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Nicolae Ceaușescu, 
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al S. II. A., William Rogers
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Președintele Consiliului do Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, Joi 0 iulie, la Palatul Consiliului de Stat, 
pe secretarul do stat al S.U.A., William Rogers, 
care faco o Vizită oficială in tara noastră.

La primire au participat Corneliu Măncscu, 
ministrul afacerilor externe, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Washington.

Au luat parte Leonard C. Meeker, ambasa
dorul S.U.A. la București, șl George S. Spring
steen, asistent a.i. al secretarului de stat pentru 
problemele europene.

Cu acest prilej, secretarul de stat al S.U.A. a 
transmis președintelui Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui 
Richard Nixon un mesaj de salut, precum și 
dorința ca relațiile dintre Statele Unite ale A- 
mericiî și România să cunoască o evoluție as
cendentă. Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, un salut 
președintelui Richard Nixon, cele mai bune u- 
rări și dorința ca relațiile româno-amcricanc să 
se dezvolte in continuare.

In cadrul întrevederii au fost abordate aspec
te ale relațiilor bilaterale, precum și probleme 
internaționale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, cordială.
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Cincinalul

inainte de termen!

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția, Elena Ceaușescu, au oferit joi, 
6 iidic, un dejun în onoarea secre
tarului dc stat al S.U.A., William 
Rogers, și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorglie 
Maurer, președintele Consiliului dc 
Miniștri, cu soția, Elena Maurer, 
Manca Măncscu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Con
siliului Economic, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului dc Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
Corneliu Măncscu, ministrul aface
rilor externe, cu soțiile, loan Avram,

ministrul industriei construcțiilor dc 
mașini, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
George Macovescu, prim-adjtinct al 
ministrului afacerilor externe, Ghcor- 
ghe Oprea, consilier la Consiliul de 
Stat, Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington.

Au luat parte, de asemenea, Leo
nard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. 
la București, Richard F. Pedersen, 
consilier la Departamentul de Stat, 
Theodore L. Eliot, secretar executiv

la Departamentul de Stat, George 
S. Springsteen, ^sisttnt a.i. al secre
tarului dc stat pentru probleme eu
ropene. Robert J. McCloskey, ad
junctul asistentului secretarului de 
stat pentru relații de presă, asistent 
special al secretarului de stat, alți 
funcționari ai Departamentului de 
Stat.

In timpul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și secretarul de 
stat William Rogers au rostit toas
turi.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă calda, cordială.

Trei initiative minerești
5 5

cuceresc Valea Jiului (V)
Continuăm ancheta noas

tră cu întrebările

1) Ce probleme ridică generali-
zarea celor trei inițiative ?

2) Ce măsuri ați luat în vede
rea optimizării condițiilor de
muncă la fronturile de lucru?

3) Ce acțiuni ați inițiat pentru
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întrecerii socialiste?

La ancheta redacției 
răspund astăzi:
Ing. VASILE CIRIPERU, 
director tehnic producție

Ing. GHEORGHE GIUCLEA, 
director tehnic cercetare-dezvoltare

Centrala cărbunelui Petroșani

„EXTINDEREA INIȚIATIVE- 
LOR MINERILOR NECESITA 
DREPT SUPORT ORGANIZAREA 
SUPERIOARA A PRODUCȚIEI ȘI 
A MUNCII, ASIGURAREA UNOR 
CONDIȚII OPTIME LA FIECARE 
LOC DE MUNCA"

® Eforturi susținute, preocupare sporită 
pentru a aduce Ia nivelul brigăzilor frunta
șe toate formațiile de lucru !

0 Aportul personalului tehnico-ingineresc 
trebuie să se facă simțit direct și concret in 
subteran.

0 In locul justificărilor, preocupare a- 
siduă, creatoare pentru rezolvarea sarcinilor.

(Citiți în pagina a 3-a 
dialogul cu interlocutorii noștri)

Ne vom respecta 
angajamentul

Brigada de a cărei activitate răspund eu, exploatează a- 
batajul cameră 4/4 din sectorul I producție, sector care, 
după cum se știe, are o pondere însemnată în producția mi
nei Uricani. După ce la începutul lunii iunie la mina noas
tră s-au analizat posibilitățile de a se suplimenta angaja
mentele luate la începutul anului, unele dintre ele deja 
depășite, am considerat că este dc datoria mea să discut cu 
colegii de muncă condițiile concrete ce le oferă în acest sens 
abatajul nostru. Astfel, am ajuns la concluzia că și noi pu
tem lucra în ritmul cerut dc inițiativa minerilor dc la A- 
ninoasa — 4 cîmpuri pe zi și aripă dc abataj —, că este po
sibil să ne majorăm angajamentul. Lucrînd în acest ritm, 
respectat de toate schimburile brigăzii, am reușit să avan
săm cu brigada mai mult de 4 cîmpuri pe zi Ș> aripă de 
abataj, să extragem peste cantitatea cerută prin plan aproa
pe 1000 tone de cărbune. Acest prim succes se datorește se
riozității cu care toți componenții brigăzii și mai ales mi
nerii Ion Maiguth, Nicolae Sultan și Aurică Tulpea au a- 
bordat înfăptuirea noului angajament, bunei organizări a 
locului de muncă, folosirii la capacitate a utilajelor, apro
vizionării ritmice, folosirii productive a celor 6 orc la fron
tul dc lucru.

Vom menține acest ritm de muncă și în luna iulie pen
tru că ci ne asigură noi depășiri de plan, un cîștig sporit, 
ne menține in rindurile brigăzilor fruntașe în întrecere, 
ne ajută să ne respectăm angajamentul de a intinjpina 
Conferința Națională a partidului cu noi succese în munca 
pentru sporirea producției de cărbune.

Romulus BOIA
miner, șef de brigadă E. M. Uricani

Stația de tratare

in faza de finisaj
Echipa de instalatori condusă de IOAN LUPU și zida

rii maistrului GHEORGHE FENECZ sub asistența tehnică a 
inginerului șef de lot ELEODOR ZGLIMBEA, execută in 
prezent ultimele montaje, tencuieli exterioare, vopsitorii și 
alte lucrări care se înscriu in faza de finisare a stației de 
tratare a apei potabile de la Valea de Pești.

Pe baza stadiului la care se află lucrările și a calculelor 
șantierului, noua stație, care, prin magistrala de la Valea 
de Pești, alimentează deja cu apă potabilă orașele Uricani 
și Lupeni, iar din trimestrul III a.c. și orașul Vulcan, va 
fi pusă in funcțiune Ia întreaga capacitate cu 3 luni mai 
devreme față de termenul stabilit inițial, adică la 30 sep
tembrie.

