — Lupeni. Avînd 
o vechime în muncă de 3 ani, 
grupa 1, lucrați în subteran, sîn- 
teți în drept să benei iciați de o 
reducere la vîrstă de 2 ani. In a- 
ccst caz vi se poate stabili pensia 
la împlinirea vîrstei de 58 ani. 
Aceasta, ținînd seama de consi
derentul că. pentru fiecare an lu
crat în subteran, se reduce vîrsta

’■’9C ■

'a*

Șoim Traian — Bărbăteni. Pen
sia integrală 
vîrstă se acori 
care au lucrat în locuri de muncă 
încadrate în grupa a IlI-a, au cel 
puțin 25 de ani vechime în mun
că și au împlinit vîrsta de 60 
de ani. In cazul cînd au lucrat în 
locuri de muncă încadrate în 
grupa I și au o vechime de 25 de 
ani, vîrsta de pensionare se re
duce cu cîte 6 luni pentru fie
care an efectiv lucrat în locurile 
de muncă afectate acestei grupe.

In situația dv., se poate acorda 
pentru limită de vîrstă la 57 de 
ani, adică începînd cu data de 1 
martie 1973.

Coman Valentin — Lupeni. 
Funcția de mecanic de extracție 
suprafață se încadrează în grupa 
a II l-a de muncă. In acest caz, 
situația legată de pensionarea dv. 
este similară cu aceea arătată în 
răspunsul de mai 
Șoim Traian.

T udoscscu M arida
In conformitate cu
M.C.I., timpul de lucru al uceni
cilor care au vîrsta de pînă la 
16 ani împliniți, este dc 6 ore 
pe zî. r'"' 
vîrstă, 
ore pe zi.

Ședința comună 
a consiliului

municipal al F.U.S. 
și a comitetului 

executiv al C.P.M.
Marți după-amiază a avut loc la 

Petroșani ședința comună a Consi
liului municipal al Frontului Uni
tății Socialiste și al comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular muni
cipal la care au participat membrii 
celor două organisme, președinții și 
secretarii consiliilor orășenești și co
munale ale F.U.S., reprezentanții or
ganizațiilor de masă și obștești.

Cu acest prilej s-au făcut propu
nerile de candidați de deputați pen
tru circumscripțiile electorale răma
se vacante, s-a prezentat situația 
desfășurării contribuției bănești și în 
muncă a locuitorilor din municipiul 
Petroșani și au fost constituite echi
pele dc control obștesc.

Totodată, a fost supus spre apro
bare planul de muncă pe semestrul 
II al consiliului municipal al F.U.S.

In încheierea ședinței comune, cei 
prezenți au aprobat cooptarea unor 
noi membri prin aderarea la F.U.S. 
a comisiei dc Cruce Roșie, consiliului 
municipal al pionierilor și a con
siliului de educație fizică și sport.

Pentru valorificarea 
cercetării științifice

(Urmare din pag. f)

prin întocmirea unui studiu al 
transportului la E.M. Leurda, 
care a prezentat aplicabilitate 
imediată în proiectare, optîn- 
c’u-se pentru transportul meca
nizat pe benzi în locul trans
portului, cu vagonete. Ea fel s-au 
determinat pilierii de siguranță 
la lucrările de pregătire în con
dițiile de exploatare la unitățile 
din bazinul Motru. Acest studiu 
este astăzj folosit la întocmirea 
preliminariilor anuale. Tot ast
fel s-a dimensionat puterea 
combinelor în condițiile stratu
lui X de la minele 
Leurda; s-au studiat 
ticile fizico-mecanice 
tuluj din punct de 
comportării la tăiere: s-a stabilit 
înălțimea optimă a abatajelor 
în felii în funcție de grosimea 
variabilă a stratelor de cărbune 
și de natura rocilor, înconjură
toare; s-a studiat stabilitatea ta- 
luzelor dc .lucru și a taluz.clor 
interioare.și exterioare la carie
rele din Oltenia etc.

Trebuie să remarcăm că pre
ocupările cadrelor didactice ale 
institutului, în ultimii ani, s-au 
apropiat nemijlocit de activita
tea productivă, la aceasta con
tribuind și-sistemul contractual, 
care a prilejuit această apropie
re.; Colaborarea corpului pro
fesoral eu producția se poate 
concretiza . anul acesta prin 16 
contracte încheiate cu diferite 
institute și combinate din țară. 
Dintre contractele încheiate cu 
Centrala cărbunelui din Petro
șani menționăm cele care pri
vesc crearea de aparatură pen
tru dispecerizarea proceselor 
tehnologice de la exploatările 
miniere din Valea Jiului, sta
bilirea metodelor pentru exploa
tarea pilierilor de cărbune, me
canizarea tăierii și încărcării 
cărbunelui în abataje cu front 
lung în stratele groase de la 
minele Apjnoasa, Vulcan și Lu- 
peni.

Colaborarea dintre cadrele 
didactice și producție are în pri
mul rînd, ca element esențial, 
ce stă la baza succeselor noas
tre, alegerea și selecționarea te
maticii, apoi legătura 
nentă dintre cadrele didactice 
și specialiștii de la 
miniere și institutele de cerce
tări beneficiare. Se impune, în
să, pentru grăbirea valorifică
rii cercetărilor pe care le efec
tuăm, ca această colaborare e- 
xistentă, efectivă să contribuie 
și la desăvîrșirea cercetărilor 
care, în afară de stabilirea ipo
tezelor de lucru, să continue cu 
experimentarea, proiectarea și 
execuția. Deci, pe viitor, trebuie

Horaști și 
caracteris- 
ale lișțni- 
vedere al

perma-

unitățile

Motelul „Gambrinus*
țiunii cunoscutului său roman „CAS
TELUL DIN CARPAȚJ" (scrisă a- 
cum 80 de ani), lîngă o veche tre
cătoare a munților noștri — Pasul 
Vilcan, folosită încă de pe vremea 
dacilor și romanilor. Noul „castel" 
al zilelor noastre pe care îl ridică 
în prezent constructorii ca un loc 
de popas plăcut pentru „drumeții 
moderni", moto-turiștii — respec
tiv motelul „Gambrinus", este ridi
cat tot lîngă drum : șoseaua națio
nală DN 66, de curînd moderniza
tă, care traversează defileul Jiului. 
Pe parcursul șoselei, pornind de la 
noul motel, turiștii automobiliști pot 
să se bucure de priveliști de neui
tat, oferite ne zeci de kilometri de 
defileu : sălbăticia nativă a mun
ților, minunatele meandre ale Jiu
lui săpate în zeci de întortochieri 
în stînca dură de tenacitatea mile
nară a apei, îndrăzneala temerară a 
brigadierilor care, cu un sfert de 
secol în urmă, au „agățat" de coas
tele prăpăstioase ale muntelui cea 
mai frumoasă și îndrăzneață linie 
ferată !...

