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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN !
O remarcabilă victorie

exploatare la lucrările de deschidriri și |iregătiri
Două cicluri 1 unar in plus la abatajele frontale
Patru cicluri |ie zi și ari|lă la abatajele cameră

a abnegației și dăruirii muncitorești

Industria hunedoreană a îndeplinit 
angajamentele asumate pînă la 

Conîerința Națională a partidului

Dialog... la înălțime 
Foto l Ion LEONARD

TREI INIȚIATIVE MINEREȘTI 
CUCERESC VALEA JIULUI (II)

Continuăm astăzi ancheta
noastră în rîndul factorilor
de conducere de la exploată-
rile miniere, cu întrebările

1) Ce probleme ridică generali
zarea celor trei initiative ?

2) Ce măsuri ați luat în vede

muncă la fronturile de lucru?
3) Ce acțiuni ați inițiat pentru

ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întrecerii socialiste?

A

In pagina a IlI-a răspund 
la anchetă:

Ing. NICOLAE NICORICI,
directorul minei Uricani :

„NE PREOCUPĂM CA INIȚIATIVELE DE 
CREȘTERE A VITEZELOR DE AVANSARE 
SĂ FIE GENERALIZATE LA TOATE BRI
GĂZILE"

® Esențial în obținerea unor indici superiori: 
optimizarea condițiilor de lucru la fronturi;

• Personalul tehnico-ingineresc își va aduce 
aportul generos la realizările brigăzilor;

© întrecerea socialistă — metodă perma
nentă și reală de dinamizare a activității colec
tivului.

Ing. ION ILEANU,
directorul minei Paroșeni,
Ing. DORIN GHEȚA,

secretarul comitetului de partid:

„PREOCUPAREA TUTUROR FACTORI
LOR PENTRU CREȘTEREA VITEZELOR DE 
AVANSARE A SPORIT, DAR EFECTELE NU 
SÎNT ÎNCĂ CELE AȘTEPTATE"

• Antrenarea efectivă în întrecere a salaria- 
ților necesită participarea responsabilă a orga
nelor de conducere, factorilor politici și tehnico- 
administrativi;

• Consiliul municipal al sindicatelor și or
ganele de resort din C.C.P. sînt chemate să-și 
spună cuvîntul.

• Bilanțul primului semestru consemnează depășiri de 45 milioane KWh energic elec
trică, 2 500 tone fier în minereu marfă și 4,4°,'o concentrate de cupru, 1 350 tone cocs, 12 450 tone 

14 275 tone oțel, 9 615 tone laminate finite și alte produse echivalind cu o producție indus- 
supiimentară în valoare de 116 milioane lei.

£ Minerii de la Uricani in rindul colectivelor

fontă, 
trială

de frunte ale județului.
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Aînsemnăride pe șantierulviitoruluiPARC ALTINERETULUI
PERMANENȚA

Intr-o dimineață de iunie, cu 
soare mult am descoperit un e- 
picentru al entuziasmului, mai 
precis al conștiinței că verbul 
,.a munci“ trebuie și este cinstit 
prin muncă. Din lutul care este 
strămutat în aceste zile de sute 
de târnăcoape Și lopeți se vor 
plămădi în curînd obiective 
frumoase și maj ales utile pen
tru întreaga populație tînără a 
orașului. Spun așa, deoarece, în 
aceste zile Lupeniul a devenit 
un adevărat șantier.

Intr-o primă serie, peste 500

de brațe tinere s-au angajat în 
a edifica un vast PARC AL TI
NERETULUI. Ideea aceasta a 
cuprins în mrejele ei pe elevii 
liceeni și pe tinerii muncitori de 
la toate unitățile social-econo- 
mice din localitate.

Erau necesare investiții mari, 
timpul finalizării s-ar fi prelun
git mult dar ei, tinerii Lupeniu- 
lui, au hotărît ca în actul de 
naștere al acestui complex tu
ristic și de agrement să fie in
serată mențiunea : realizat prin 
muncă voluntar-patriotică.

?l
f- I 

______ I 
o lună mai devre- * 

corpul I

lotul I 
, baraj', I

I
In aceste 

lense ale 
muncii pentru îndeplinirea cin
cinalului in patru ani și jumăta
te, bilanțul primului semestru 
din industria județului Hune
doara se înscrie ca o strălucită 
izbindă muncitorească și încu
nunează munca stăruitoare, 
preocupările neobosite ale tutu
ror colectivelor pentru a cinsti 
apropiata Conferință Națională 
a partidului cu succese de pres
tigiu in accelerarea progresului 
economic al țării.

Prin munca dîrză, eroică a 
tuturor colectivelor din între
prinderi, industria hunedoreană 
raportează cu inindrie îndepli
nirea cu 20 de zile înainte de 
teriuen, a angajamentelor su
plimentare asumate pînă la 
Conferința Națională a P.C.R. 
La obținerea acestui succes de 
mare valoare pentru economia 
națională, și de înalt prestigiu

zile de eforturi in- 
tuturor oamenilor

pentru organizațiile de 
pentru toate colectivele, 
buția hotăritoarc revine in mod 
deosebit siderurgiștilor de la 
Hunedoara și Călan, minerilor 
de la E.M. Uricani, I.M. Barza, 
I.M. Hunedoara, E.M. Deva, chi- 
miștilor de la Orăștie, colective
lor de Ia C.E.I.L. Deva, I.P.B. 
Bîrcea, unităților din industria 
locală.

Bilanțul semestrial încheiat a- 
rată că in prima jumătate a a- 
nului în județ au fost produse 
și furnizate in plus economiei 
naționale peste 45 milioane 
KWh energie electrică, 1 350 to
ne cocs, 12 450 tone fontă, 14 375 
tone oțel, din care 6 140 tone 
aliat, 9 615 tone laminate finite, 
importante cantități de mașini 
și utilaje pentru industria me
talurgică, 2 500 tone fier în mi
nereu marfă, cu 4,4° o mai mult 
cupru în concentrate, 40 tone 
produse din mase plastice

partid, 
contri-

și 8 lone fire și fibre artifi
ciale, 1 300 m.c. cherestea, 5 280 
m.c. prefabricate din beton, 
mobilă în valoare de 950 de mii 
lei și alte produse reprezentînd 
o producție marfă suplimentară 
de 116 milioane lei.

A crescut productivitatea 
muncii cu 370 lei/salariat peste 
prevederi. Este remarcabil că 
în acest semestru volumul pro
ducției industriale este mai 
mare cu aproape 300 milioane 
lei, iar productivitatea muncii 
cu 4 550 lei pe salariat față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

Realizările remarcabile obți
nute de oamenii muncii hunedo- 
reni la jumătatea celui de-al 
doilea an al cincinalului, de
monstrează hotărîrea lor fermă 
de a dobîndi pînă la Conferința 
Națională a P.C.R. noi și însem
nate succese pentru îndeplinirea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate.

n decorul neîntrecutului 
pitoresc al naturii, co
lectivul de construc

tori ai barajului „Valea de 
Pești" a sărbătorit ieri un 
succes important, despre ca
re am scris in ultimul număr 
al ziarul 
rea cu « 
mc a umpluturii în 
barajului.

Constructorii de la 
„carieră' și lotul 
cei prin miinile cărora „au 
trecut" 1 200 000 tone de pia
tră înmagazinată In corpul 
barajului — mineri și artifi- I 
cieri, buldozeriști, șoferi (in • 
limbajul șantierului „be- 
laz-iști', „tatr-iști'), mecanici 
etc. etc., împreună cu condu-

Pași fermi
din prima zi
In prima zi de lucru a tri

mestrului III, brigada condusă 
de Mihai Cosma din sectorul 
III al exploatării miniere Dîl- 
ja a reușit să extragă, peste 
sarcina de plan, 24 tone cărbu
ne. Cele patru schimburi con
duse de minerii harnici și cu 
experiență Dumitru Porojnicu, 
loan Moțiu, Marcu Ciura și 
loan Maior au avansat in aba
taj un număr sporit de cîmpuri 
lucrînd în ritmul și cu ran
damentul cerute de inițiativa 
lansată la Aninoasa de ;ătre 
brigada comunistului Petru 
Roman și îmbrățișată și la mi
na Dilja cu viu interes.