Constructorii noului obiectiv au însă o doleanță față de 
colectivul I.I.L. Petroșani, și anume : pentru a putea înche
ia lucrările la noile termene devansate, ci au nevoie de 
toate obiectele dc tiinplărie metalică aflate in execuția a- 
telierului mecanic al acestei întreprinderi și solicită colec
tivului acestuia să Ie vină în ajutor, onorindu-lc mai de
vreme comanda respectivă.
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Reprezentanți autentici ai Văii jiului 
delegați la Conferința Națională 

a partidului

PASIUNEA MUNCII
INTENSIVE

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule secretar de stat,
Doamnă Rogers, 
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să încep prin a exprima satisfacția 
mea, a Consiliului de Stat și a guvernului ro
mân pentru vizita pe care o efectuați în Ro
mânia, pentru relațiile de colaborare care se 
desfășoară în multe domenii de activitate între 
România și Statele Unite.

Desigur, relațiile dintre țările noastre durea
ză de mult timp, dar cred că putem spune că 
ele au cunoscut un progres simțitor in ultimii 
ani, îndeosebi ca urmare a vizitei președintelui 
Nixon în România, in 19G9, și a vizitei pe care 
am cfcctuat-o eu însumi în Statele Unite în 
1970.

Aș dori să remarc cu bucurie faptul că, drept 
urmare a acestor vizite, s-au multiplicat schim
burile economice, tehnico-științifice și în alte 
domenii, precum și schimburile de delegații și 
de cetățeni ai țărilor noastre.

Aș putea spune că cele realizate pînă acum 
arată ce posibilități și in cc direcții trebuie să 
acționăm in viitor pentru a lărgi și mai 
relațiile și colaborarea dintre țările 
le noastre.

In cursul scurtei vizite pe care o 
aceste zile în România, domnule 
stat, s-au realizat unele progrese 
menționez in primul rind semnarea Convenției 
consulare — prima între Republica Socialistă 
România și Statele Unite. De asemenea, s-au 
evidențiat noi posibilități de dezvoltare în con
tinuare a relațiilor de colaborare între România 
și Statele Unite.

Aș dori să apreciez ca interesante convorbirile

mult 
și popoarc-

efectuați in 
secretar de 
importante:

(Continuare în pag. a 4-a)

GIPSUL
INTRA

In exploatarea forestieră Cibanu

secretarului de stat

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, 
dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, pen
tru ospitalitatea călduroasă pe care ne-ați ară
tat-o și pentru tot ce s-a făcut pentru ca aceas
tă scurtă vizită a noastră să fie cit mai plăcută.

După cum ați arătat, domnule președinte, vi
zita președintelui Nixon în România, vizita 
dumneavoastră în Statele Unite ne-au plasat pe 
drumul dezvoltării unor relații mai bune intre 
cele două țări ale noastre. Sperăm că și scurta 
vizită Pe care o fac în țara dumneavoastră va 
contribui cit de cit la realizarea acestor progre
se în continuare.

După cum știți și după cum ați . remarcat 
dumneavoastră, domnule președinte, am semnat 
Convenția consulară, care este un document de 
importanță istorică, am putea spune, în rela
țiile dintre cele două țări. De asemenea, sîntem 
în măsură să anunțăm limitarea restricțiilor im
puse navelor care intră in porturile noastre, ca 
și în porturile dumneavoastră. Sîntem, de ase
menea, în măsură să comunicăm extinderea cre
ditelor pentru ca România să poată cumpăra 
anumite produse americane, într-un mod care, 
sperăm, să fie reciproc avantajos pentru ambele 
părți. De asemenea, am înlăturat restricțiile în 
ceea ce privește, călătoriile diplomaților români 
în Statele Unite, lucru care, sînt sigur, că-1 va

(Continuare în pag. a 4-a)

Adincurile plaiurilor hunedorene. atît de generos înzes
trate cu resurse naturale, sînt pe cale de a ceda procesului 
de valorificare economică o nouă rezervă minerală — gipsul. 
Un bogat zăcămînt, aflat în zona Călanului, mai precis între 
satele Batiz și Călanul Mic, va fi supus extracției in carie
ră și dirijat spre Fabrica de ipsos Călan. obiectiv important 
al actualului cincinal in județul nostru, a cărui construcție 
a început recent.

Aparent fără o însemnătate deosebită, ipsosul ce va fi 
produs la noua fabrică în cantitate de 120 000 tone pe an, 
se prezintă ca un material de largă utilitate pentru fabri
carea cimenturilor cu priză rapidă, a lianților, coloranților 
și altor chimicale, precum și pentru lucrările de finisaje pe 
șantierele de construcții. Aceasta este și rațiunea pentru ca
re proiectanții — Institutul de proiectări industriale pentru 
industria materialelor de construcții București, constructorii 
— I.C.S. Hunedoara, furnizorii de utilaje, instalații și apa-

• Coordonate hunedorene ®

ratură din țară au declanșat lucrările la noul obiectiv și ac
ționează în comun pentru a asigura punerea in funcțiune a 
fabricii în cursul anului viitor.

Utilitatea noii fabrici, ce sc va întinde Pe o suprafață 
de peste 12 hectare, se justifica pe deplin și sub aspectul e- 
ficienței economice, datorită gradului înalt de mecanizare 
și automatizare a procesului de producție și costului scăzut 
al materiei prime. Gipsul extras din carieră va fi transpor
tat cu autobasculante Ia fabrică, aflată în imediata vecină
tate. Trecut la început printr-o dublă operație de concasare- 
sortare, gipsul urmează să fie condus apoi printr-un sistem 
de benzi transportoare și silozuri la hala principală de fa
bricație. Dc aici, mineralul, după ce trece prin procesul de 
prelucrare și transformare in ipsos, ia drumul stației de ex
pediție, unde este încărcat in saci și expediat întreprinderi
lor sau șantierelor beneficiare.

Desfășurarea în bune condițiuni a procesului dc produc
ție este asigurată nu numai de concepția tehnică originală 
și utilajul tehnologic propriu-zis. Noua fabrică va dispune 
de centrală termică, stație de alimentare cu energic electri
că, atelier de întreținere, laboratoare, grup social, iar pen
tru prevenirea poluării atmosferei sînt prevăzute electrofil- 
tre. In ansamblul său, Fabrica dc ipsos de la Călan se în
scrie pe coordonatele generale ale industriei hunedorene ce 
va cunoaște în acest cincinal noi cote de dezvoltare și mo
dernizare.