Deci, în tciirînd moto-turiștii vor 
puțțg face un plăcut popas, avînd 
totodată punctul de plecare spre 
drumurile atrăgătoare în împreju
rimi : un adevărat „Castel din Car- 
pați“ în versiune modernă — fru
mosul și atrăgătorul, prin așezarea 
lui pitorească, motel „GAMBRI
NUS".

Motelul cuprinde și O sală-restau- 
rant cu o capacitate de 1C0 de 
locuri, cu toate anexele necesare 
(începînd de la o bucătărie modern 
utilată pînă la capacități frigorifice 
de păstrare a alimentelor și prepa
ratelor proprii), o terasă deschisă ce 
va funcționa în sezon de vară (toa
te amplasate într-un alt corp de 
clădire separat de dormitoare), drum 
de acces spre motel într-o pantă 
moderată asigurînd un acces ușor, o 
centrală termică proprie, iar pentru 
automobiliști și două parcaje auto 
cu o capacitate totală de 100 de 
mașini.

Constructorii șantierului Petroșani 
— zidarii Marin Radulescu, Marin 
Dună, Dumitru Ardeleanu, Marin 
Ignat, mozaicarii Gheorghe Bețivu, 
Dumitru Negoiță, tîmplarii loan To
bă, Gheorghe Țibuleac, lierar-bcto- 
nistul Constantin Alexandru cu e- 
chipele lor, conduși cu pricepere de 
maistrul lotului, Ilie Catilina și șeful 
șantierului Nicolae Sasu — depun 
în prezent eforturi susținute ca, în 
perioada următoare, în înlîmpina- 
rea Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a XXV-a aniver
sări a proclamării republicii să în
cheie lucrările de construcții și pînă 
Ia sfîrșitul trimestrului III să pre
dea în folosință acest frumos obiec
tiv.

Renumitul scriitor francez. Jules 
Verne și-a plasat cîndva cadrul ac-

SUSȚINEREA ANGAJAMENTELOR MINERILOR
îndatorire primordială a sindicatelor

(Urmare din pag. 1)

E.M. Vulcan se cere o contri
buție mai directă a comitetului 
sindicatului în creșterea respon
sabilității cadrelor de conducere 
din sectoare și schimburi în so
luționarea problemelor curente 
ale producției, proven nea de
fecțiunilor electromecanice, îm
bunătățirea transportului și a 
activității de rambleu-.

Comitetele sindicatelor trebuie 
să înțeleagă că nu e suficient 
ca oamenii să-și ța angajamente 
ei, important este să fie alături 
de ei, să-i ajute efectiv In rea
lizarea acestora. Orientarea pre
ocupărilor noastre trebuie să se 
materializeze în intervenții 
prompte, operative în sprijinul 
celor care întîmpină greutăți In 
aprovizionarea cu materiale și 
seule, cu energie electrică și 
pneumatică etc. care frînează 
mersul întrecerii. La această 
măreață sarcină trebuie angre
nați toți membrii organelor, ai 
comisiilor pe probleme pentru 
a fi mai bine informați și re
ceptivi la problemele pe care 
brigăzile de mineri le au de re
zolvat

In cadrul întrecerii, preocupa
re sporită trebuie să aibă sin
dicatele pentru a informa zilnic 
pc toți salariații cu stadiul re
alizării planului și a angaja

mentului, în care scop activul 
sindical să cunoască operativ 
realizările și să discute cu cei 
care se află în întrecere, iar a- 
gitația vizuală să fie adusă și 
menținută la zi, în pas cu sta
diul desfășurării întrecerii. A- 
gitația să fie orientată spre 
factorul hotărîtor, al realizării 
planului, să aibă un caracter 
concret, să convingă și să în
demne la autodepășire, să criti
ce și să combată neajunsurile. 
La nici una din unitățile minie
re, agitația vizuală nu răspunde 
încă acestei cerințe de strictă 
necesitate.

Consiliul municipal al sin
dicatelor, împreună cu condu
cerile Centralei cărbunelui Pe
troșani și ale exploatărilor, tre
buie să acorde mai multă aten
ție menținerii și dezvoltării e- 
mulației brigăzilor și a tuturor 
salariaților. In acest sens să ac
ționăm mai operativ în stimu
larea morală și materială a ce
lor care obțin realizări superioa
re. Așa de exemplu, organul 
nostru sindical a stabilit împre
ună cu conducerea Centralei să 
acorde trimestrial pe genuri de 
lucrări celor mai bune brigăzi 
trofeul ..Lampa minerului", se
mestrial celui mai bun sector 
„Trofeul minerului", iar pe baza 
țiotăririi Plenarei C. C. al 
U.G.S.R., comitetele sindicatelor

împreună cu comitetele oameni
lor muncii să acorde semestrial 
în adunările salariaților titlul 
de evidențiat, formațiilor care 
au cîștigat întrecerea.

In acordarea trimestrială și 
semestrială a titlului de eviden
țiat trebuie mai mult discernă- 
mînt, să aibă la bază atît pentru 
muncitorii individuali cît și 
pentru formații, o apreciere o- 
biectivă, judicioasă și exigentă 
în limita criteriilor stabilite de 
comitetul sindicatului și comite
tul oamenilor muncii.

Paralel cu preocuparea pentru 
stimularea morală și materială 
a celor care aduc o contribuție 
sporită la realizarea planului și 
a angajamentelor, sindicatele 
trebuie să fie mai exigente față 
de fenomenele negative. Să fie 
combătută tendința unor cadre 
de conducere de a justifica și 
motiva insuficienta lor activita
te, iar pe cei care fac nemotiva
te și nu. folosesc, timpul de 
muncă, grupa sindicală să-i tra
gă la răspundere cu toată exi
gența. Stăvilirea acestor acte va 
aduce o creștere zilnică a efec
tivului prezent cu 20—50 posturi 
la fiecare mină.

Deși există mari posibilități 
ca sindicatele să generalizeze 
experiența înaintată a brigăzi
lor, a unor sectoare, trebuie

recunoscut că pe această linie 
se acționează încă insuficient 
de către sindicate, comitetele 
oamenilor muncii, consiliul nos
tru sindical și consiliul oameni
lor muncii.

In mod nejustificat, comitetul 
sindicatului de la E.M. Lenea 
nu a generalizat experiența bri
găzii de abataj condusă de Za
harin Bălăuță; comitetul sindi
catului E.M. Aninoasa a celei 
condusă de Petru Roman; comi
tetul sindicatului E.M. Lupeni 
inițiativa lui Constantin Ungu- 
reanu de a realiza 200 lei eco
nomii la metru liniar pe galerie. 
Sînt și alte inițiative și preocu
pări care trebuie să cuprindă 
nu numai unitățile unde au a- 
părui ei și a altora față de care 
organul nostru trebuie să fie 
mai receptiv și operativ. In ca
drul unităților sînt și alți sala- 
riați, lăcătuși, electricieni, 
maiștri, ingineri' a căror activi
tate și experiență utilă trebuie 
studiată și generalizată în folo
sul întregului colectiv.