UNEI TRADIȚII
...însoțit de primul secretar al 

organizației de tineret a orașu
lui, Valeriu Coandrăș, și de co
mandantul șantierului nr. G al 
tineretului, loan Poborena, am 
cutreierat zona situată în preaj
ma spitalului unificat, locul de 
amplasare a viitorului parc și 
am urmărit planurile acestuia. 
Un drum de acces în serpen
tină cu o lungime de peste 250 
m, locuri de parcare, terase, pe
luze cu flori, tonete, cofetării, 
linie îngustă cu trenuleț pentru 
agrementul celor mici, iată nu

mai cîteva dintre componentele 
complexului. Lucrările de ca
nalizare, instalația electrică, po
dețele sînt lucrări care vor fi 
atacate în etapa imediat urmă
toare.

...Brigada condusă de Constan
tin Pupăză, prezentă în ziua 
vizitei pe șantier, este formată 
din 15 tineri elevi ai liceului 
din localitate. Brigada se distin
ge prin faptul că membrii ei 
și-atl unit gîndurile și certitu
dinile și prin exemplul lor în

Cuvîntul de ordine

OBȚINEREA UNOR
RANDAMENTE MARI

I ® In cea dinții zi, 242 tone peste plan. 
@ Nicolae Gavra : aplicăm

Petre Constantin.
și noi cu succes inițiativa Iui

Hărnicia și dăruirea de sine, 
statornica încredere în forțele 
proprii sînt însușiri care au 
caracterizat întotdeauna colec
tivul de muncitori al celei mai 
mari exploatări miniere din 
bazin, Lupeni. Hotărîți să gră
bească redresarea activității e- 
conomice, dorind a fi la înăl
țimea îndatoririlor ce le revin 
■în recuperarea producției de

din Lupeni

Foto : Ioan MONDOCAEntuziasmul tineresc în acțiune.

muncă au declanșat o puternică 
atmosferă de întrecere. Unii ti
neri nivelează porțiuni ale dru
mului de acces (s-au finalizat 
peste 50 metri), alții transportă 
pietriș și pămînt acolo unde am
plasarea lucrărilor o cerc. Acești 
tineri sînt animați de ideea în
trecerii pentru depășirea succe
selor zilnice, pentru o prezență 
efectivă pe șantier a tuturor 
membrilor brigăzilor. Vacanța 
este pentru elevii prezenti pe 
coordonatele acestui vast șan
tier o treaptă spre edificare. En
tuziasmul oamenilor adîncurilor 
Lupeniului s-a propagat deci 
pînă aici, pe șantierul viitoarei 
noi baze de agrement a orașu
lui. El este o pildă urmată de 
tinerii elevi și muncitori parti- 
cipanți la amplele acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică ce au 
loc în această vară. Mi s-au 
spus cuvinte de laudă la adre
sa unor tineri ca Stefania Viș- 
novski, Olga Firică, Mircea Du
mitrescu. Dumitru Ardeiu, Au
rel Anghel și alții.

...In efervescența șantierului 
viitorului parc de agrement 
pulsează puternic tradiția mun
cii voluntar-patriotice. Pilda 
celor care nu cu prea mult timp 
în urmă s-au bătut cu stîncile 
la Bumbești—Livezeni, sau pe 
alte șantiere ale județului, în
totdeauna acolo unde a fost ne
voie de ei. n-a rămas fără con
tinuatori. Si trebuie reținut că, 
șantierul vizitat poartă numărul 
6. Deci încă al’e 5 șantiere ale 
tineretului își fac simțită pre
zența în aceste 'zile în viața o- 
rașului.

cărbune restanță, vrednicii mi
neri aj sectoarelor au reușit în 
prima zi a unui nou semestru 
să producă cărbune peste sarci
nile de plan ce le revin.

Sectorul IV al minei a pornit, 
cu dreptul și în această lună, 
continuînd succesul lunii trecu
te. cînd a reușit să extragă un 
plus de cărbune de 2 243 tone. 
De asemeni și sectoarele III și V.

— Pregătirile făcute încă din 
ultima perioadă a lunii iunie — 
lună pe care am încheiat-o cu 
933 tone cărbune depășire 
— precum și buna organi
zare a lucrului încă din prime
le ore ale unei noi perioade de 
activitate — luna iulie în care 
fiecare om al muncii, fiecare 
colectiv depune eforturi susți
nute pentru a întîmpina cum 
se cuvine Conferința Națională 
a partidului — ne-au asigurat 
obținerea unui rezultat cu ca
re ne mîndrim : am depășit cu 
242 tone cărbune obligația zil
nică ce ne revenea.

I

Sărbătoare\ 
ta Valea j 
de Pești i

i, IX-, VULUI <4-0 HI y.
luptă neostenită cu natura și 1 
cu vicisitudinile ei dintre ca- *

I
I

succesul nostru — a arătat in i 
cuvîntul său inginerul ȘTE- I 
FAN N1COLAU, directorul . 
Șantierului Valea Jiului su- I 
perior al l.L.H.S. — Conferin- *

I 
I
1 
I
I
I
I 
I
I 
I
I

șantier, 'al activității de in- I 
drumare. educare și mobili- ’

I

cătorii șantierului, impartă- 
șesc laolaltă bucuria victo
riei cucerită prin muncă și

re gerul și arșița, viscolul și 
ploaia n-au fost întotdeauna 
cele mai greu de învins.

— închinăm in întregime

ței Naționale a partidului, ca 
un semn al dragostei și re
cunoștinței pe care o purtăm 
partidului, conducătorului 
nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și o do
vadă a hotăririi de care sln- 
tem animați de a munci cu 
abnegație și dăruire pentru 
înfăptuirea politicii înțelepte 
a partidului.

Tovarășul CLEMENT NE- 
GRUȚ, primul secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
prezent la această sărbătoare 
a constructorilor, le-a adresat 
calde felicitări din partea bi
roului comitetului județean și 
a comitetului municipal de 
partid. Succesul remarcabil 
pe care l-ați obținut — a ară
tat vorbitorul — este rezulta
tul muncii entuziaste, pline 
de dăruire, al eforturilor de
puse de fiecare la locul său 
de muncă, precum și a bu
nei organizări a lucrului pe

fContinuarc tn pa" a J-a)

I zare desfășurată de organiza- 
■ ția de partid in rindul tutu-
I ror angajaților închinarea a- I 
* cestui remarcabil succes Con- I 
Iferinței Național* a partidu- ■ 

lui este o vie mărturie a dra- I 
| gostei față de partid, a hotă- * 
| ririi de a merge înainte, sub I 
[conducerea partidului pe ca- ■ 

L'a făuririi unei Românii I 
prospere și a unei vieți din I 

| ce in ce mai îmbelșugate și | 
fericite. Să muncim și de aici .

| înainte cu toată abnegația I 
I pină la terminarea definitivă I 
I a lucrărilor pe șantier.

r
I
I
I
<
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In pagina a 2-a
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AIn ziarul nostru de tnîineVEȚI PUTEA CITI
J In cadrul rubricii CINCINALUL ÎNAINTE DE TER

MEN ! continuăm ancheta noastră : „TREI INIȚIATIVE 
MINEREȘTI CUCERESC VALEA JIULUI":
Rubrica : „ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI ȘI 
FAPTE";
Ancheta socială : Dacă problemele sint rezolvate, de ce 
mai reclamă oamenii ?
Secvențe culturale: 
Rubrica „DIN SĂLILE DE JUDECATA": 
Pagina a IV-a vă oferă ultimele informații din viața 
internațională.

«
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Trimiteredin pagina I Răspunsurile la ancheta redacției
în legătură cu inițiativele minerești

| privind creșterea vitezelor de avansareIng. NICOLAE NICORICI
| MARȚI 4 IULIE<5

<<. Ne preocupam ca inițiativele de creștere a vitezelor 
de avansare să fie generalizate la toate brigăzile

y v 
S*

,s

i:

1!
1 Lo mino noostră e- 

xistă in prezent con
diții de lucru — a- 

• provizionore, coordo
nare. asistență teh

nică — corespunzătoare pentru 
obținerea unei v:teze de avan
sare medii lunare de 100 ml 
pe liecore brigadă de înaintări 
fn porte, precum și pe an
samblul exploatării. De aceea 
ne preocupăm in prezent co 
inițictivo Izvorito din experien
ța și dorința colectivului nostru 
de a obține rezultate din ce in 
ce moi bune Io înaintare să fie 
generalizată la toate brigăzi-

le de deschideri și pregătiri. 
Avem perspective frumoose de 
a preluo și o generalize inițio- 
tiva minerilor din Aninoosa ; 
„Patru cimpuri pe zi și oripâ la 
abatajele cameră". Mareo ma
joritate a brigăzilor de Io aba
tajele cameră se înscriu de pe 
acum in aceste viteze. Inițiati
va o fost primită foarte favora
bil de 
nouă, 
muncii
timp foarte scurt efectivele ne
cesare la toate abatajele ca-

către mineri. Ne rămine 
comitetului oamenilor 
să asigurăm într-un

merâ. In oceste condiții, con
sider că oplicoreo cu deplin 
succes a inițiativei de către toa
te brigăzile de la obotojele ca
meră nu ridică probleme.