Stocurile de bușteni 
așteaptă iarna, 

iar autocamioanele 
lucrează la jumătate 

din capacitateI
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trebuie tras cu troliul autoîn- 
cărcător din adîncimea văii pe 
pantă abruptă, pe distanță de 
20—30 m — deși prevederile 
tehnice ale agregatelor permit 
numai jumătate de distanță — 
iar la încărcare, în loc de o e- 
chipă există un singur țapinar, 
Ioan Bejan, pe cînd tractoristul 
Montea Remus nu poate face 
față completării stocurilor ! A- 
Șa se ajunge ca mașinile cu re
morci autolncărcătoare care 
pot transporta deodată 12—13 
metri cubi bușteni, să facă 
doar trei curse pe zi între ex
ploatarea forestieră Și gaterul 
Lonea în loc de 4 și chiar 5 
transporturi cite ar putea fa
ce. Astfel rămîn zilnic netrans
portați cca. 30 mc bușteni, si
tuație la care contribuie atît 
lipsurile enumerate — drumuri 
proaste și lipsurile organizato
rice în exploatarea 
cît și faptul că 
ora 18. mașinile 
cărcate.

...Mașinile urcă greu drumul 
forestier Jieț. Dacă prin drep
tul haldei minei Lonea, șoferii 
Balog Ștefan și Kalman Tisza 
luptă cu gropile și bolovanii 
mari, după defileul Jiețului în
cepe un adevărat slalom pen
tru ocolirea porțiunilor de mal 
prăbușite din drum în albia 
pîrîului vijelios iar dc la Va
lea Seacă pină la Cibanu, 
drumul este numai noroi (atît 
datorită ultimelor ploi căzute 
cît și faptului că buldozerele și 
puternicele „Tatrau ale șantie
rului Lotru care lucrează în a- 
cest perimetru, macină supra
structura drumului forestier... 
dar fără s-o mai repare).

Șoferii, oameni cu multă ex
periența în transportul fores
tier, reușesc totuși să-și ducă 
cu bine mașinile pînă la punc
tele de încărcare de la exploa
tarea Cibanu. Necazul începe 
însă de acum încolo: buștenii 
sînt slocați tocmai în fundul 
pîrîului, nestivuiți, nesortați pe 
lungimi și mărimi ! Din aceas
tă cauză, încărcarea unei ma
șini se face înlr-o oră în loc 
de 10—15 minute; materialul

timul timp ale brigăzii 
sale. Nu e prea dispus să 
se angajeze în această în
treprindere, pare chiar 
surprins („Cum, nu le 
Știți i"; „Nu, nu le 
știm..."). II înțeleg. încerc 
să-l înțeleg. Deși tînăr — 
are doar 32 de ani — 
Gherasim Fino a învățat, 
în 14 ani de minerit la 
Lonea, că pentru ilustra
rea faptelor de abnegație 
din subpămînturi nu e 
nevoie de cuvinte mește
șugit alese. Nu-i place — 
și poate de aceea încear
că să pareze unele între
bări reportericești — să 
vorbească despre el, des
pre succesele sale. îmi în
șira totuși cîtcva date. 
Cîteva cifre. Le notez, 
așa seci cum sînt, .și me
ditez la modul cum voi 
reuși să Ie... răsădesc prin-

Nu-1 las să intre în amă
nunte. Vreau să canalizez 
discuția pe pista conlucră
rii cu oamenii, cu ortacii 
săi. Știu că Gherasim cu
noaște mina ca pe pro- 
pria-i palmă. Știu că c 
un comunist plenar anga
jat în destinele minei Lo
nea, ca iubește munca, mi
neritul, că reușește oricînd 
să-și mobilizeze la maxi
mum colectivul înspre ob
ținerea de rezultate mereu 
superioare. Dar nu știu 
cum lucrează cu oamenii. 
Și asta vreau să aflu. 
Vreau să aflu care sînt 
însemnele notate pe man
datul său de delegat la

a

tre cuvintele și frazele ad
mirative care deja îmi în
colțiseră în minte. Anul 
acesta, conform angaja
mentului, a realizat peste 
plan nu doar 8 ml cum 
a promis, ci 15. Cincispre
zece ! E o cifră ! A „mers" 
crescendo. In luna mai a 
„dat" 5 ml peste plan. In 
iunie — doar 2. („De 
cei"; „Am lucrat într-o 
zonă ceva mai periculoa
sa...''). A făcut, în schimb, 
importante economii mi
nei. „Am construit o ram
pa de 30 m pentru cul- 
butor. S-a economisii mult 
material TU și lemnos..."

Mă irită o întrebare, 
banala în sinea ei, dar pe 
care totuși nu pot s-o c- 
vit. Și o „lansez". Ceva 
în genul „care-i cheia suc
cesului ?" Răspunsul e 
prompt: buna organizare.

L. MAGUREANU

...Ora 18,30. II aștept, 
în spațioasa sala de apel 
a minei Lonea, pe Ghe
rasim Fdto, minerul șef de 
brigadă, la sectorul VI — 
investiții, „semnatarul" u- 
nui angajament suplimen
tar de 8 ml, cu prisosin
ță onorat în cinstea Con
ferinței Naționale a parti
dului. Apare. Un tînăr 
jovial, deschis, cu pași a- 
pâsați, exacți, negrabiți. 
II privesc o clipa și în
cerc, în cealaltă, imediat, 
să-mi reprim o incipientă 
senzație a... eroare! : nu 
voi avea, deci, ca inter
locutor un miner cu tră
sături dure, severe, încrun
tat și nedispus la vorbe, 
cum mă așteptam, dimpo

trivă. („Oare tînărul 
cesta să fie acel șef 
brigadă care, după c 
mi s-a spus, doar în două 
luni din ultimii fapte ani 
a rămas ,Ja plan'1, în rest 
ridieîndu-se, cu ortacii săi, 
mult deasupra i" — gîn- 
desc)... Se apropie. II în
treb dacă se grăbește și 
mă asigură că „a fost 
fain, fi azi a mers totul 
bine, sînt foarte mulțumit, 
oamenii trag, s-au angajat 
la o treabă importantă și 
nici nu se gîndesc să-și 
permită momente de ezi
tare; noi, știți, folosim cît 
se poate de eficient tim
pul de lucru". II rog 
să-mi vorbească, succint, 
despre realizările din ul-

de
cum

I
I

Conferința Națională

V. TEODORESCU

Cibanu 
la gater după 
rămîn nedes-

(Continuare 
în pag. a 3-a) St. PUIU

(Continuare in pag. a 3-a)
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viteză superioară vitezei sune
tului rocile se vor sfărîma mai 
repede decît sub efectul mași
nilor de forat.