Munca politică și organizato
rică a sindicatelor trebuie dedi
cată în întregime pentru redre
sarea producției și sprijinirii mi
norilor ea aceștia să-și realizeze 
în întregime angajamentele lua
te în întrecerea socialistă.

rapidă și completă a 
a cadrelor didactice

să creăm colective de colabora
re stabile și în unitățile benefi
ciare, ca o condiție esențială a 
asigurării unei eficiente comple
te a cercetărilor ce le efectuea
ză cadrele didactice.

Prin acest sistem, cadrele di
dactice Vor fi în permanență in
formate asupra unor elemente 
ce se ivesc în practică în legă
tură cu valorificarea, iar ingine
rii din unități pot însuși mai 
bine metodologia do lucru ne
cesară rapidei valorificări a cer
cetării.

Este imperios necesar ca te
mele luate în studiu de către ca
drele didactice să fie finalizate 
in forme corespunzătoare pen
tru a putea fi preluate prompt 
de către unități, întrucît temele 
soluționate de catedre trebuie să 
se regăsească în producție, în 
economie, unde trebuie să pri- 
lejuiască sporuri de producție 
și acumulări suplimentare.

Considerăm că o problemă e- 
sențială este aceea a implantă
rii cercetărilor în producție. 
Aceasta se poale realiza printr-o 
mai intensă asistență tehnică pe 
care trebuie să o acordăm uni
tăților, dar și prin instruirea 
Ia catedre a personalului ce ur
mează să aplice cercetările, 
pregătire care dacă este bine 
făcută, asigură o valorificare 
mai rapidă a cercetării, ușu- 
rînd-o în multe privințe.

Fără îndoială, chezășia succe
sului în procesul valorificării 
constă în cunoașterea nevoilor 
reale ale unităților. Și pentru a- 
ceasta trebuie ca o parte însem
nată din timpul cadrelor didac
tice să fie petrecut în aceste u- 
nități. Numai astfel pot fi abor
date probleme arzătoare, a că
ror soluționare vine în întîmpi- 
narea nevoilor realizării de că
tre unități a unor indicatori de

plan sporiți și astfel toate ca
drele tehnice ale unităților sînt 
interesate nemijlocit și în con
secință sprijină aplicarea în 
producție a cercetărilor.

Personalul didactic al institu
tului trebuie să cunoască, în 
timp util, temele a căror solu
ționare e importantă pentru in
dustria minieră. Și aceasta o 
poate face numai cu sprijinul 
centralelor și ministerului.

Cunoscând aceste teme, cadre
le didactice se pot înscrie — 
potrivit experienței și specialită
ții — în preluarea celor mai 
însemnate și înscrierea lor în 
agenda de lucru a catedrelor.

Trebuie să arătăm, în mod 
deschis, că se mai manifestă 
uneori, rețineri din partea unor 
unități de a încheia contracte 
de colaborare tehnico-științifică 
cu institutul. Aceasta se expli
că prin faptul că. unitatea este 
obligată ca în cel mult trei luni 
de zile de la recepționarea lu
crării, să treacă Ia valorificarea 
în practică a concluziilor însuși
te din lucrarea recepționată, 
ceea ce presupune o pregătire 
prealabilă a unității beneficiare 
și raportarea către organe su
perioare a unor eficiente econo
mice.

Consider că trecerea aplicării 
unor cercetări ea sarcină de 
plan a unității ar contribui Ia 
o mai rapidă și completă va
lorificare a cercetărilor — con
diție esențială a economiei.

Stabilirea unor indicatori de 
plan referitor la valorificarea 
cercetărilor, va conduce la crea
rea unor relații importante între 
știință și producție, va contribui 
la crearea unui potențial pro
ductiv sporit pentru aplicarea 
rezultatelor cercetărilor in pro
ducție.

vă abonamentele
la ziarul „Steagul roșu“

Prețul unui abonament este de
24 lei trimestrial.

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

ASTGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM-

8 lei lunar,

se fac la
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INFORMAȚII
UTILITARE

JOI 29 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,33 și 
ar tine la ora 20,04.

Zile trecute din an — 181. 
Zile rămase — 185.

EVENIMENTE

1819 — S-a născut revoluțio
narul democrat Nicolae Bălcescu, 
scriitor și istoric, conducătorul 
revoluției de la 1848 din Țara 
Românească (m. 1852); 1972 — 
Vizita ministrului de externe al 
Franței, Maurice Schumann, în 
Austria; 1900 — Guvernul sue
dez a aprobat statutul Fundației 
Premiului Nobel.

EXl’OZl 111. In loatcrul Casei 
de cultură, expoziția de pictură, 
grafică și sculptură a filialei 
U.A.P. d in Petroșani și a cenaclu
lui plastic din Deva; In aceeași 
sală, „Filatelistul miner 1972“ — 
expoziție de filatelie.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, la 
ora 18, în cadrul clubului melo
manului se vorbește despre per
sonalitatea și opera lui George 
Enescu; In sala mică, la ora 19, 
„Noi teorii asupra cauzelor reu
matismului și mijloace preventi
ve"; Pentru tineri, la ora 19, o 
seară cducativ-distractivă.

CLUBURI : Vulcan — La ora 
17, un simpozion cu tema „Ro
mânia pe meridianele lumii".

FDLM
JOI 29 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Pentru că se iubesc; Republica : 
Steaua de tinichea; PETRILA : 
Anna celor J 000 de zile; LO
NEA — Minerul: Omul orches
tră; ANINOASA ; Sorgul roșu; 
VULCAN : Pădurea pierdută; 
PAROȘENI : Ierburi amare; LU
PENI — Cultural: Incidentul; 
URICANI : Atunci i-am condam
nat pc toți la moarte.

întreprinderea
DE PREFABRICATE

DIN BETON 
DEVA

Str. Sîntuhalm nr. 1

angajează urgent:
• jurist-consult
• lăcătuși
• muncitori necalificați pentru calificare la 

locul de muncă în meseria de mașiniști.
Pentru calificare se primesc absolvenți a 7—8 

clase școală generală, în vîrstă de 18—25 ani.
Durata cursului este de 7 luni, fără scoatere 

din producție.
Informații suplimentare la sediul unității sau 

la telefon 13930—13931, interior 119.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de intrare la E.M. Livezeni Pe nu

mele Asantlei Costel. O declar nulă.