Nu-și găsește, deocamdată 
aplicare la noi inițiativa de la 
Lupeni „două cicluri lunar in 
plus la abatajele frontale" de- 

la oro octuală nu 
un abataj frontal in 
Sîntem pe cale să 
decada o ll-a a Iu-

I
$■

I<<<<
«

oarece... 
avem nici 
funcțiune, 
pornim în
niî iulie trei abotaje frontale. 
Ne vom spune atunci cuvintul, 
in funcție de posibilitățile de

plasare. Ca idee, consider că X 
inițiativa ore o mare valoare y 
pe onsomblul bazinului și — in ce y 
ne privește — ne vom strădui X 
să ne-o însușim. In concluzie, y 
însușirea și generalizarea Io X 
toate brigăzile de mineri o ini- y 
țiativelor de creștere a viteze- X 
lor de avansare la lucrările de y 
înaintări și Io abotojcle co- y 
meră — nu ridică probleme X 
deosebite șî practic, ele cuprind S 
în prezent totalitatea forma- £ 
țiilor de lucru de la aceste ge- S 
nuri de lucrări. In ce privește ? 
abatajele frontale... vom urmări $ 
cu toată atențio. <

Una din morile pro
bleme la mino 
noastră și — cred 
— și Io altele, a 
constituit-o și o 

aprovizionarea fron- 
lucru. Pe scurt vor- 

rezolvoreo acestei 
om creot în codrul

constituie 
turilor de 
bind. în 
probleme 
fiecărui bloc stocuri tompon cu
materialele strict necesare. A- 
ceasta o dus Io îmbunătățirea 
simțitoare a situației. Da
că vom reuși să rezolvăm și 
problema transporturilor — unde

intîmpinăm deocamdată greutăți 
— nu vom moi avea impedi
mente prea mari pentru aplica
rea cu rezultate bune a inițiati
velor care ne conduc spre obți
nerea unor indicatori ridicați. Ne 
preocupăm, de asemenea, de 
rezolvarea problemei artificieri
lor, ca brigăzile să nu piardă 
timp așteptind operațiunea de 
pușcare. Am mărit numărul aoes- 
tora, lucrurile stau acum mai bi
ne dar încă n-am rezolvat com
plet problema. Optimizarea con-

dițiilor la fronturile de lucru 
constituie, după mine, esențialul 
pentru aplicarea cu succes a 
oricărei inițiative menite să ducă 
la obținerea unor indici superiori 
la fronturile de lucru din subte
ran și de aceea consacrăm toa
te eforturile, toată energia noos- 
tră realizării acestui deziderat pe 
care-l considerăm major. Avem 
in toate formațiile de lucru mi
neri buni, oameni minunați, pri
cepeți și hotărîți să focă tot ce 
depinde de ei pentru a răspunde

.prin fapte chemării partidului de 6 
a spori producția de cărbune a y 
țării. Consider că in ce ne priveș- X 
te cadrele de conducere, perso- X 
naiul tehnico-ingineresc al mi- V 
nei, Io rindul nostru avem nu X 
numai datoria ci și obligația de V 
a face TOT CE DEPINDE DE NOI X 
pentru optimizarea condițiilor de V 
muncă ale minerilor, ca el să-și y 
aducă aportul generos, pe mâsu- X 
ra voinței și capacității lor crea- X 
toare, la înfăptuirea politicii par- C 
tidului. X

I Soarele răsare la ora 4,36 și 
apune la ora 20,03.

I ’/.ilc trecute din an — 186. 
Zile ramase — 180.

I EVENIMENTE
| 1934 — A murit Mărie Sklo-
Idowska-Curic, savant fizician 

francez, laureata a Premiului No-

Ibcl (n. 7. XI. 1867); 1807 — 
S-a născut (liuscppe Garibaldi,

Icroti național a) Italiei (m, 2 VI. 
1882), 1972 „Ziua luptatoni-

Ilui" în R.S.I . Iugoslavia (in 194) 
s-a declanșat lupta de eliberare

I naționala împotriva coimpitorilor 
hitlerișii); 1776 -- A lost pro-

I clamata independența S.U.A., Săr
bătoare naționala; 1968 A

I apărut primul număr al ziarului 
„Daily World", organ al Parti-

I dului Comunist din S.U.A. (în 
locul ziarului „Worker"); 1972

I — Ziua internațională a covpe- 
■ rației.

mergem
EXPOZIȚII. In foaierul Ca«i 

Ide cultură — expoziția de pic
tură, grafică și sculptură a ar- 

itiștilor plastici din Petroșani și 
Deva. Expoziția este organizată

în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei dc a 
XXV-a aniversări a proclamării 
Republicii.

FOLME
MARȚI 4 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Ancheta de la hotel Excelsior; 
Republica: OJcsia; PETRJLA : 
Atunci i-am condamnai pe roți 
la moarte; I.ONEA — Minerul: 
Sorgul roșu; VULCAN : Sorgul 
roșu, LUPI NI Cultural. Sil
via.

SPITALUL LUPENI ANUNȚA

Direcțiunea Spitalului Lupeni 
anunță populația orașului Lupeni, 
Uricani și din satul Cîmpu lui 
Nrag că se prelungește termenul 
pentru determinarea grupei dc 
sînge pină la 15 iulie a. c. Toți 
cei care nu și-au determinat pî- 
nă în pre7.cnt grupa dc sînge sini 
invitați să se prezinte la centrele 
de determinare din Lupeni șî > 
ricani.

Ridicoreo pe o treap
tă superioară o între
cerii socialiste stă in 
atenția noastră a tu
turor. Niciodată în

trecerea socialistă nu a atins un 
asemenea nivel de organizare, 
amploare și insuflețire pe care 
l-a otins în aceste zile de puter
nică emulație, dor realitățile vie
ții ne demonstrează că acest ni
vel nu ore limită. Urcind, ne dăm

seama că avem de parcurs tot 
mai mult pe spirala ascensiunii 
către mai bine. De aceea, ne 
străduim să facem din întrece
rea socialistă o metodă perma
nentă și reală de antrenare a în
tregului colectiv la rezolvorea 
complexelor probleme ce ne stau 
in față. Toate aspectele legate 
de îmbunătățirea organizării și 
desfășurării întrecerii socialiste

sint dezbătute — sub îndrumarea 
organizației de partid — in comi
tetul oamenilor muncii, cu parti
ciparea tuturor șefilor de brigăzi. 
Zilnic, prin panouri și grafice 
sint aduse la cunoștința tuturor 
ongajaților rezultatele obținute 
atît în ce privește vitezele de a- 
vansare cit și ciștigurile. La locu
rile de muncă unde apar greu
tăți sint repartizați membri ai 
comitetului oamenilor muncii, ca-

re răspund - concomitent cu 
îndeplinirea sarcinilor de servi
ciu — de modul în care se rezol
vă problemele ridicate de bri
găzi privind condițiile de lucru. 
Semidecadal, la nivelul sectoare
lor și al exploatării se analizea
ză situația fiecărei brigăzi, lu- 
indu-se operativ măsuri practice 
in formoțiile de lucru care nu 
realizează ritmuri de avansare 
corespunzătoare. ___Ing ION 1LEANU și ing. DORIN GHEȚA

Preocuparea pentru creșterea vitezelor de avansare 
a sporit. Dar efectele nu sînt încă cele așteptate

1 Ținind seoina de spe
cificul minei noas
tre, ne vom referi la 

• două inițiative care 
ar putea fi generalî-

zote : „100 ml avansare medie 
v lunară pe brigadă și exploatare 
A la lucrările de deschideri și pre- 
5 gătiri" și „două cicluri in plus 
> la abatajele frontale". Fără a 

!< dori să lăsăm o impresie pesi- 
[5 mistă considerăm că la mina 
p, noastră realizarea unei viteze
Q medii pe exploatare de 100 ml
a lunar la lucrările de deschideri
J. și pregătiri rămîne deocamdată

° De ce afirmăm a-

ceasta ? Realizăm în prezent o 
avonsare medie lunară de 70 
ml. Ca să ajungem la 100 ml 
trebuie să asigurăm fiecărei 
brigăzi condiții de muncă. Or, 
lucrul acesta e problematic în
deosebi din cauza fluxului de 
transport. După aceea, nici u- 
tilajele de transport nu sint pu
se la punct pentru a funcționa 
in permanență. Organizarea ne
corespunzătoare a lucrului in 
codrul unor brigăzi, de asemenea, 
este o frînă în 
inițiativei. Este

calea extinderii 
odevărat, avem

brigăzi de înaintare care au 
realizat și realizează viteze de 
peste 100 ml lunar, cum sint cele 
conduse de Surdu sou Kalman. 
Dor, in total la mină, lucrează 
11 brigăzi de înaintări și este 
greu de conceput că toate a- 
cestea vor realiza intr-un timp 
scurt viteze lunare de 100 ml 
sau și mai mari. Vom urmări 
ca în luna iulie să avem 3 bri
găzi la care să realizăm peste 
100 ml ; cele conduse de Dumi
tru Crișmaru, Ion Grăjdeanu șl 
încă una.