! 

i 
I
)

văzut 
nu j-rtî 

ridicat

în Cimpu lui Neag are rațiunea 
satisfacerii nevoilor populației din 
această localitate. Totuși dc cîțiva 
ani, unitatea respectivă nu a mai 
fost împrospătată cu marjă. Din 
1969 în magazin stau stocuri nea
tinse de diferite textile și me
traje.

Nimeni nu le cumpără pentru 
simplul motiv că în localitate nu

există o unitate de croitorie. Un
de să-și execute atunci comenzile 
cetățenii care au nevoie de pro- ~ 
duse finite ?

lată de ce ei au propus dc ne
numărate ori ca magazinul sătesc 
să fie extins și aprovizionat din 
abundență cu confecții, tricotaje, 
încălțăminte pentru a nu mai fi 
siliți de împrejurări, să călătoreas
că la Uricani și Lupe ni, cheltuind

jetului care va fi lansat cu

FURNALELOR
cantități sporite de metale vechi

Depozitului KM. Livfzrni Ti revine sarcina de a colecta, 
ineăn a în vagoane și cX|M-dla anual furnalelor mii de tone 
dc dc-î iirj metalice și metale vechi.

Examinînd felul cum colectivul dc muncă al depozitului 
j i achitat în primele 6 luni ale anului de sarcinile cc-j re
vin rezultă că, printr-o mai bună organizare a muncii, a 
reușit să expedieze Hunedoarei, direct din depozit «au prin 
unitățile din cadru) Centralei cărbunelui, peste prevederile 
de plan 1 215 tone fior vechi, întreprinderilor metalurgice 
Cugir și Călan ș. a. 203 tone fontă și uzinelor ..NcferaT* 
și „Laromel" București 21 tone metale neferoase —, plumb, 
alamă, bronz ctc.

La colectarea și expedierea cu 20 la sută mai mult fier 
vechi, 8,4 la sută fontă și 1.4 1a sută metale neferoase au 
contribuit toți muncitorii depozitului dintre care s-nu evi
dențiat Ovidiu Șandru, Petre Cocolan, Trăian Căldărar, 
Constantin Căldărar, Rafail Negru și Petru Busuioc . pre
cum și colectivele întreprinderilor din cadrul C.C.P. cum 
sînt; ULU.M.P., E.M, Lupcni. Prcparațiilc Pctrila și Lupc
ni care au manifestat preocupare față dc problema mate
rialelor vechi, îndeplinind și depășind sarcinile de plan la 
colectare, privind repunerea acelora în circuitul economic 
al țării.

Colectivul dc muncă al depozitului I.C.M. Livezeni este 
hotărî! ca în cinstea Conferinței Naționale a P.C.R. și a 
celei dc-a XXV-a aniversări a Republicii să expedieze fur
nalelor cantități tot mai importante de fier vechi — con
tribuție dc scamă la îndeplinirea angajamentelor sporite 
luate în întrecere de către furnaliștii hunedoreni.

vicepreședintele

trarea 
sunetului 

pe hîrtie
Un grup de specialiști 

goslavi a propus un mijloc 
original de înregistrare a su
netului pe hîrtie. Această in
venție ar putea deveni foar
te utilă celor care învață 
limbi străine. Metoda a fost 
utilizată pentru imprimarea 
unei cărți speciale în care o 
bandă sonora a fost insera
ta sub fiecare rînd. Pentru a 
-asculta" această carte este 
suficient să se treacă cu un 
mic instrument, de mărimea 
unui stilou, peste această ban
dă și cartea începe „să vor
bească" pronunț&id textul 
imprimat pe ea.

și jumătate, cu un cîștig 
timp de aproape 12 orc.

Lucrările la acest tunel sînt 
destul de dificile, deoarece 
strîmtoarca Tsugaru este o 
zonă de intensă activitate vul
canică. Forările avansează a- 
bia după considerabile lucrări 
de injectare cu beton în pe
reți, cu scopul de a neutra
liza torenții subterani, care sint 
foarte abundenți. $i pentru că 
aceasta s-a dovedit principala 
.problemă, inginerii japonezi 
au început sa experimenteze 
metode mai rapide de forare. 
Una din ele — care nu esto 
deocamdată aplicată — preve
de forarea cu ajutorul undelor 
ultra-scurte care vor reuși să 
-topească1* roca. Un alt proce
deu, care \a fi Pus în aplicare 
în 1973. va folosi apa sub pre
siune foarte mare : sub șocul 

o

dispuneau pînă nu demult dc 
angiografic, procedeu incomod 
și foarte dureros: o sondă 
foarte fină introducea în ini
ma bolnavă un produs opac 
care, la radiografiere, făcea să 
apară leziunile.

Medicina nucleară oferă, în 
prezent, un procedeu mult mai 
simplu — scintigrafia — care 
constă în injectarea în vena 
brațului a unui centimetru cub 
de produs radioactiv. Un apa
rat special urmărește evoluția 
acestui produs pînă la inimă, 
transmite cifre unui ordinator, 
care, la rîndul său, face să 
apară pe un coran dc televizor 
drumul sîngelui marcat. In a- 
celași timp, o cameră foto fur
nizează clișee color. La scurt 
timp, medicul poate distinge 
obstacolele care stau in calea 
bunei funcționări a inimii. Cele 
mai clare malformații apar de 
regulă la copii.

Noul procedeu a fost consi
derat foarte eficace, simplu și 
rapid, practicabil fără dureri 
— și chiar repetabil, deoarece 
doza dc iradiere este foarte 
mică. Scintigrafia va permite 
măsurarea gravității unui in
farct; supravegherea evoluției 
lui și constatarea la timp 
formării unui

mută

Răspundem celor ce ne scriu
0 CONSTANTIN ULMEANU, 

preparați» Corocșii : Dv. ați bene
ficial de un prim concediu fără pla
tă în luna aprilie. In luna mai ați 
solicitat și ați primit alte 4 zile în
voire, care sînt tot concediu fără 
plată. Or, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare, numai primul con
cediu fără plată nu afectează aloca
ția dc stat pentru copii. Așa că 
serviciul financiar al prcparație.i a 
procedat corect, adică în conformi
tate cu legea.