Școala profesională
de materiale de construcții

Str. Frelungirea Oituz Deva
recrutează candidați — băieți și fete — pentru meseriile:

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ELECTRICIENI INSTALA

ȚII AUTOMATIZĂRI

— OPERATORI LA FABRICA
REA LIANȚILOR ȘI PRODUSE
LOR DIN AZBOCIMENT

— ELECTRICIENI ÎNTREȚI- — OPERATORI ÎN INDUSTRIA

1

NERE ȘI REPARAȚII
— LABORANȚI
— STRUNGARI
— SUDORI

PREFABRICATELOR
— FIERAR-BETONIȘTI
— MAȘINI PREMO
— PĂDURARI

Candidații vor prezenta următoarele acte:
— certificat de naștere în original
— adeverință de promovare a 8—10 clase
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 

pulmonar.
radiologie

Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării (hrană, 
cazare, îmbrăcăminte, rechizite și 20 la sută din venitul ce îl realizează în 

| timpul practicii în întreprindere).
Elevii externi primesc bursă în bani.
înscrierile se fac pînă la data de 5 iulie a.c. Ia secretariatul școlii.
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PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 

și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Odă 
limbii române; 9,50 Formația 
Tudor Arcadic; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cu cîntecul și jocul 
pe'plaiurile Maramureșului; 10,30 
Clubul călătorilor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Tinerețe — mu
zică ușoară; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 Pagini orchestrale 
din operete; 11,40 Cîntecul săp- 
tămînii; 12,00 Cîntă Corina Chi- 
riac și Eric Charden; 12,15 Re
cital Pilar I.orcngar; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Estivală — mu
zică de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînii; 14,40 Cîntcce 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Tribuna radio; 15,20 Mu
zică de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Piese corale; 16,30 Ști
ința la zi; 16,35 Interpreți de 
muzică populară; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tinere
tului; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de scară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Marea în
trecere socialistă în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a 25-a aniversări 
a Republicii; 21,00 Ctntă Ion 
Cristoreanu; 21,10 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic; 21.30 
Bijuterii muzicale; 21,45 Din liri
ca populară; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

JOI 29 IUNIE
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Telex; 9,05 România 
în lume; 9,35 Prietenii lui Aș- 
chiuță — emisiune pentru preșco
lari; 10,00 Curs de limba engle
ză. Lecția a 21-a; 10,30 Ex-Terra 
’72; 11,00 Telecinemateca : La 
Nord prin Nord-Vest; 13.00 Te
lejurnal; 16,00 17,00 Telcșcoală;
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în limba 
maghiară; 18,30 La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto; 
18,50 Sensul acțiunii : „Perfecțio
narea"; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
relejurnal; 20,CC In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. și 
a celei de-a 25-a aniversări a Re
publicii. Țara întreagă în între
cere; 20,20 Tinerii despre ci în
șiși; 21,00 Pagini de umor : Re
trospectivă Walt Disney; 21,40 
Balet în premieră : Vis de dra
goste — o transpunere coregra
fică a cîtorva din cele mai cu
noscute lucrări ale lui Franz 
Liszt; 22,05 Lumea dc mîine : 
Galaxia Faraday; 22,35 „24 de

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a ae

rului la Petroșani a lost de plus 
18 grade, iar la Paring de plus 
8 grade. Minimele au lost de 
plus IC grade și, respectiv, plus 
3 grade.

Pentru următoarele 24 de ove : 
Vremea se menține instabilă cu 
cer variabil. Vor cădea ploi izo
late sub formă de averse. Vjnt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
nordic.
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(Urmare din pag. 1)

conom i ce, teh n ico-ș ti ințif ice 
culturale dintre cele două țări, 
pe baza egalității în drepturi, 
a independenței naționale și 
neamestecului în treburile in
terne, a respectului și avanta
jului reciproc, corespunzător 
intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii și securității inter
naționale.

Pronunțîndu-se pentru res
pectarea dreptului imprescrip
tibil al fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber calea sa de 
dezvoltare, cele două partide 
au condamnat cu fermitate po
litica cercurilor imperialiste de 
dominație, agresiune, dictat, de 
ingerințe în treburile interne 
ale altor state. In acest spirit, 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Pana
ma au exprimat solidaritatea 
militantă și sprijinul lor activ 
față de popoarele care luptă 
pentru eliberare națională și 
socială, împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolo- 
nialismului, a discriminării ra
siale, pentru asigurarea drep
tului tuturor națiunilor de a 
înainta în mod independent pe 
drumul progresului economic, 
social, cultural,, de a se bucura 
suveran de patrimoniul națio
nal. precum și de rezultatele 
muncii lor. Ambele partide au 
confirmat, totodată, sprijinul și 
simpatia lor față de statele ca
re au scuturat jugul colonial și 
au pășit pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare, ale ?.ă- 
ror eforturi sînt îndreptate 
spre apărarea și consolidarea 
independenței naționale, a cu
ceririlor lor democratice, pen
tru progres economic și social.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și Partidului Po
porului din Panama au reafir
mat eu putere solidaritatea lor 
internationalists cu lupta dreap
tă a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochi
na si au condamnat energie no
ile acte de război ale S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez. 
Cele două partide consideră că 
este imperios necesară înceta
rea agresiunii, retragerea tutu
ror trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Peninsula Indochina, 
reluarea grabnică a tratativelor 
de la Paris; să fie respectat 
dreptul inalienabil al popoare
lor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și hotărî singure, 
în mod suveran, destinele.

Părțile s-au pronunțat pentru 
soluționarea pe baze politice a 
conflictului din Orientul Apro
piat. în spiritul Rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967.

Reprezentanții celor două 
partide au apreciat cu satisfac
ție cursul progresist al prefa
cerilor sociale înnoitoare care 
au loc pe continentul latino-a-

merican și au manifestat atașa
mentul și solidaritatea lor cu 
cauza justă a forțelor revoluțio
nare, progresiste, patriotice și 
democratice, care luptă pentru 
apărarea independenței și suve
ranității naționale, împotriva 
politicii imperialismului S.U.A. 
pentru restabilirea dreptului lor 
legitim de a fi pe deplin stă- 
pîne ale bogățiilor naționale, 
pentru transformări economice, 
sociale și culturale în folosul 
progresului și bunăstării pro
priilor popoare.

In cursul convorbirilor s-a e- 
vidențiat că o influență deose
bită asupra destinelor păcii și 
înțelegerii internaționale ar fi 
exercitată de înfăptuirea în Eu
ropa a unui trainic și eficace 
sistem de securitate, care să du
că la eliminarea folosirii forței 
și amenințării eu forța în rela
țiile interstatale, la construirea, 
pe un nou fundament, a rapor
turilor dintre țări, la instaura
rea unui climat de destindere 
și înțelegere fertil cooperării 
multilaterale între toate popoa
rele acestui continent. In același 
timp, a fost subliniată însemnă
tatea pe care o au pentru pacea 
și securitatea Europei ratifica
rea tratatelor pe care U.R.S.S. 
și R.P. Polonă le-au încheiat 
cu R.F. a Germanici, celelalte 
acorduri convenite, și s-a rele
vat necesitatea recunoașterii 
R.D. Germane, în conformitate 
eu normele dreptului internațio
nal, a primirii simultane a R.D. 
Germane și R.F. a Germaniei în 
O.N.U. și în celelalte organiza
ții internaționale. Părțile au a- 
preciat că interesele popoarelor 
europene, ale cauzei păcii și se
curității internaționale impun 
trecerea practică la organizarea 
și convocarea conferinței gene
ral europene, în scurt termen, 
cu participarea tuturor statelor 
interesate.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Panama 
au evidențiat că unitatea de ac
țiune a țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncito
rești, a celorlalte forțe antiim- 
perialiste reprezintă un factor 
hotărîtor în lupta ce se desfă
șoară. pe plan mondial, împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru triumful cauzei păcii, li
bertății, independenței și pro
gresului popoarelor, al colaboră
rii. înțelegerii și securității in
ternaționale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Panama 
și-au manifestat hotărîrea de a 
depune, în continuare, eforturi 
susținute pentru refacerea și 
consolidarea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a tu
turor detașamentelor frontului 
antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