In ceea ce privește inițiativa 
„Două cicluri lunar în plus la

abatajele frontale", avem două X
brigăzi care înfăptuiesc deja X
acest obiectiv : cele conduse y
de Nicolae Croitoru și Nicolae X
Brutu. Pe lingă acestea, in luna V
iulie vor realiza cite două ci- X
cluri in plus și brigăzile condu- y
se de Mihai Chibulcuteanu și X
loan Demeter. Contăm, de ase- £
menea, că și alte brigăzi de X
frontalișli se vor alinia — pe X
măsura creării condițiilor de y
lucru corespunzătoare — iniția- y
tivei lui Petre Constantin de a X
realiza lunar cite două cicluri X
in plus. Xdorință.

In ultimul timp a spo
rit preocuparea tu
turor factorilor de 
conducere de la 
mină — comitetul 
muncii, conducerile 

, întregul aparat teh-

preocupare s-o

„Ț irgul dc fete" de I ilarei Bai 
buj 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Parada muzicii ușoare; 11,25 Pie
se pentru vioară; 1135 Melodii 
dc ieri și dc azi; 12,00 Secvențe 
sonore; 12,15 Recital Rolando 
Pancrai; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară ți interpretul prefe 
rat; 13.00 Radiojurnal; 13,15 A- 
vanprcmicră cotidiană; 13,30 Es
tivală — muzică de prînz; 14,00 
Compozitorul săptămânii; 14,40 
Cântece populare; 15.CG Buletin 
de știri; 15,05 Radiosimpozion; 
15,25 Cuplete din operete; 15,40 
Muzică dc estrada; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Medalion coral;
16.30 Știința la zi; 16.35 Cânte
cul săptămânii; 16,50 Radiopu- 
bhcitaie; 17,00 Antena tineretu
lui; 17.30 Program muz.ical oferit 
colectivului Uzinelor „23 August" 
din București; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta dc seara; 20,05 
Zece melodii preferai,; 20,40 
Marca întrecere socialistă în în 
râmpinarca Conferinței Naționale 
a partidului și a celei dc-a 25-a 
aniversări a Republicii. 21,00 La 
microfon, Angela Moldovan; 
21,10 Revista șlagărelor; 21.25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22.00 Radiojurnal;
22.30 Concert dc seară; 24,00 Bu
letin dc știri; 0.03—6.00 Estra
da nocturnă.

Curs de limba engleză. Lecția a 
22-a; 10,30 Căminul; 11,10 Prim 
plan : Ion Gîrceag; 11.30 Film 
serial : ..Patru tancniști și un di
ne" (XX); 12,25 Selecțiuni din 
baletul „Detașamentul Roșu de 
femei". Interpretează Ansamblul 
de balet „China"; 12,40 Telejur
nal; 17,30 Deschiderea emisiunii 
«Ic după-amiaza; 18,00 Steaua po
lară — cabinet TV; 18.25 Re
flector; 18,40 Publicitate; 18,45 
Dinamica societății românești;
19.20 I COI de seri; 1930 Tele 
jurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii;
20.20 Scara de teatru : „Moartea 
guvernatorului"; 22,C0 Vedete ale 
muzicii ușoare : I ara Saint Paul;
22,15 Imagini din S.U. A.; 22,30 
„24 de dre'1

PROGRAMUL I ; 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Atlas 
cultural; 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Mureș, Mureș, apă lină — 
melodii populare; 10,30 Start la 
intersecție; 10,50 Arii din opereta

9.00 Deschiderea emisiunii dc 
dimineață; 9.05 Teleșcoală; 10.00

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani dc plus 14 grade, 
iar la Paring de pluș 7 grade. 
Minima din cursul nopții a fost 
de plus 9 grade și, respectiv, dc 
plus 5 grade.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme, în general, instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă dc averse 
dc ploaie.

Manifestare consacrată 
lui Ovidiu

Luni, a avut loc la Călimăncști 
o manifestare consacrată lui Ovidiu, 
care sc înscrie în suita dc acțiuni 
organizate în întîmpinarea primului 
Congres mondial dc studii ovidie- 
ne, prevăzut a se desfășura in țara 
noastră, în perioada 25—31 august.

Referindu-se la apropiatul congres, 
secretarul general al Asociației in
ternaționale „Ovidianum", asociație 
care arc sediul la București, Grigo- 
re Tanăsescu, a declarat unui re
dactor al Agcrpres :

„Reuniunea pc care o vom găz
dui în luna august — prima de o

asemenea amploare — a trezit un 
viu ecou în România și în străi
nătate. Pînă acum, și-au anunțat 
participarea sute de specialiști din 
numeroase țări. Alegerea României, 
mai exact a țărmului românesc al 
Mării Negre, pentru întrunirea ce
lui dimii Congres mondial al ovi- 
diștilor, este legată nu numai de a- 
mintirea timpului petrecut aici de 
autorul „Tristelor" și „Ponticelor", 
dat e și un omagiu adus afinități
lor multor scrieri ale literaturii ro
mâne cu opera marelui bard latin.

ÎS oomenilor 
'/ sectoarelor,

nico-administrativ — pentru cre
area unor condiții din ce in ce 
mai bune la fronturile de lucru 
deoarece ne dăm perfect . de 
bine seama că numai așa pu- 
tem conta pe o participore e- 

l< fectivă și eficientă o minerilor 
!< la creșterea vitezelor de avan- 
îz sare — pe baza sporirii produc
te tivității muncii — la toate ge- 
$ nurife de lucrări miniere. Spre 

regretul nostru, nu putem afir-

I

ma că această .
soldat pină în prezent cu efec
tele dorite. Nu sîntem 
miți de modul în core 
să satisfacem cerințele brigă
zilor de mineri — atit de la lu
crările de deschideri și pregă
tiri cît și de la abatajele fron
tale - în ceea ce privește con
dițiile de lucru. Am avut și u- 
nele greutăți legate de alimen
tarea cu energie electrică. De 
asemenea, sîntem — și noi, fac
torii de conducere politici și 
administrativi ai minei — ne
mulțumiți de modul în care sînt 
aprovizionate fronturile de lu
cru cu materiale, piese și olte 
elemente. Acum, in cea mai

mulțu- 
reușim

mare pGrte aprovizionarea fron
turilor de lucru se face de că
tre brigăzi, de la distanțe mari, 
ceea ce — vădit — influențea
ză asupra randamentelor și vi
tezelor de avansare. De aseme
nea, nu este asigurată cores
punzător întreținerea electrome
canică. Avem și frecvente ca
zuri de indisciplină. Sîntem per
fect conștienți că de rezolvarea 
acestor probleme depind atit 
rezultatele în producție cit și 
ciștigurile minerilor și — in con
secință — și stabilitatea lor la 
mină. De aceea, încercăm să 
facem totul pentru a crea ast
fel de condiții încît flecare bri
gadă să-și îndeplinească și să

depășească ritmic sarcinile de 
plan, să generalizăm la toate 
locurile de muncă valoroasele 
inițiative ale minerilor din Uri- 
cani și Lupeni, născute in ma
rea întrecere ce se desfășoară 
în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a Repu
blicii. In rezolvarea acestor pro
bleme contăm nu numai pe un 
număr de brigadieri de la îna-- 
întări sau de la frontale, pe ca
re îi prețuim foarte mult pen
tru priceperea, hărnicia și spi
ritul de totală dăruire în mun
că, ci pe toate 
mațiilor de lucru 
tregul efectiv al 
te cu comuniștii.