0 LOTEANSKI IANCU, Lu
pcni : Condițiile în care se pregă
teau preparatele din carne în unita
tea nr. 55 Bărbăteni nu corespun
deau normelor dc igienă uzuale și 
dc aceea s-a dispus sistarea pregă
tim lor acolo. Conducerea T.A.P.L, 
Pctioșani a dat asigurări că în cel 
mai scurt timp va aduce unele îm
bunătățiri după care va fi reluată 
prepararea produselor din carne în 
unitatea : vă referiți.

0 G. MIHAI și D. ALEXAN
DRU, Lupcni : ..Informațiile" pc 
care le posedați referitoare la bar
manul Ion Hcra (și nu Heran cum 
scrieți) sînt eronate. In consecință, 
nu poate fi vorba dc vreo încălcare 
a legii la încadrarea acestuia. Cît 
privește presupunerea că romul ..Ja
maica" ar fi fost diluat, necxistînd 
probe concrete — dv. n-ați indicat 
nici măcar ziua în care ați consu
mat — cercetările făcute nu au pu
rul sa o confirme.

duc elogii neme
ritate unui om, nu încerc să fac 
aici prezentarea cuiva, despre ca
re se poale spune oricind, că are 
atributul popularității. Nu ' Dar, 
descoperirea unor trăsături pro
prii oamenilor înzestrați cu toca- 
ția dăruirii, a identificării pînă 
la contopirea totală cu generația 
lor mi se pare un motiv <u gre
utate specifică, ce merită cu pri
sosință să fie luat în seamă.

Exista expresii și trăsături ca
re prezintă încă dc la început 
un caracter. Vasile Beteringhe, o- 
mul despre care scriu, le posedă. 
Chipul său blajin, de om încercat 
de viață, inspiră chiar de la pri
ma vedere încredere și siguranță.

Anii Îndelungați de muncă în 
mijlocul oamenilor din Vulca
nul renăscut la o nouă existență, 
l-au format, modelîndti-i chipul 
după asemănarea generației sale, 
care a schimbat destinele vieții și 
a sfințit locurile unde altă dală 
nu sc întîmpla nimic.

Vicepreședinte al consiliului 
popular, Vasile Beteringhe, se bu
cură, fără rezerve, de stima și 
prețuirea oamenilor. E rezultatul 
firesc al muncii sale pasionate, a

dragostei pentru cei Ce și-au pus 
încrederea în el.

Ințcleglnd încă din fragedă ti
nerețe, că izvorul cinstei se află 
în muncă, și-a desfășurat întreaga 
activitate în conformitate cu ce
rințele unei înalte responsabilități 
fața de familie și societate. Res- 
pectîndu-și colegii de muncă, mai 
întii la mină, apoi în aparatul 
administrației de stat, unde lu
crează de foarte mulți ani, a mi
litat pentru triumful principiilor 
care călăuzesc întreaga activitate 
a partidului și statului nostru, iar 
m om al legii, a fost mereu pre
zent in mijlocul oamenilor, re- 
zolvindu-le problemele, antrenin- 
du-i la înfăptuirea măsurilor de 
gospodărire și înfrumusețare a 
roșului.

Nu intîmplător Vulcanul 
fost clasificat și acum, ca de .. 
iii ea ori. printre localitățile frun
tașe în Întrecerea patriotică. Pre
ocupai mereu de întărirea bazelor 
morale ale familiei, a constituit și 
constituie un exemplu pentru toți 
cetățenii.

Oamenii 11 cunosc bine și in
diferent de problemele sau neca
zurile care-i aduc la consiliul 
popular, se prezintă la cl, con
vinși ca niciodată nu vor pleca 
nesatisfăcuți. far el, nu pregetă 
să-i asculte , să-i lămurească, 
sau să-i însoțească acolo unde 
trebuiesc rezolvate problemele, în 
concret. Nimeni 
vreodată minios, 
putea plinge că 
cîndva glasul la

Mereu in slujba intereselor • <■- 
tațenilor, Vasile Beteringhe, vice
președinte al consiliului popular 
Vulcan, este cu adevărat un ex
ponent firesc al dragostei pentru 
muncă, pentru semeni. Iar ac 
te rlnduri nu au alt scop decît sa 
completeze un binemeritat prinos.

i
*
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Tunelul
Honshu- 

Hokkaido
La Începutul acestui an. în 

Japonia au început lucrările 
la tunelul care va lega insula 
(principală a arhipelagului, 
Honshu, de insula Hokkaido, 
aflată în nord. Tunelul, a că
rui lungime va fi de 54 km, 
va facilita o legătură mai 
rapidă între cele două insule. 
Potrivit planurilor inițiale, 
inaugurarea lui a fost prevă
zută pentru anul 1979.

Insula Hokkaido ocupă
proape 20 la sută din supra
fața .Japoniei, dar nu cuprin
de decît cinci la sută din po
pulația acestei țări, fapt ex
plicat de depărtarea mare la 
care se află această .insulă și 
de legăturile slabe care exis
tă intre ea și centrul arhi
pelagului : 17 ore de la Tokio 
la Sapporo, dintre care patru 
orc și jumătate cu ferry-boat- 
ul prin slrîmtoarea Tsugaru, 
drum, în majoritatea cazuri
lor, îngreunat de ceață și. a- 
dcsca. de furtună.

Tunelul care va străbate a- 
ceastă strimtoare va fi pla
sat la 240 m sub nivelul mării 
și va avea un diametru de 
9.7 m. Inginerii au prevăzut 
posibilitatea unei circulații pe 
două căi, cu viteza de 250 
km/h. In felul acesta, distan
ța Tokio-Sapporo va putea fi 
parcursă în numai cinci ore

Tehnici noi 
de

La Palatul expozițiilor din 
Tours (Franța) s-a desfășurat 
recent un colocviu al medici
lor din Europa și America, a- 
xat pe studierea unei noj teh
nici de explorare a inimii, 
scintigrafia cardiacă.

Pentru a studia interiorul 
unei inimj bolnave, cardiologii

Expcrții în construcția 
poduri din Dusseldorf se pre
gătesc pentru o nouă perfor
manță tehnică. Cel de-al cin
cilea pod peste Rin din incin
ta orașului urmează să fie ter
minat pînă în anul 1973 pentru 
a fi mutat, cu doi ani mai tîr- 
ziu, cu peste 50 metri, în locul 
unui alt pod care va fi demo
lat între timp, după 25 de ani 
de exploatare, nemaifăcînd fa
ță traficului modern și dove- 
dindu-se a fi mult prea 
gust.