♦ La Moscova s-au încheiat, 
marți, convorbirile dintre de
legațiile economice guvernamen
tale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Chile. In urma con
vorbirilor, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior 
a! U.R.S.S., și Carlos Altamira
no, conducătorul delegației e- 
conomice chiliene, au semnat 
un acord, care prevede dezvol
tarea, în continuare, a colabo
rării 
niile

intervină ți alte 
ceeași natură.

măsuri de a-

EI Bagliir, 
ministru de

Mohammed 
vicepreședinte și 
interne al Sudanului, a emis un 
decret care prevede eliberarea 
a 108 persoane arestate anul 
trecut sub acuzația de a fi par
ticipat la acțiunile antiguver
namentale — informează agen
ția M.E.N.

sovieto-cliiliene în dome- 
economic și comercial.

Intr-un mesaj adresat lui 
Mahmud Riad, secretarul gene
ral al Ligii Arabe, regele Has
san al II-lea al Marocului a 
propus convocarea de urgență 
a unei reuniuni a primilor mi
niștri sau a miniștrilor de ex
terne arabi, la care să fie dis
cutate atacurile israeliene în 
sudul Libanului — anunță a- 
genția marocană de presă. 
(M.A.P.).

Clodomiro Almeyda, mi- 
afacerilor externe al

❖
nistrul
Republicii Chile, și Petăr Tan- 
cev, prim-vicepre.ședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, aflat în vizită la San
tiago de Chile, au semnat un 
acord privind crearea Comisiei 
Mixte bulgaro-chiliene de 
laborare economică și

co-
tehnică.

fost ales 
secretar 
Socialist 

i locul

Flavio Orlandi a I 
marți în funcția de 
național al Partidului 
Democratic Italian, în 
lui Mario Tanassi, care deține 
acum postul de vicepremier și 
ministru al apărării în noul 
cabinet, prezidat de Andreotti. 
Orlandi a fost ales în această 
funcție de către Direcțiunea 
partidului, iar în locul său, șef 
al 
P.S.D.I. a 
riglia.

Imediat 
recțiunii 
Cariglia au 
pentru a reprezenta partidul la 
Congresul Internaționalei So
cialiste.

Q Președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, și-a ex
primat speranța că noua fază a 
convorbirilor intercomunitare 
— care vor începe la 3 iulie, 
la Nicosia, cu participarea cîte 
unui reprezentant al Turciei și 
Greciei — va duce la o regle
mentare a problemei cipriote. 
Respingînd ipoteza împărțirii 
insulei, ca fiind „dezastruoasă" 
pentru Cipru, președintele Ma
karios a afirmat că „Ciprul va 
trebui să fie întotdeauna un 
stat unitar, în care ciprioții 
turci să se bucure de aceleași 
drepturi de care se bucură toți 
cetățenii".

grupului parlamentar 
devenit Antonio

după reuniunea
P.S.D.L, Orlandi 

plecat Ia

al 
Ca-

Di-
Și 

Viena,

Incepînd cu 1 iulie, în 
R.F. a Germaniei vor intra în 
vigoare noile tarife poștale, ca
re prevăd sporirea taxelor cu 
20—85 procente. Conform unor 
prime calcule efectuate, aceas
tă măsură va afecta cu 2,2 
miliarde mărci veniturile fami
liilor vest-germane. In mod 
deosebit, sporirea taxelor se va 
înregistra la expedierea de co- 
lete, tipărituri, taxe telefonice, 
ministerul vest-german de re
sort anunțînd că nu este exclus 
ca, în perioada Următoare, să

O Convorbirile de la Dakar 
dintre președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, și preșe
dintele Republicii Zair, Mobu
tu Scse Seko, s-au încheiat prin 
semnarea unui comunicat co
mun. Documentul, difuzat marți 
de postul de radio Dakar, sub- 

Tiniază acordul celor două părți 
de a promova, în continuare, 
cooperarea economică, politică, 
culturală și de a stabili bazele 
unei conlucrări științifice co
mune.

La Pekin, a fost dat pu
blicității comunicatul cu privi
re Ia stabilirea de relații diplo
matice, la nivel de ambasadă, 
între R.P. Chineză și Republi
ca Guyana. In comunicat se a- 
rată că cele două guverne au 
adoptat această hotărîre în con
formitate cu dorința comună de 
a dezvolta relațiile de priete
nie și cooperare între țările și 
popoarele lor, pe baza princi
piilor respectului reciproc față 
de suveranitatea și integrita-

Dejun oferit la Kremlin
în onoarea lui Fidel Castro

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la dejunul oferit la 
Kremlin în onoarea lui Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a relevat că relațiile 
sovieto-cubaneze devin tot mai bo
gate și mai complexe de la an la 
an, și a scos în evidență dorința 
părților de a dezvolta și ridica 
un nivel superior colaborarea 
multiple planuri.

Referindu-se la unele probleme 
ternaționale, secretarul general 
C.C. al P.C.U.S. a condamnat 
hotărîre agresiunea americană în

la 
pe

in- 
al 
cu 

In
dochina, măsurile luate în ultimul 
timp de S.U.A. pentru blocarea por
turilor R. D. Vietnam, intensificarea 
bombardamentelor asupra unor o- 
biective ale economiei naționale, căi
lor de comunicații și localităților 
populate. El a reafirmat că Uniunea 
Sovietică Va acorda sprijin și aju
tor multilateral poporului vietnamez

pînă la victoria cauzei sale juste. 
In continuare, vorbitorul a subliniat 
că pe continentul european se des
chid noi posibilități pentru întări
rea păcii.

Fidel Castro și-a exprimat satis
facția față de stadiul actual al re
lațiilor dintre cele două partide și 
popoare, bazate pe respectul reci
proc și a reafirmat dorința de a 
depune eforturi și pe viitor pentru 
întărirea prieteniei cubanezo-sovie- 
tice.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba a relevat că afirmarea 
principiului coexistenței pașnice și 
succesele obțintttc pe această cale nu 
înseamnă nicidecum slăbirea luptei 
ideologice. El s-a referit, apoi, la 
situația din Indochina, a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu situa
ția delicată și periculoasă din O- 
rientul apropiat, subliniind că cere
rea justă a popoarelor arabe privind 
retragerea trupelor 
tituirea teritoriilor 
nită pe deplin de

israel iene și res- 
ocupate, e spriji- 
țara sa.