colectivele for- 
miniere, pe în- 
minei în frun-

a ocupat moi nimeni de orgo-

une-Solicitindu-ne să în
fățișăm acțiunile 
întreprinse sau ini- 

• țiate pentru ridica
rea pe o treaptă

superioară a întrecerii socialis
te, ne-oți pus întrebarea la ca
re ne este cel mai greu să răs
pundem. Trebuie să privim ade
vărul în față și să recunoaștem 
că multă vreme întrecerea so 
ciolistă o fost dată uitării. Nu 
s-
nizarea ei, de popularizarea re
zultatelor obținute și o frunta
șilor, de generalizarea inițiati
velor și a experienței pozitive. 
Acum am reluot totul de la în
ceput și multe ni se par mai 
greu de rezolvat Apoi, mai e 
și altceva. Unii moi sînt tentați 
și acum să priveoscă lucrurile 
ca pe ceva formal — ceea ce

fac, fac „ca să fie" iar de 
le lucruri esențiale nici nu se 
ocupă. De exemplu, organiza
rea întrecerii, urmărirea și popu
larizarea rezultatelor obținute și 
alte acțiuni în desfășurarea în
trecerii socialiste se fac fără 
participarea sindicatului. In toa
te aceste probleme trebuie „in
sistat" — și de fapt se insistă 
pe lingă comitetul sindicatului, 
pe lingă grupele sindicale, dor 
fără rezultate palpabile. Credem 
că in această privință — avem in 
vedere antrenarea comitetului 
sindicatului și grupelor sindi
cale în spriijnirea și dezvolta
rea întrecerii socialiste — ar 
fi necesar un impuls și un spri
jin efectiv și din partea Consi
liului municipal ol sindicatelor. 
Noi credem că numai printr-o 
participare efectivă, sub îndru
marea orgonizoției de partid, a

tuturor factorilor politici și ad
ministrativi - deci și a orga
nelor sindicale — putem antre
na efectiv in întrecere întreaga 
masă a salariațllor, putem in
sufla un puternic entuziasm co-

lectivului nostru de muncă, ri- 
dicind și la mina Paroșeni în
trecerea socialistă la cotele 
înalte ale entuziasmului harni
cului detașament al minerilor 
din Valea Jiului.

NOTA: Intrucit in relatările interlocutorilor noștri s-au ex
primat și unele păreri față de care avem anumite rezerve țde 
exemplu unele îndoieli exprimate la început in legătură cu per
spectiva generalizării intr-un timp mai scurt la mina Paroșeni a 
inițiativelor privind creșterea vitezelor de avansare la lucrările 
de deschideri și pregătiri și a numărului de cicluri la abatajele 
frontale) precum și criticile (care ni se par întrutotul justificate) 
la adresa unor orgone sindicale, redacția solicită organele de 
resort din Centrala cărbunelui Petroșani și Consiliul municipal 
ol sindicatelor, să-și expună punctele de vedere intr-un număr 
viitor ol ziarului, în spațiul adecvat anchetei noastre.

Anchetă realizată de
C. MAGDALIN

OBȚINEREA UNOR RANDAMENTE MARI
(Urmare din pag. 7)

Stat cuvintele rostite de to- 
vw&șuJ ing. Nicolae RĂspopa, 
conducătorul unui colectiv ca
re lună de lună de la începu
tul &nvlui a reușit să-și onore
ze cu cinate sarcinile, eumulind 
pină acum un plus de cărbune 
extras din abataje de peste 
4 000 tone. Suplimentfndu-și 
aranjamentul anual la 4 500 
tont cărbune, brigăzile din sec
tor acționează hotărît pentru

a-și ține cuvintul. Constantin 
Prisăcam, Mihai Vîrzaru. Ni
colae Gavra, Vasile Roșu, Ioeii 
Țurcaș și Ion Tzbil sint de a- 
cum nume cunoscute pentru 
rezultatele pe care reușesc eA 
le situeze permanent la cote 
înalte.

— Prima zi a însemnat pen
tru brigada noastră 120 tone 
cărbune date peste plan, rela
tează șeful de brigadă Nicolae 
Gavra de la abatajul frontal

nr. 2. Incepînd cu aceste zile 
am reușit să îndreptăm tava
nul în frontalul în care lucrăm, 
să ne ridicăm la înălțimea ca
re asigură condiții normale de 
lucru și obținerea unor randa
mente mari. In această situa
ție bună, schimbul de răpire 
al celei dinții zile de lucru a 
reușit să ciștige îndeajuns timp 
pentru a putea pușca și 
totodată încărca 70 de vagone- 
te cu cărbune, grăbind astfel

încheierea unui ciclu complet. 
Sîntem astfel hotărîți să leali- 
zăm și noi, pe luna care ur
mează, două cicluri în plus fa
ță de foaia de acord, dacă se 
poate chiar mai mult. Gheor- 
ghe Romanaș, Ioan Sorescu, 
Ioan Breda și Constantin Cojo- 
caru sînt minerii de nădejde 
care conduc cele patru schim
bai. Ajutați de toți ceilalți or
taci din brigadă vom reuși, cu 
siguranță, ceea ce ne-am pro
pus. ____ _ _________ _____■
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Prin contribuția locuitorilor4
Răspunzând chemării comitetului 

executiv, locuitorii cartierului Tău! 
Iară lund din Paroșeni, mobilizați 
de deputatul Ghcorghc Banciu au 
participat în mare număr le execu
tarea lucrărilor de reparare și în
treținere a drumurilor Drăghiccni, 
Romoșeni și Șcrbanî. In ultima săp
tămână, peste 80 de persoane și 20 
dc atelaje au muncit la transpor
tarea pietrișului de rîu și împrăștic- 
rca lui pe drumurile amintite pc o

distanță de 1 8C0 ml. Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 10. ca
re cuprinde cartierul amintit, au e- 
fccttiat peste 3C0 zile muncă cu bra
țele și 160 zile munca cu atelajele, 
cxccutînd lucrări gospodărești în va
loare dc peste 12 000 lei.

Printre locuitorii care s-au evi
dențiat în acțiunile organizate »e 
numără loan Mihăiasa, J. Udrea, 
Ioan Popa. Nicolae Șcrban, Victor 
Hanz, Petru Drăghici, Petru Șcrban.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gado loan, 

eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.
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Geneva

Lucrările Sesiunii
Consiliului Economic
și Social al O.N.U.

GENEVA 3 (Agerpres). — In 
prezența secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, la Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis luni lucrările celei de-a 
53-a Sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). Participă delega
ții reprezcntînd cele 27 de țări 
membre ale organizației, pre
cum și șefii agențiilor specializa
te și ai altor organisme din sis
temul O N.U.

Din partea țării noastre la 
lucrări ia parte o delegație con
dusă do ambasadorul Constan
tin Fno, reprezentant permanent 
al Republicii Socialiste Romfl-

nia pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva.

Pc agenda actualei sesiuni a 
Consiliului figurează probleme 
dc marc însemnătate și actuali
tate între care: examenul ge
neral nl politicii economice și 
sociale pc plan internațional, al 
doilea deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare, suvera
nitatea țărilor în curs de dez
voltare asupra resurselor lor 
naturale, cooperarea regională, 
dezvoltarea industrială, rolul 
științei și tehnicii în dezvoltarea 
națiunilor.

Lucrările actualei sesiuni a 
E.C.O.S.O.C. vor lua sfîrșit la 
28 iulie a.c.

întrevedere
K. Waldheim
GENEVA 3 (.Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a conferit luni, la 
Geneva, cu reprezentantul său 
pentru Orientul Apropiat, Gun
nar Jarring. La sfîrșitul între
vederii, care a durat o oră. un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
deci; arat că Waldheim și Jar
ring au avut un larg schimb de 
păreri cu privire la evoluția si-

------- ♦

Convorbiri
Brandt
Pompidou

BONN 3 (Agerpres). — La Pa
latul Schaumburg din Bonn au în
cepu: luni consultări oficiale intre 
președintele Franței. Georges Pompi
dou, și cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt. După primele 
contacte, un purtător dc cuvînt al 
guvernului de la Bonn a declarat 
ca cei doi interlocutori au realizat 
un acord asupra „anumitor chestiuni 
de substanță**.

In centrul discuțiilor figurează, 
după cum s-a anunțat, proiectul de 
realizare a uniunii economice și mo
netare a C.E.E. și oportunitatea 
desfășurării în viitorul apropiat a 
reuniunii la nivel înalt a „celor ze
ce” (țările Pieței comune plus cele 
candidate la aderare).