Noul pod este pe cale 
realizare la o depărtare 
50 metri de vechea construc
ție. Conceput cu o lungime dc 
aproape 600 metri și o greu
tate de 12 000 tone, noul pod 
se arcuiește, lună de lună, cu 
încă 26 metri peste fluviu. In 
1973 va fi dat în exploatare, 
cu traseu provizoriu și pe fun
dații provizorii. în imediata 
vecinătate a vechiului pod. In 
1975, gigantul va fi deplasat în 
avalul Rinului, cu ajutorul u- 
nui tirant uriaș și a unui mare 
număr de prese hidraulice.

Constructorii lucrează în 
momentul de față la definiti
varea proiectelor care prevăd 
o durată de mutare de 13 sau 
26 ore. Experiențele pe scară 
de machetă au și început. Ac
tul de virtuozitate tehnică va 
avea loc grație unei construcții 
auxiliare, un alt pod care se 
va întinde de la pilonii provi
zorii pînă la fundațiile defi-

De la Cimpu lui Neag pînă la 
Uricani distanța este de 9 km, 
iar pînă la Lupcni de 18 km. Ra
portate la mijloacele de trans
port existente, distanțele respec
tive se parcurg destul dc ușor și 
totuși pentru locuitorii din Cim
pu lui Neag ele ridică numeroase 
dificultăți. Unele sînt mai mici, 
altele iau proporții din cauza 
implicațiilor ce survin ulterior.

Așa este, dc exemplu, proble
ma aprovizionării magazinului 
sătesc cu produse industriale, tex
tile și confecții.

De ce ne-am oprit asupra a- 
ccstci situații f Pentru că des
pre ea ne scriu PETRU MO- 
fOATCA, IOAN BRĂILA, PE
TRU DELORE ANU, IOAN 
GLĂl AN, SIMION MOJO AT
TA, IOAN CINCORA, IV ANTI 
BOTA. GULORGUE MO JO AT- 
CA. IOAN STANC1U ș.a. care, 
datorită slabei aprovizionări a 
magazinului amintit, sint puși in 
situația de a bate mereu drumu
rile la Uricani și Lupcni pentru 
ași cumpăra produsele și artico
lele necesare.

înființarea magazinului sătesc

Dacă n-ar fi 
distanțele...

bani în plus pentru plimbările 
cu autobuzul. Uneori se mai în- 
timplă ca nici in magazinele din 
orașele amintite să nu se găseas
că produsele și articolele solicita
te și atunci situația îi obligă să 
vină la Petroșani.

lată de ce, problema distanțe
lor devine din ce în ce mai cri
tică pentru populația acestei lo
calități. situată la extremitatea 
vestică a municipiului. La poate 
fi rezolvată numai prin însușirea 
de către organele comerciale și 
conducerea O.C.L. produse in
dustriale a propunerilor jăcute 
de locuitorii din Cimpu lui Neag, 
în sensul aprovizionării unității 
sătești cu acele produse pe care 
le solicită populația. Pentru a- 
ceasta, trebuie însă să se renunțe 
la concepția că alîld timp cit în 
magazin se menține un stoc de 
marfă fără nici o căutare, nu se 
poate vorbi despre aprovizionare.

Atunci nu ar mai fi atit de 
costisitoare produsele de îmbră
căminte, s-ar reduce substanțial și 
distanțele care acum încarcă chel
tuielile cetățenilor.

Școala bunicilor

In foto : I_a o oră de școală cu bunicii.

In ultimij ani, pe plan mondial, tot mai numeroase sint 
preocupările in favoarea optimizării potențialului educativ 
al populației virstnice, al activizării lor speciale in stare să 
le facă bătrînețea plăcută și folositoare. In timpul liber <lc 
care dispun vîrstnicii, autoritatea și experiența lor dc viață, 
posibilitățile largi de contact cu familia, cu rudele, cu lumea 
copiilor și in general cu populația, le conferă in pro
cesul de educație un loc aparte și util pentru îndrumarea 
și ocrotirea sănătății copiilor La Cluj, experiența și preocu
pările celor ce au inițiat această școală, i-a condus la ideea 
promovării în rindul vîrstnicitor a unor acțiuni dc masă 
în măsură să le dezvolte și să le cultive atitudinea dc răs
pundere morală fată de problemele educative, igienico-sani- 
tare și sociale ale familiei : blocului, străzii, cartierului și 
ch’p- a) localității în care trăiesc.

In toamna anului 1969, la chemarea medicului de copii 
Emil Florea de la Dispensarul de pediatrie școlară din car
tierul Iris împreună cu organizațiile obștești dc aici, profe
sori de liceu și din învățămintul universitar de asemenea 
bunici, au hotărît înființarea primei școli a bunicilor din 
țara noastră.

Datorită utilității ei ce s-a făcut imediat înțeleasă o 
adevărată avalanșă de elevi cu părul alb face ca numărul 
cursanților să sporească permanent cuprinzind și alte car
tiere din oraș, extinzindu-sc apoi in 9 județe din țară: au 
început să sosească cereri din străinătate care solicită rela
ții și documentație (R.P. Ungaria, Anglia). Programul de 
pregătire al Școlii bunicilor a abordat sarcini educative va
riate. probleme de pedagogie familială, aspecte largi de 
profilaxie și ocrotire a sănătății copiilor, stimularea și in- 
suflarea respectului față «le virșțnici, cunoașterea regulilor 
de igienă, de odihnă, prevenirea accidentelor, acordarea pri
mului ajutor in caz de îmbolnăvire, combaterea fumatului, 
și alcoolismului, a delicventelor, și a altor manifestări neco
respunzătoare, supravegherea alături dc părinți a activității 
de pregătire școlară, organizarea pentru nepoți a unor va
canțe plăcute și educative.

Pentru paza
contra

incendiilor
Preocuparea organelor locale 

pentru apărarea bunurilor ma
teriale și a vieții oamenilor 
împotriva incendiilor 'este ilus
trată și de recenta analiză a 
activității formației de pom
pieri voluntari organizată de 
comitetul executiv al consiliu
lui popular* Petrila.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de pază contra incendiilor 
a fost numit loan Pănescu în 
funcția dc conducător al for
mației de pompieri voluntari 
din orașul Pctrila și.s-a reorga
nizat întregul efectiv în 
grupe care să deservească ex
ploatările miniere Pctrila 
Lonea, precum și satul 
Totodată s-au constituit șapte 
echipe care vor executa con
troale dc prevenire a incendi
ilor la gospodăriile individuale 
și instituțiile de pe raza ora
șului ; echipe care au în com
ponența lor pompieri cu expe
riență îndelungată cum sînt 
Ioan Mărgulescu, Sile Cerna, 
Aurel Maearie, Ion Chirițoiu, • 
Dumitru Negoi, Simion Caună 
și alții.

trei

Ș» 
dieț.