A

înrăutățirea climatului social-politic 
din Argentina

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). — Climatul social-politic 
din Argentina s-a înrăutățit în 
ultimele zile ca urmare a inci
dentelor dintre poliție ți parti- 
cipanții la demonstrațiile din 
capitală și din provincie îndrep
tate împotriva unor măsuri eco
nomice ale guvernului.

Tulburările au început în o- 
rașul Mendoza, unde poliția a 
intervenit pentru a împrăștia o 
întrunire a studenților organi
zată în sprijinul greviștilor din 
serviciile publice care cer îm
bunătățirea situației lor mate
riale și anularea sporirii prețu
rilor la curentul electric. In 
cursul incidentelor trei persoa
ne au fost ucise. Aceste violen-

te au determinat o reacție în 
lanț și în alte orașe. La Buenos 
Aires, capitala țării, au avut loc, 
marți, ciocniri între poliție și 
studenții care au ridicat barica
de. Incidente similare s-au pro
dus și în localitatea Plata, situa
tă la 60 km de capitală, în o- 
rașul Cordoba, la Tucuman, 
principal centru al industriei de 
zahăr — unde a fost declarată 
o grevă generală de 24 de ore 
în semn de protest față He mă
surile represive ale poliției. A- 
genția Reuter relevă că unități 
militare au fost puse în stare 
de alertă pentru a interveni în 
cazul cîn.d actualele tulburări 
ar lua amploare.

W. Brandt despre viitoarele 
alegeri pentru Bundestag

In-BONN 28 (Agerpres). 
tr-un articol publicat în ziarul 
„Vorwaerts", cancelarul 
ral al R.F.G., Willy Brandt, a 
subliniat importanța excepțio
nală a viitoarelor alegeri anti
cipate pentru Bundestag, pro
gramate pentru sfîrșitul anului 
1972. Rezultatul alegerilor, a a- 
vertizat el, va decide dacă R.F. 
a Germaniei va fi condusă, în 
continuare, de forțe progresiste 
sau dacă forțele conservatoare, 
reacționare vor obține din nou 
avansul. Este vorba, a precizat

fede-

fiel, de faptul dacă statul va 
pus în situația de a putea în
făptui reformele necesare pen
tru ca viața în societate:! vest- 
germană să fie demnă, sau da
că, interesele private izolate 
vor predomina asupra intere
selor sociale ; dacă R.F.G. va 
continua politica echilibrată de 
pace, sau politica sa externă 
va deveni un obstacol în calea 
slăbirii încordării.

Luptele în Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 28 (A- 

gerpres). — Forțele patriotice 
de eliberare națională 
namul de Sud și-au 
cat, miercuri, ofensiva 
ția orașului Hue. Un 
al forțelor patriotice, 
de blindate, a traversat, în zo
rii zilei, rîul My Chanh, la 40 
km nord de Hue. Trei kilome
tri Ia sud de acest curs de apă. 
în apropierea șoselei nr. 1, pa- 
trioții au atacat o poziție a pa- 
rașutiștilor saigonezi, provo- 
cînd inamicului pierderi de oa
meni și materiale. Pe de altă 
parte, la sud-vest de Hue în 
zona celui de-al doilea front 
deschis de patrioți în cadrul o-

din Viet- 
intensifi- 
în direc- 
ba talion 
sprijinit

fensivei avînd drept 
capitală 
F.N.E. a 
obuze de 
pozițiilor 
vest și sud-vest de oraș. Tirul 
forțelor de eliberare a provocat 
însemnate daune materiale ba
teriilor de artilerie saigoneze 
din zonă.

In pursul nopții, bombardie
rele grele americane „B-52" au 
continuat raidurile asupra pro
vinciilor Quang Tri și 
Thien, de pe frontul de 
lansînd asupra zonelor 
rate peste 2 300 tone de 
be, în cursul a 26 de raiduri 
succesive.

țel fosta 
artileria 
1 800 de

imperială, 
lansat peste 
toate calibrele asupra 
saigoneze instalate la

Thua 
nord, 
elibe-
bom-

Declarația F.S.M. de condamnare
a bombardamentelor S.U.A.

asupra R.D. Vietnam
FRAGA

Federația 
a adoptat 
condamnă 
bombardamentele navale efec
tuate, în ultimele săptămîni, 
de forțele militare ale S.U.A. 
împotriva digurilor și lucrări
lor de irigații din R.D. Vietnam 
acțiuni care creează primejdia

28 (Agerpres). — 
Sindicală Mondială 

o declarație în care 
raidurile aeriene și

unor inundații distrugătoare. 
F.S.M. cere încetarea imediată 
a bombardamentelor și a tu
turor acțiunilor agresive împo
triva R.D, Vietnam și cheamă 
pe oamenii muncii și sindica
tele din toate țările să-și inten
sifice sprijinul acordat 
poporului vietnamez 
pace și independență.

Un sinistru record
al aviației militare a S. U.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Ziarul „Chicago Daily News" 
publică un sinistru record rea
lizat de aviația militară a 
S.U.A. : din 1965 pînă în apri
lie 1972 — scrie ziarul citat — 
aviația americană a lansat asu
pra țărilor din Indochina o 
cantitate de 6 59,5 milioane tone 
bombe 1 In timpul celui de-a! 
doilea război mondial și al răz
boiului din Coreea, aviația a-

GENEVA 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a sosit, 
miercuri dimineața, la Geneva. 
El va asista, pînă la 4 iulie, la 
sesiunea anuală a Comitetului 
pentru coordonarea activității

9 •

luptei 
pentru

A
mericană nu a făcut uz decît de 
o cantitate de... 3.1 milioane to
ne bombe.

Datele publicate relevă preg
nant, încă o dată, gradul de es
caladare a războiului în Viet
nam și, în același timp, masi
vitatea bo mba rd amen tel o r
mericane care ucid copii și bă- 
trîni, distrugînd pământuri, re- 

canale și obi- 
și sanitare.

a-

BERLIN 211 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la Congresul 
al VlII-lea al Federației Sindi
catelor Libere Germane, pri
mul secretar al C.C al P.S.U.G 
Erich Honecker, a declarat! 
„In centrul muncii noastre co
mune se situează sarcina prin
cipală, trasată de Congresul al 
VlII-lea al P.S.U.G., de a ridica 
permanent și în continuare ni
velul material și cultural de 
trai al poporului și de a crea 
premisele economice necesare 
pentru aceasta". El a subliniat 
că „socialismul n>u poate fi e- 
dificat decît cu sindicate puter
nice și active".