----«----
Secretarul 

de stat 
W. R ogers 
în Bahrein

MANAMA 3 (Agerpres). — 
Secretarul de stat american Wil
liam Rogers, care a întreprins, 
luni, o vizită în Bahrein, a avut 
o întrevedere cu emirul acestei 
țări, șeicul Issa Ben Salman Al 
Khalifa. In cadrul întrevederii, 
informează un comunicat ofici
al. au fost discutate relațiile bi
laterale și aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat. Cu ace
eași ocazie, secretarul de stat 
american a transmis emirului 
Bahreinului un mesaj din par
tea președintelui Nixon.

PE FRONTURILE DE LUPTA
DIN INDOCHINA PREZENȚE ROMÂNEȘTI FAPTUL

• Bilanțul operațiunilor desfășurate de forțele patriotice în vecinăta
tea orașului An Loc

• Protest al M.A.E. al R.D. Vietnam împotriva noilor bombardamen
te ale aviației americane

♦

Orientul Apropiat, 
general, a precizat

Waid- 
loc Ia 
Gene-

tuațjei diii
Secretarul 

purtătorul de cuvînt, l-a infor
mat pe Jarring asupra convor
birilor pe care le-a purtat re
cent cu ministrul de externe al 
Republicii Arabe Egipt, la Ra
bat, și cu ministrul de externe 
al Israelului, la Stockholm. O 
nouă întrevedere între 
heim și Jarring va avea 
10 iulie, de asemenea, la 
va.

Un interviu 
al ministrului 
de externe 

al R.D.G.

VIETNAMUL DE SUD 3 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
agenția de presă „Eliberarea", 
în perioada 27—30 iunie, uni
tățile forțelor patriotice au 
scos din luptă 350 de soldați și 
ofițeri aparținînd trupelor sai- 
goneze, au distrus sau avariat 
7 tunuri, 10 vehicule militare 
și au doborît 6 avioane și eli
coptere, în cursul operațiunilor 
întreprinse în vecinătatea ora
șului An Loc și pe șoseaua nr. 
13 din provincia Binh Long.

ne al R.D. Vietnam, subliniază 
declarația, protestează cu hotă- 
rîre împotriva acestor acte de 
escaladare a războiului și cerc 
cu fermitate guvernului S.U.A. 
să pună capăt Imediat minării 
și blocării porturilor nord-viet- 
nameze, precum și bombarda
mentelor și tuturor actelor 
încălcare 
securității

a suveranității
R.D. Vietnam.

de
Și

★

In cursul luptelor angajate, 
patrioții au scos din luptă 230 
soldați inamici care încercau 
să desfășoare activități în mai 
multe localități la est de Sala 
Lhou Khoun. Două avioane a- 
mericane au fost doborîte’ iar 
un pilot a fost luat prizonier. 
In provincia Vientiane, unități 
patriotice au declanșat un pu
ternic atac, scoțînd din luptă 
70 de soldați inamici.

peste hotare DIVERS
PE GLOB

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — O delegație de juriști ro
mâni, condusă de tovarășul Teodor Vasiliu, ministrul Justi
ției, a făcut o vizită oficială in R.P. Ungară. Cu acest prilej, 
delegația a fost informată despre elaborarea legislației și 
problemele Juridice actuale din R.P. Ungară.

In cadrul convorbirilor, părțile au subliniat dorința dez
voltării relațiilor dintre instituțiile juridice din cele două 
țări. Tovarășul Teodor Vasiliu a fost primit de Fcher Lajos, 
vicepreședinte al guvernului ungar.

★

BONN 3 (Agerpres). — Duminică, și-a inclus porțile Ex
poziția ,.România-1972“, organizată, timp <l<: 10 zile, in orașul 
Olimpiadei — MUnchen, și care a prezentat noi și importante 
realizări ale economici țării noastre.

Atît expoziția „România—1972", care a ocupat o suprafa
ță de circa 6 000 metri pătrați din hala principală a com

plexului de lirguri și expoziții din capitala landului Bavaria, 
cit și celelalte manifestări românești organizate la Miinchcn, 
au stirnit un deosebit interes in rîndurilc vizitatorilor.

★
LUSAKA 3 (Agerpres). — In prezența președintelui 

Republicii Zambia, David Kenneth Kaunda, și a președin
telui Tanzaniei, Julius Nyercre, aflat intr-o vizită oficială 
la Lusaka, la Ndola a fost inaugurată cea de-a 10-a ediție 
a Tirgului comercial al Zambiei — manifestare economică 
internațională de prestigiu care reunește in acest an peste 
1 500 de firme din 10 țări africane și europene. In actuala 
ediție a tirgului participă, pentru prima dată. Republica 
Socialistă România.

Pavilionul României a fost vizitat de cei doi șefi de 
state, însoțiți de alte persoane oficiale zambiene și tanza- 
niene.

ROMA 3 (Agerpres). — Una dintre cele mai mari edi
turi italiene „Editori Riuniti" a scos de sub tipar ediția a 
Il-a a „Istoriei poporului român**. Lucrare de vaste propor
ții, ce prezintă istoria poporului nostru din cele mai vechi 
timpuri pînă în prezent, bogat ilustrată — ea a trezit un 
larg interes în rîndurilc cititorilor italieni, prima ediție e- 
puizîndu-sc la mai puțin de un an de la apariție.

'^w^^vsaaaaaaaaaaaa/wwwx

Picasso a declinat 
oferta guvernului 

spaniol
MADRID. Pablo Picasso a 

declinat oferta guvernului 
spaniol de a accepta ca cele
bra .sa pinză „Guernica’’, să 
fie expusă la Muzeul Prado 
— onoare ce nu a fost făcută 
pină in prezent nici unui ar
tist in viață. Din cauza opo
ziției sale față de regimul 
franchist, Picasso trăiește, du
pă cum se știe, in exil, in 
F ranța.

Crearea unui mare lac 
artificial în Australia
CANBERRA. Un mare ba

raj fluvial a fost construit in 
Australia, in apropierea loca
lității Kununurra, situată la 
2 500 km nord de Perth (A- 
uslralia vestică). Lacul artifi
cial creat acoperă o suprafa
ță de 450 km pătrați, conți- 
nind de nouă ori mai multă 
apă decit golful portului... 
Sydney.

Rita Pavone premiată 
cu un... diapazon de 

aur

BERLIN 3 — (.Agerpres)). In
tr-un interviu acordat agenției 
A.D.N.. ministrul de externe al 
R.D. Germane. Otto Winzer, a 
declarat că, în cursul convor
birilor pe care le-a avut la Ge
neva cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o te
mă importantă a constituit-o 
primirea R.D.G. și R.F.G. în 
Organizația Națiunilor Unite.

Amintind că R.D.G. cere să 
devină membru al O.N.U. încă 
din 1966, ministrul de externe 
a subliniat că a sosit timpul ca 
această problemă să fie solu
ționată pozitiv și ca R.F.G. să 
înainteze, de asemenea, o ce
rere de primire în O.N.U. Un 
acord între R.D.G. și R.F.G. in 
această chestiune ar putea con
tribui la crearea unor noi re
lații între cele două state, a 
spus Otto Winzer. In încheie
rea interviului, el a subliniat 
că primirea celor două stale 
germane în O.N.U. este nu nu
mai posibilă, ci constituie și un 
imperativ al procesului de des
tindere.

♦ Intr-un interviu acordat 
ziarului polonez ..Glos Robot- 
niczy", Mieczyslaw Serwinski, 
rectorul Universității din Lodz, 
membru al unui grup de par
lamentari polonezi care a vizi
tat recent Japonia, a relevat că 
părțile poloneză și niponă con
sideră că relațiile comerciale 
dintre cele două țări se dezvol
tă cu succes.

★
3 (Agerpres). — A-

HANOI 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului ' * " "
R.D. 
ții o 
noile 
ației 
mului de nord. La 1 iulie, se 
arată în declarație, aviația a- 
mericană a continuat atacurile 
distrugătoare asupra orașului 
Nam Dinh. a suburbiilor ora
șului Haifong, precum și a nu
meroase zone populate din pro
vinciile Quang Ninh, Nam Ha, 
Thai Binh. și Thanh Hoa. De 
asemenea, avioanele americane 
au bombardat digurile din pro
vinciile Nam Ha și Thai Binh, 
avariind două baraje.