Răspîndit pe întreg globul 
pămîntesc, astmul bronșic a 
luat proporții îndeosebi în ță
rile cu industrie dezvoltată.

Mari cantități de praf, fum, 
gaze și alte substanțe vătămă
toare circulă pe suprafețe întin
se și subminează sănătatea oa
menilor, contribuind la extin
derea unor boli ale aparatului 
respirator ca : bronșita cronică, 
astmul bronșic și cancerul pul
monar.

Diverse statistici și anchete 
epidemiologice subliniază creș
terea frecvenței bolii astmatice, 
atribuind-o multiplicării facto
rilor dc agresiune asupra căi
lor aeriene.

Boala se poate manifesta la 
toate vîrstele, interesînd într-o 
măsură mai mare grupele cu
prinse între 15 și 45 de ani.

Astmul se manifestă sub for
ma unor crize de sufocare, de 
obicei în a doua jumătate a 
nopții. Bolnavul este trezit 
brusc din somn, este foarte a- 
gitat, are sete de aer, ochii îi 
sînt proeminenți, buzele și un
ghiile pot căpăta o culoare al
băstruie, datorită tulburărilor 
circulatorii, fruntea i se acope
ră de sudori reci. Atenția bol
navului este concentrată asu
pra posibilității de a respira ; 
avînd toracele dilatat, mărit de 
volum, cl se ridică și își caută 
o poziție convenabilă care să-i 
ușureze suferința, cuprins de 
teamă, deschide fereastra și în
cearcă să primească cît mai 
mult aer. Important de reținut 
este faptul că starea de sufo
cat ie poate însoți și alte boli, 
însă dispneea de expirație 
(dificultatea de a elimina aerul 
din plămîni), determinată de o 
strîmlor.ire generalizată a cali- 
brului bronhiolelor, poate în
soți și alte boli, însă dispneea 
penibilă din criza de astm 
bronșic are unele caractere ca
re o deosebesc și anume : rit
mul respirator este rar și inspi
rația este scurtă, dar dificulta
tea mai marc constă în elimi
narea acrului din 
bronșic. act care se realizează 
eu eforturi mari, din partea bol
navului printr-o expirație pre
lungită. zgomotoasă, șuierătoare 
însoțită de zgomote muzicalo 
care se aud de la distanță. Du
pă o perioadă — de la cileva 
minute la o jumătate de oră — 
criza de . dispnee tinde să se 
reducă, bolnavul începe să tu
șească și expectorează, cu ma
re greutate o sputâ seromucoa-

să. vîscoasă, aerată, albicioasă, 
cu aspect perlat sidefiu, sau 
uneori poate elimina o 
sanghinolentâ.

Dacă la începutul bolii, în
tre accese, suferindul se simte 
bine și medicul nu află nici un 
semn, cu vremea plămînul și 
bronșiile lui încep să sufere. 
Se instalează o bronșită croni
că. un emfizem, cu greutate Ia 
respirație, care apare continuu, 
cu expirație prelungită, cu re
ducerea capacității de muncă. 
Este, însă, bine să nu se ajun
gă la acest stadiu. Aceasta nu 
se poate evita decît prin pre
venire și tratament corect de la 
primele semne. De aceea, în a- 
ceastă boală, care și pentru spe-

SFATUL 
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arborele

cialiștj mai prezintă unele as
pecte necunoscute, pacientul 
trebuie să se adreseze medicu
lui. Apelul la diferite trata
mente înainte de a se preciza 
un diagnostic, înainte ca me
dicul să cerceteze ce elemente 
au determinat suferința, dacă 
este vorba de un astm bron
șic și care este tratamentul cel 
mai adecvat poate agrava 
boala.

Precizarea diagnosticului 
prescrierea tratamentului de 
către medic este necesară pen
tru faptul că în prezent există 
medicamente care pot fa
ce mult mai bine, dar aplicate 
greșit pot duce și la rezultate 
negative, care agravează sufe
rința.

Alergenii care pot declanșa 
boala astmatică sînt foarte nu
meroși. unii sînt de natură ve
getală (praf de casă, polen, 
fum, mucegai, ciuperci, spori, vi
rusuri) sau de natură anima
lă (pene, fulgi, păr de cal. de 
cîine; de capră, de pisică etc.) 
sau de natură ulimentară (peș
te. ouă, raci, lapte, vfnat. carne 
de porc, fragi, căpșuni, roșii și 
allele), care acționează pe cale 
digestivă, sau de natură medi
camentoasă (piramidonul, aspi
rina. penicilina, novocain a etc ). 
Unc >ri, atari substanțe sint le
gate de locul’ de muncă și a- 
Vunci noi vorbim de un astm 
profesional.

Două mari obiective trebuie 
avute în vedere, atunci cînd se 
pune problema asistenței bolna
vilor de astm : 1) tratamentul 
în timpul crizei — care are 
drept scop de a combate disp
neea Și a restabili respirația 
normală ; 2) tratamentul din 
perioada de liniște care urmă
rește combaterea cauze; ce a 
produs boala și împiedicarea 
repetării acceselor.

In timpul crizei de astm, pî
nă la sosirea medicului, pentru 
o îngrijire calificată, persoana 
în suferință — va fi calmată 
de ceilalți membrii ai familiei 
sau de anturajul ocaziona! — 
poate fi sfătuită să în-vi c să 
respire adine, să se des< . dă 
fereastra pentru a avea mai 
mult aer. se poate practicjj un 
ușor masaj manual pe spite, 
iar dacă în apropiere se găseș
te o farmacie s- va admin :s'.ra 
miofilină sub formă de table
te sau supozitoare.

Medicul va folosi medica
mente brunhodilatatoare ca t
miofilină intravenos sau alte
preparate ca :. Oxiflavil, Feniro- 
m:n, Dispezin. Novodrin. Efe- 
drină, Bronhodilatin sau medi
camente antihistominice : Ro-. 
mergan. Nil fan, Reticulină sau 
meditație Hormonală 
și Cortizon etc.

Suferinzii de 
beneficia si de cura 
care printr-o serie de 
duri — poate contribui nu atî> 
la combaterea directă a bolii, 
cît mai ales la modificarea te
renului alergic prin scăderea 
sensibilității arborelui bronșic 
față de factorii cauzali. Expe
riența isvorîtă din practica în
delungată a stațiunilor balneo- 
climalice de altitudine medie 
— Govora și Slănic — Moldo
va. a demonstrat o influență fa
vorabilă evoluției diferitelor 
forme de astm.