„Putem constata cu satisfac
ție că influența sindicatelor a 
crescut considerabil după Con
gresul al VlII-lea al partidului 
in toate sferele vitale de acti
vitate — în economie și știin
ță, în politica socială, în cul
tură și artă"

Referindu-se. în continuare, 
la sarcinile economice, după ce 
a subliniat dezvoltarea echili
brată Și continuă a economiei 
R.D.G., vorbitorul a spus i „A- 
ici. prima sarcină este, în mod 
firesc, să se realizeze și să se 
depășească obiectivele fixate de 
stat. Planul real nu este pla
nul comod, dimpotrivă, el im
plică inițiativa oamenilor mun
cii, capacitatea lor de a înlă
tura obstacolele ce le stau în 
cale. Pe de altă parte, soluții 
care nu figurează decît pe hîr- 
tie nu ajută nimănui. Obiecti
vele trebuie să fie realizate. 
Avem nevoie de sarcini 
pe care muncitorii le 
și, în acest context, ia 
o problemă importantă,
Iubii legată de îndeplinirea sar
cinii principale. Desigur, dorim

sporite 
acceptă 
naștere 
indiso-

a ofer- 
pentru

cu toții o îmbunătățire 
tei bunurilor de consum 
populație".

Abordînd apoi unele 
me actuale ale situației inter
naționale, vorbitorul s-a referit 
în context la relațiile 
R.D.G. și R.F.G. „Du.pă 
știe, noi am inițiat cu 
nuil federal un schimb 
reri asupra stabilirii 
lății normale și ne-am decla
rat gata să încheiem, în acest 
scop, un acord conform cu drep
tul internațional. Acest lucru 
— țin să repet aceasta în fața 
reprezentanților clasei munci
toare din republica noastră — 
nu s-a făcut sub o formă gene
rală, ci foarte concret și pe în
țelesul tuturor. Propunerile au 
fost avansate Și — putem pre
supune — că ele jsînt accepta
bile pentru ambele părți. Prin
cipiile inviolabilității frontiere
lor existente în Europa, renun
țării ia folosirea forței, precum 
și suveranității și egalității sînt, 
prin ele însele, de natură să 
înlesnească calea spre rezolu
ții rezonabile". „In schimbul de 
păreri aflat deja în curs între 
Bonn și Berlin privind stabi
lirea unor relații normale în
tre R.D.G. și R.F.G.. este vor
ba de a se încheia acordurile 
conform dreptului internațional, 
necesare acestui scop."

proble-

dint re 
cum se 
fitivet- 
de pă-

unor re-

♦

Comunicat comun

colte, instalații, 
ective culturale

instituțiilor specializate ale 
O.N.U., precum și la deschide
rea sesiunii de vară a Consi
liului Economic și Social al 
O.N U (E.C.O.S.O.C.).

La sosire. Kurt Waldheim a 
declarat că intenționează să ai-

tea teritorială, neamestecului 
în treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc.

S PORT • S PORT «SPORT»

♦ Un program de colabora
re în domeniile economiei, ști
inței și tehnicii a fost semnat 
de către Gerhard Beii, preșe
dintele Comitetului economic 
R.D.G.-Franța, secretar de stat 
la Ministerul relațiilor econo
mice externe al R.D.G., și de 
Georges Villiers, președintele 
Comitetului economic Franța- 
R.D.G., președinte de onoare al 
Federației industriașilor fran
cezi. După cum menționează a- 
genția A.D.N., se prevede o ex
tindere a cooperării în domeni
ile electrotehnicii și electroni
cii, construcțiilor de utilaje, 
mașini textile, metalurgiei și in
dustriei chimice.

FRANȚA:
Lucrările 

montare a avionu
lui supersonic 
franco britanic 

,CONCORDE-02" 
aero-la atelierele 

spațiale 
MARTIN" 
Toulouse, se 
într-un stadiu 
vansat.

In foto: Imagine 
din atelierul în ca
re se montează 
..CONCORDE-02".

„Cupei României"
Miercuri, la Pitești, în prima semifinală a „Cupei Româ

niei" la fotbal, Dinamo București a terminat Ia egalitate 2—2 
(1—0) cu echipa Jiul Petroșani, după prelungiri.

Conform regulamentului, la capătul celor 120 de minute 
de joc, echipele au executat cite 5 lovituri de Ia 11 m pentru 
desemnarea echipei învingătoare. Fiecare echipă a reușit să 
înscrie cîte 4 lovituri de Ia 11 m, astfel că ele n-au putut fi 
departajate. In continuare s-au executat alte lovituri de la 11 
m. Jiul Petroșani a reușit să înscrie un penalty în plus și să 
obțină mult dorita calificare în finala „Cupei României" 
(scor final, la care se adaugă loviturile de la 11 m : 9—8 pen
tru Jiul).

A doua finalistă este echipa Rapid București învingătoa
re cu scorul de 3—2 în fața formației de divizia B, Metalul 
București.

fi al unui plus de greutate de a- 
proape 9 kg, a dominat net întîl- 
nirea. In urma acestei victorii asu
pra unuia dintre șalangerii lui Fra
zier, Cassius Clay fi-a mărit făți
șele de a spera intr-o revanșă cu 
actualul campion al lumii. In cursul 
aceleiași reuniuni, campionul mon
dial la categoria semigrea, Bob Fos
ter, și-a păstrai titlul, învingînd prin 
KO pe ............. ' '
mic al 
Clay.

lui Confederației braziliene a sportu
rilor Joao Havelange, de a-și de
pun ; candidatura, actualul președin
te a declarat că celebrul I’ele ar pu
tea fi un bun „agent electoral" 
pentru compatriotul său. „Ba mal 
mult, a spus Stanley Rous, Pele 
însuși ar putea revendica funcția de 
președinte al F.I.F.A.".

(Agerpres)

Mike Quarry, fratele mai 
adversarului lui Cassius

★

★
DE JANEIRO 28 (Agcr-
- Președintele federației in-

, AMSTERDAM 28 (Agerpres). — 
Conducerea clubului de fotbal Ajax 
Amsterdam a luat cunoștință de da
lele propuse dc către Independiente 
Buenos Aires pentru disputarea fi
nalei „Cupei intercontinentale". Deși 
nu a fost luat un contact direct în
tre cele două cluburi, secretarul e- 
chipei Ajax, Webtrick, a declarat 
că datele propuse, 4 și respectiv 18 
octombrie, ar fi în principiu con
venabile. Primul meci ar urma să 
sc dispute în Argentina, iar al doi
lea în Olanda. Un eventual joc dc

baraj s-ar putea juca pe un teren 
neutru în Europa.