Ministerul Afacerilor Exter-

Afacerilor Externe al 
Vietnam a dat publicită- 
declarație în legătură cu 
bombardamente ale avi- 

americane asupra Vietna-

HANOI
pararea antiaeriană a forțelor 
armate ale R.D.V. a doborît, 
duminică, în zona orașelor Ha
noi și Haifong, două avioane a- 
mericane care participau la rai
duri de bombardament asupra 
teritoriului R.D. Vietnam — in
formează agenția V.N.A. Astfel, 
numărul avioanelor americane 
doborîte deasupra R.D. Viet
nam a ajuns la 3 713.

*
XIENG QUANG 3 (Agerpres). 

— In cursul lunii iunie — in
formează agenția Khaosan Pa- 
thet Lao — forțele patriotice la- 
oțiene au respins trupele ina
mice care încălcaseră zone eli
berate din provinciile Xieng 
Quang, Vientiane și Săravan.e

Rezoluție a Direcțiunii 
P. C Italian

★

XIENG QUANG 3 (Agerpres). 
— Forțele patriotice laoțiene 
au doborît încă două avioane 
americane în timpul operațiu
nilor întreprinse de acestea a- 
supra zonelor Sam Thong și 
Long Cheng din provincia Xi- 
eng Quang. Un pilot a fost luat 
prizonier. Un alt avion ameri
can a fost doborît în regiunea 
Khong Sedon, din provincia 
Șaravane. Numărul total al a- 
yioanelor americane doborîte 
sau distruse la sol de forțele 
patriotice laoțiene se ridică la

Sesiunea Adunării Populare 
Albania

PARIS. Membrii Academiei 
cintecului din Piața comună, 
întruniți in capitala Franței 
au acordat primul Mare pre
miu, materializat intr-un dia
pazon de aur, tinerei cintăre- 
țe italiene Rita Pavone.

a R.P
TIRANA 3 (Agerpres). — în

trunită în sesiune ordinară, A- 
dunarea Populară a R-P. Alba
nia a dezbătut și aprobat legea 
cu privire la stabilirea unui 
sistem de pensii pentru mem
brii cooperativelor agricole. In 
expunerea prezentată cu acest 
prilej, Xhafer Spahiu, vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a arătat că, în urma li
nei largi consultări cu masele 
de cooperatori, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din 
Albania și Consiliul de Miniș
tri au hotărît ca, începînd

data de l iulie 1972, să intre în 
vigoare un sistem de pensii 
centralizat pentru membrii co
operativelor agricole.

Ministrul comerțului, Kico 
Ngjela, a prezentat un raport 
cu privire la situația și măsu
rile ce urmează să fie luate 
pentru dezvoltarea în continuare 
a comerțului, iar Llambi 
Zicishti, ministrul sănătății — 
un raport privind situația ser
viciilor sanitare și măsurile de 
îmbunătățire a activității în a- 
cest domeniu.

Cea Aai mare afacere 
de contrabandă cu aur

TOKIO. Doi japonezi impli
cați in cea mai mare afacere 
de contrabandă cu aur de la 
sfîrșitul războiului și pină azi 
au fost condamnați de către 
un tribunal din districtul Ko
be la o amendă de 7 milioane 
dolari.

Contrabandiștii au 
ca, intr-un termen
scurt — aproape doi ani — 
să introducă in mod ilegal, 
in Japonia, 10 625 bare de aur 
provenite din Bangkok și 
Hong Kong.

reușit 
relativ

ROMA 3 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian a dat publici
tății o Rezoluție consacrată li
niei de luptă a comuniștilor 
pentru un nou tip de dezvoltare 
a Italiei.

Documentul se pronunță pen
tru sporirea investițiilor în sec
toarele productive, pentru, a- 
sigurarea de noi locuri de 
muncă și pentru dezvoltarea su
dului țării, precum și pentru 
satisfacerea unor necesități de

ordin social al populației — în
vățământ, asistență medicală, 
protejarea mediului înconjură
tor, folosirea rațională a teri
toriului, pentru un nou echili
bru între sectoarele productive 
și neproductive.

Rezoluția apreciază că, gu
vernele conduse pînă în prezent 
de Partidul democrat-creștin nu 
au reușit să rezolve toate ș- 
ceste probleme, menționînd că 
aceleași dificultăți confruntă ac
tualul cabinet italian.

< La Moscova a avut loc, 
luni, o intîlnire între Vladimir 
Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică, și Edward 
David, consilier al președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
științei. Au fost examinate pro
bleme legate de realizarea a- 
cordului sovieto-american, din 
24 mai privind colaborarea in 
domeniul științei și tehnicii, 
menționează agenția TASS.

+ Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat, Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, și alte persoane oficia
le chineze au avut o întrevede
re cu dr. Yang Che n-ning, fizi
cian chinez de cetățenie ame
ricană. aflat intr-o vizită la Pe
kin — informează agenția Chi
na Nouă.

membri ai Consiliului Revolu
ționar Suprem, și Aboulkadir 
Del Abulie — au fost găsiți vi- 
novați pentru organizarea și 
participarea la complotul anti
guvernamental dejucat în luna 
mai 1971.

Al 48-lea furt de opere 
de artă din bisericile 

italiene
Două tablouri din 
XVII-lea, opere ale

ROMA. 
secolul al 
pictorului Carlo Rosa, au fost 
furate dintr-o biserică din lo? 
calitatea Bitonto, de lingă 
Bari. Răufăcătorii au sustras, 
de asemenea, 4 lustre de 
lemn, datind din secolul al 
XVIII-lea, și 18 candelabre de 
bronz din secolul al XIX-lea. 
Este cel de-al 48-lea furt de 
opere de artă din bisericile 
sau mănăstirile italiene, de 
la începutul acestui an.

+ Consiliul de Miniștri al Con
federației Republicilor Arabe s-a în
trunit, luni, sub conducerea premie
rului Ahmed El Khatib, pentru a 
discuta „măsurile în vederea apli
cării hotărîrilor celei de-a patra 
reuniuni a Consiliului Prezidențial 
ăl Confederației** — informează a- 
genția MEN.

Președintele
■Numeiry a declarat, în cadrul 
unui miting, că Sudanul reexa
minează problema reluării re
lațiilor diplomatice cu Statele 
Unite — informează agențiile 
M.E.N, și Reuter.

Referindu-se la problemele 
interne, șeful statului sudanez 
a afirmat că în fața poporului 
sudanez stă sarcina refacerii u- 
nității naționale și a organizării 
unei vaste activități pentru re
construcția țării.

• Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist (marxist) 
'din India, ale cărui lucrări s-au 
'desfășurat timp de șase zile în 
localitatea Madurai, a reales în 
funcția de secretar general pe 
P. Sundaraya. Cu acest prilej, 
au fost aleși membrii Biroului 
Politic, precum și cei 31 de 
membri ai Comitetului Central 
al partidului.

4> Candidînd pentru postul 
de guvernator al prefecturii 
Saitama, Yawara Hata, sprijinit 
de un front comun al alegăto
rilor Partidului socialist japonez, 
Partidului Comunist din Japonia 
și Partidului socialist-democra
tic, a obținut 791815 voturi, 
învingindu-1 pe candidatul libe
ral-democrat Motoyoshi ~ 
căruia i-au revenit 697 179 
voturi.

Delegația Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socialista 
România, condusă de Ioana Boga, 
vicepreședintă a Consiliului, și-a în
cheiat vizita pc care a facut-o în 
Polonia la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor Poloneze. Dele
gația română a avut o scrie de în- 
tîlniri în cadrul organizațiilor de fe
mei din Varșovia, Cracovia, Kiclce, 
Radom și alte centre industriale po
loneze și a fost primită de Witold 
Jarosinski, secretar al Comitetului 
Național al Frontului Unității Po
porului din Polonia.

Președintele Sudanului, Ga- 
afar El Numeiry, a sosit, luni, în- 
tr-o vizită oficiala de șase zile în 
Tanzania, în timpul căreia va parti
cipa la festivitățile prilejuite dc cea 
de-a 18-a aniversare a partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Tar.ganica (TANU), partidul tan- 
zanian de guvernămînt.

Plenara C. C. 
al Partidului 

Muncii 
din Coreea

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
S-a încheiat vizita în R.P. Unga
ră a delegației Partidului African 

. al Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde, 
condusă de Amilcar Cabrai, secre
tat general al partidului.

După cum informează agenția 
MTI, delegația a purtat convor
biri cu Zoltan Komocsin, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Frigyes 
Puja, prini-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, cu conducători 
ai Frontului Național și ai Comi
tetului ungar de solidaritate. Păr- 

■ țilc au constatat că legăturile 
fructuoase și utile ale Partidului 
African al Independenței cu 
P.M.S.U. și cu alte organizații 
politice și obștești din Ungaria 
reprezintă o contribuție la succe-' 
sul luptei comune împotriva im-

, perialismului.

Acord indo-pakistanez

Ono, 
de

Agenția Reuter anunță că 
trei persoane, condamnate la 
moarte printr-o sentință a Tri
bunalului Securității Naționale 
din Somalia, au fost executate, 
luni, la Mogadiscio. Cei trei — 
Mohamed Ainanshe Gulaid și 
Salad Gaveir Kedie, foști

la

Agenția VNA informează că, 
la 2 iulie, avioane americane au a- 
runcat, din nou, sute de mine pen
tru a bloca portul Haifong și gu
rile nurilor Ninh Co și Gianh, din 
provinciile Nam Ha și Quang Ninh. 
In aceeași zi, aviația americană a 
bombardat suburbiile Haifongului și 
numeroase zone populate din pro
vinciile Quang Ninh, Nam Ha, 
Than Hoa, Nghe An, Ha Tinh, 
Quang Binh și din regiunea Vinh 
Linh. Au fost înregistrate victime 
în rîndurilc populației civile și au 
fost deteriorate numeroase obiective 
economice și culturale.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

PHENIAN 3 (Agerpres). — La 
Phenian au începui lucrările 
plenarei C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea — informează a- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană. Ședința este prezidată 
de Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al P.M.C.

Pe ordinea de zi se află pro
bleme privind traducerea în 
viață a politicii partidului de 
reunificare pașnică a țării și 
măsuri pentru viitor, precum și 
probleme privind întărirea învă- 
țămîntului general obligatoriu 
de zece ani.

La primul punct de Pc ordi 
nea de zi, Kim Ir Sen a prezen 
tat raportul „Cu privire la tra 
ducerea în viață a politic 
partidului de reunificare pașni 
că a țării, a hotărîrii plenarei 
a IlI-a a C.C. și măsuri pentru 
viitor".

In raportul său, secretarul ge
neral al C.C. s-a referit detaliat 
la activitatea Comitetului Poli
tic al C.C. și la activitățile con
crete ale partidului și guvernu
lui de aducere la îndeplinire a 
politicii partidului de reunifica
re pașnică a țării, desfășurate 
după plenara a IlI-a a C.C. Su
bliniind succesele obținute in 
domeniul aplicării politicii 
partidului dc reunificare pașni
că a țării, Kim Ir Sen a arătat 
că evoluția situației interne și 
externe in perioada trecută de
monstrează justețea politicii 
P.M.C. Kim Ir Sen a trasat, de 
asemenea, sarcinile de viitor in 
vederea realizării reunificăpi 
independente, pașnice a țârii.^ ferată în întregime problemelor

SIMLA 3 (Agerpres). — In 
localitatea Simla a luat sfîrșit 
reuniunea indo-pakistaneză la 
nivel înalt. După cinci zile de 
convorbiri, anunță agențiile 
France Presse și Reuter, pre
ședintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, și primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, au 
semnat un acord.

India și Pakistanul au conve
nit să soluționeze conflictul ca
re le opune și confruntarea 
dintre ele, să se străduiască să 
promoveze relațiile amicale și 
armonioase și să stabilească o 
pace durabilă în zonă, sublini
ază documentul. Cele două țări 
au acceptat să soluționeze pro
blemele lor litigioase pe calea 
negocierilor bilaterale sau» prin

A

In legătură cu 
intercomunitare cipriote

convorbirile

alte mijloace pașnice asupra 
cărora vor conveni.

In așteptarea unei reglemen
tări finale a tuturor probleme
lor în suspensie între India și 
Pakistan, relevă acordul de la 
Simla, părțile se angajează să 
nu deterioreze situația în mod 
unilateral, să împiedice orga
nizarea de asistență și încura
jarea tuturor acelor acțiuni ca
re ar aduce prejudicii menține
rii păcii și relațiilor armonioa
se dintre cele două țări. Proble
mele fundamentale și cauzele 
conflictului care au înveninat, 
timp de 25 de ani, relațiile in- 
do-pakistaneze trebuie să fie 
soluționate prin mijloace paș
ii ice.

Cele două țări au căzut de 
acord să respecte reciproc uni
tatea lor națională, integrita-

tea teritorială, independența 
politică și suveranitatea fiecă
reia, se arată în acordul de la 
Simla. In conformitate cu dis
pozițiile Cartei O.N.U., fiecare 
din cele două țări se va abține 
de la orice amenințare cu for
ța sau folosirea forței împotri
va integrității teritoriale sau a 
independenței politice a celei
lalte părți. Documentul relevă 
că-forțele indiene și pakistane
ze vor fi retrase în cadrul fron
tierelor lor naționale. In Jam
mu și Cașmir, linia de încetare 
a focului stabilită la 17 decem
brie 1971 va fi respectată de 
cele două părți, fără a preju
dicia pozițiile lor reciproce. Re
tragerea forțelor va începe oda
tă cu intrarea în vigoare a a- 
cordului și va fi terminată în- 
tr-o perioadă de 30 de zile.

NICOSIA 3 (Agerpres). — Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o 
declarație în legătură cu con
vorbirile intcrcomunitare ciprio
te. Buna credință, atmosfera de 
colaborare și încredere — arată 
declarația — pot contribui în 
mare măsură la eliminarea di
vergențelor existente, la rezol
varea cu succes a problemei

NICOSIA 3 (Agerpres). — La 
Nicosia au fost reluate luni ne
gocierile în vederea soluționă
rii divergențelor care separă co
munitățile greacă și turcă din 
Cipru. Prima reuniune, care a 

■avut loc într-o clădire a forțe- 
' lor O.N.U. situată pe linia do 
încetare a focului ce împarte 

• în două capitala, a fost consa-

în ansamblu. Această 
trebuie să se bazeze pe

cipriote 
holărîre . . _
menținerea unui stat cipriot u- 
nitar, independent și suveran.

Un rol hotărîtor în rezolvarea 
democratică și pașnică a pro
blemei cipriote îl poate juca 
frontul'intern, în condițiile ma
nifestării unității și coeziunii 
sale — se spune în document, 
care subliniază apoi că A.K.E.L. 
va face tot ce este posibil pen
tru a contribui la coeziunea for
țelor progresiste din Cipru.

★ ★

luat parte 
comunități

procedurale. Au 
dorii celor două ___
Glafkos Clerides și Rauf Denk- 
tash —. reprezentantul special 
al O.N.U.. Osorio Tafall, și re
prezentanții guvernelor de 11 
Atena și Ankara, Michael De- 
kleris și, respectiv. Orhan Al- 
tikahnti. Viitoarea reuniune va 
avea loc marți la reședința lui 
Glafkos Clerides.

Nou! program al zborurilor 
spațiale americane

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Administrația Națională pen
tru Aeronautică și Cercetarea 
Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat programul zborurilor 
spațiale americane după înche
ierea programului ,.Apollo". 
Astfel, la 1 mai 1973. va avea 
loc lansarea echipajului misiu
nii „Skylab", compus din astro
naut ii Charles Conrad, dr. Jo
seph Kerwin și Paul Weitz. Pri
mii cercetători ai laboratorului 
spațial vor efectua, timp de 28 
de zile, o serie de experiențe 
urmărind. în special, detectarea 
resurselor naturale din zonele 
nepopulate sau greu accesibile 
de pe Terra. „Sejurul" spațial 
al celor trei va avea și valoa
re de test medical, reacțiile or
ganismelor lor contînd în mare 
măsură pentru continuarea pro
gramului. conform căruia alte 
două echipaje urmează să pe-

treacă în .laborator" cîte 56 de 
zile.

Programul NASA prevede, 
de asemenea, un zbor combi
nat americano-sovietic (impli- 
cînd, în esență, cuplarea nave
lor spațiale „Soiuz" și ,.Apollo") 
pentru anul 1975, iar începînd 
din anul 1978, o bogată activi
tate a „navetei spațiale" Aceas
ta, reamintește NASA, va deco
la ca o rachetă și va ateriza 
ca un avion. Spre deosebire de 
navele cosmice „clasice", naveta 
spațială va putea fi reutilizatâ, 
specialiștii contînd pe circa 500 
de zboruri dus-întors, cu dura
te variabile, de pînă la 30 de 
zile. Performanțele tehnice deo
sebite ale .navetei" vor asigura 
un asemenea confort astronauți- 
lor îneit din cei patru membri 
ai echipajului, numai pilotul și 
copilului vor avea nevoie de un 
antrenament prealabil special.
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