★
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

In gala de box desfăfuratii pe" rin
gul din Las Vegas (Nevada), fostul 
campion mondial la categoria grea. 
Cassius Clăy, l-a învins prin KO 
tehnic în repriza a 7-a pe ferry 
Quarry. Cu excepția primelor trei 
reprize, în care Jerry Quarry s-a a- 
părat destul de bine, Cassius Clay, 
beneficiind și de avantajul alonjei

RIO 
preș). _ • .
ternaționale de fotbal, Stanley Rous, 
aflat în Brazilia cu 
Independenței", a 
favoarea sporirii 
cbipe participante la 
al Campionatului mondial, 
neu cu 20 de formații ar 
interesant" 
pă cum se știe, recent, Uniunea eu
ropeană de fotbal și-a exprimat însă 
dezacordul în legătură cu propune
rea Argentinei de a spori numărul 
participantelor la turneul final de 
la 16 la 24. Diferitele formule pri
vind campionatul mondial de fot
bal vor fi studiate cu ocazia sesiu
nii F.I.F.A. ce se va ține în luna 
august la Paris. întrebat dacă 
mai candida la președinția F.I.F.A., 
Stanley Rous a declarat : „Pînă la 
alegerea președintelui 
ani. Dacă sănătatea îmi 
eu mă voi număra din 
candidați".

Referitor la intenția

cu prilejul „Cupei 
declarat că este în 
numărului de e- 

turneul final 
„Un tur- 

fi mai 
a declarat S. Rous. Du-

va

mai sînt doi 
va permite 

nou printre

președinte-

BELGRAD 28 (Agerpres). — In 
prima zi a turneului internațional 
feminin de handbal de la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia), reprezentativa 
României a înlîlnil echipa Bulgariei. 
Handbalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 16—12 (7—6). 
!n celelalte două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Olanda 2.1—8 
(10—5); Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 14—11 (5—5).

★
MAMAIA 28 (Agerpres). — As

tăzi sc deschid la Mamaia lucrările 
Congresului Ligii internaționale de 
hochei pe gheață. La lucrări partici
pă delegați din Anglia, Austria, Bul
garia, Canada, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, Danemarca, Finlanda, R.D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Iugo
slavia, Japonia, Polonia, Suedia, 
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., Româ
nia și alte țări.

Pe ordinea de zi sînt înscrise ra
portul președintelui, alegerea condu
cerii Ligii, propuneri privind parti
ciparea la campionatele mondiale și 
desfășurarea altor competiții inter
naționale.

Redacția și administrația zia rului I Petroșani, strada Republicii, Nr. 90, telefon I 1662

1 o întrevedere cu ambasado
rul Gunnar Jarring, reprezen
tantul său personal în proble
ma Orientului Apropiat, cu ca
re prilej va discuta posibilita
tea relansării misiunii acestuia, 
„Eu cred, a spus secretarul ge
neral al O.N.U., că pentru mo
ment. „misiunea Jarring" con
stituie singura posibilitate de 
a se înregistra progrese în e- 
forturile care se întreprind în 
vederea găsirii unei soluții con
flictului din Orientul Apropi-

egipteano-sudanez
CAIRO 28 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității 
la Cairo, la încheierea convor
birilor dintre ministrul de ex
terne egiptean, Murad Ghaleb, 
și omologul său sudanez, Man
sour Khaled, relevă dorința E- 
giptului și Sudanului 
dezvolta relațiile în 
reciproc.

Comunicatul, reluat 
ția M.E.N., arată că miniștrii de 
externe ai celor două țări au 
examinat situația din lumea a- 
rabă și evoluția crizei dm O- 
rientul Apropiat.

Miniștrii de externe ai Egip
tului și Sudanului au scos în 
evidență spiritul de solidaritate, 
manifestat în cadrul recentei 
conferințe la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane, 
desfășurată la Rabat, exprimîn- 
du-și satisfacția în legătură cu 
rezoluțiile adoptate. Ei au rele
vat sprijinul acordat de țările 
lor mișcărilor de eliberare din 
Africa, luptei popoarelor afri
cane împotriva im’-1--■ ’’ —■ ”lui 
și segregației rasiale, pentru in
dependență națională și suvera
nitate.

Fostul președinte
argentinean
e fost repus

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). — Fostul președinte ar
gentinean, Juan Peron, a fost 
repus în drepturile sale politice 
în baza unei decizii adoptate 
marți de justiția federală — a- 
nunță agenția France Presse. 
Judecătorul curții federale care 
a examinat dosarul lui Peron 
a afirmat că aeestuia i-au fost 
recunoscute toate drepturile ci
vile și politice, deoarece cau
zele ce determinaseră privarea 
sa de aceste drepturi sînt con
siderate nule.

Conjugată cu legea prin care 
guvernul a oferit tuturor cetă
țenilor argentinieni, aflați peste

de a-și 
interesul

de agen-

Juan Peron
în drepturi

graniță, posibilitatea de a se în
scrie pe listele electorale, ho
tărîrea instanței anunțată marți, 
înlătură orice obstacol juridic 
din calea eventualei reîntoarceri 
a lui Peron din exil. El ar ur
ma să se înscrie la consulatul 
argentinean de la Madrid pen
tru a primi un pașaport, care 
să-i permită revenirea legală în 
țară. Posibilitatea reîntoarcerii 
lui Peron în Argentina este mo
tivată și dc faptul că recenta 
convenție a Partidului Mișcarea 
Justițialistă l-a desemnat candi
dat al acestei organizații la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

A

încheierea conferinței O.P.E.C.
>

VIENA 28 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 
59-a conferințe ministeriale a 
O.P.E.C. (Organizația țărilor 
exportatoare de petrol). Timp 
de două zile, reprezentanții sta
telor membre ale O.P.E.C. au 
analizat o serie de aspecte ale 
relațiilor lor cu companiile pe
troliere occidentale, printre care 
consecințele naționalizării de 
către guvernul irakian a socie
tății „Irak Petroleum Company", 
participarea statelor producă
toare de petrol la finanțarea și 
operațiunile de exploatare a 
resurselor petroliere de pe teri
toriul lor.

Intr-o declarație publicată la 
încheierea conferinței se arată 
că „Societățile petroliere au a- 
vut la dispoziție suficient timp 
pentru punerea în aplicare a 
principiului participării; ca ur
mare, acestea vor fi considera
te responsabile pentru consecin
țele eșuării unei reglementări 
negociate". Comunicatul preci
zează că „în cazul nerealizării

unui acord în acest sens, statele 
membre ale O.P.E.C. se vor con
certa în vederea adoptării unor 
măsuri hotărîte", Este anunțată, 
într-un viitor apropiat, o reu
niune ministerială extraordinară 
a O.P.E.C.

Declarația publicată marți. Ia 
Viena, respinge condițiile for
mulate de reprezentanții com
paniilor occidentale privind a- 
coi-darea de compensații. Docu
mentul subliniază că acordarea 
de compensații statelor produ
cătoare de petrol, de către com
paniile occidentale, trebuie să 
fie raportată numai la capacita
tea instalațiilor petrolierc/și nu 
poate fi luat în considerație nici 
un alt criteriu.

In document se precizează că, 
în numele statelor din regiunea 
Golfului Persic — Irak. Kuweit, 
Arabia Saudită, Abou Dhabi și 
Qatar — (Iranul va reglementa 
problema la nivelul guvernului 
de la Teheran) va negocia. în 
continuare, ministrul saudit al 
petrolului, Ahmed Zalei Yamani.
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