Dar tot acest 
mijloace care 
re eficacitate 
primejdii, trebuie 
aplicat, corect urmărit și îm
binat, lucru care nu este posi
bil decît sub îndrumarea stric
tă și controlul medicului.

A.C.T.A.

astm mai pot 
balneară 

proce-

ansamblu de 
asociază o ma- 

cu suficiente 
>ă fie corect

Dr. Ovidiu CONSTANTlNESCU
Medic Emerit
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Răspunsurile la ancheta redacției
în legături cu inițiativele minerești 
privind creșterea vitezelor de avansare

Ing. Vasile CIRIPERU, ing. Gheorghe GIUCLEA

J și a nwnr.ii,

Pe șantierul înfrumusețării

^pasiunea muncii uiteruuw
’ (Urmare din pag. 1)
I partidului. „Sr zne că .«ini 

I sever < n oamenii. Poate.
Nu fim. Iu știu ia dacii 

■ at mirat in mină. apoi 
I trebuie să lucri. Să Intri 
Ibine. Să lucri mult. O

faci pentru tine, fi pen
tru mină, fi peruru (ară, 

| pentru economi* naționa
la. Nu se poate altfel. 

I Am mut fi am rezultate
bune, da. am, și-o si 

| <im_ Pentru d oamenii 

■ mă asculta. Cind am zis 
I o vorbă, apni aia rămine

i orbă. Și trebuie să se 
facă / la mine nu merge 
' u șederea. Vrei să cîfligi, 
aluni i lucră... Am in gru
pă oameni cu care lucrez 
de 7 ani, zi de zi... Am 
consăteni, neamuri în bri
gadă. Nu-i menajez. Jos 
e jos, e muncă, sus, afară, 
r distracție, e vorbă Iun 
g.r, e altceva. Cei leneși 
plece umile vor nu-i 
ufa I..."

— Șr, au plecat ?
— Poarte puțini, in de 

cur<ul atîtor ani. Aii ple
cat ci, sau m-am dispen

sal eu de ei. Dacă n-au 
înțeles că in mină ai in
trat intîi ca să „tragi" 
fi-apoi ca <<i dștigi, ce să 
le fac <*

Am avut, ir» discuțiile 
purtate, la Lonea, pe te
ma „Gherasim Tuto — 
omul și comunistul", mai 
mulți interlocutori. Ingi
neri, maiștri, ortaci de-ai 
subiectului acestor rîndnri. 
Cuvinte măgulitoare, su
perlative — voturi ale 
deplinei încrederi, multe 
la număr, an reușii să mă 
convingă de stima și res

pectul dc care se bucură I 
rină ni) șef de brigadă. I

...Ora 19,30. S-a scurs | 
oră. Cind a trCCUl ? Jmi ■ 

promisesem că nu-J voi re- I 
șine, dtipa ieșirea din șut. I 
decît cîtcva minute pe . 
Gherasim Fiitb. Dar I 
nu-mi parc rău. Am reu- ’ 
șit să-l fac să vorbească I 
Să-l cunosc. Și să ofci, " 
astfel, și altora prilejul de I 
a-I cunoaște, măcar întru- I 
tiiva. pe unul drntre „po- I 
sesorii" mandatului de I 
delegat la Conferința Na- I 
țională a partidului...

Stocurile de bușteni așteaptă iarna, iar autocamioanele 
lucrează la jumătate din capacitate

Am urmărit cu viu interes 
mtheta organrzală «ic redac
ția ziarului ..Steagul roșu" in 
legătură cu cele trei impor
tante inițiative ale minerilor 
din Va»ca Jiului: .100 ml a- 
vansare în medic lunar pe 
brigac’ă și exploatare la lu
crările de deschideri și pre
gătiri". „Două cicluri lunar in 
plus la abatajele frontale" și 
..Patru câmpuri pe zj și aripă 
la abatajele cameră". Ceea ce 
nr-a reținut cu deosebire a- 
(cnția din relatările interlocu
torilor dumneavoastră Pe par
cursul anchetei — lucru re
marcat de altfel și in consta
tările noastre directe i| 
tactul cu exponents < 
velor miniere — este căldura, 
interesul, entuziasmul cu care 
au îmbrățișat minerii aceste 
inițiative. Se cuvine deci să 
subliniem d© la bun început 
înalta conștiință socialistă 
sentimentele profund patrioti
ce exprimate de mineri — ca 
întotdeauna — prin compor
tamentul, preocuparea și hotă- 
rirea lor fermă de a-și aduce 
aportul in modul cel mai ple
nar la îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid. In contextul 
general al greutăților și difi
cultăților temporare prin care 
trec in prezent unitățile mi
niere din Valea Jiului, străda
nia tuturor factorilor produc
ției dc a găsi noi căi de creș
tere a productivității muncii 
și pe această bază de sporire 
a vitezelor de avansare Ia toa
te genurile de lucrări minie
re, este singura soluție de a 
ieși din impas, de a redresa 
grabnic situația și dc a intra 
in normal cu mersul produc
ției la toate exploatările. A- 
preciem in mod deosebit do
rința manifestată la minele 
Lupenj și Uricani pentru ex
tinderea inițiativelor peste tot 
uncie există condiții și mai a- 
les rezultatele concrete obți
nute la Lupenî prin generali
zarea inițiativei lui Petre 
Constantin „două cicluri lu
nar in plus" la un număr în
semnat de abataje frontale.

Deasupra acestor rezultate 
incontestabil bune, avem încă 
multe defecțiuni care in final 
se răsfring negativ asupra 
rezultatelor obținute de forma
țiile de lucru. Chiar și în do
meniul la care ne referim al 
extinderii valoroaselor iniția
tive ale minerilor ne aflăm 
intr-un stadiu in care mai a- 
vem mult dc parcurs de la 
vorbe la fapte m sensul că 
sint necesare mai multe fap
te. Considerăm necesar să se 
acționeze cu mai multă fer
mitate, și cu nraj multă insis
tență ca în scurt timp cele 
trei inițiative sâ fie însușite 
și aplicate cu rezultate bune 
la toate fronturile dc 
unde există sau se pat 
condiții corespunzătoare, 
un aspect negativ se poate e- 
videnția aportul încă insufici
ent — mai ales insuficient dc 
concret — al personalului 
tehnico-ingineresc atit de la 
exploatări cit și de la centra
lă in asigurarea unor mai 
largi posibilități de extindere 
și aplicare cu succes a inițiati
velor. Trebuie recunoscut des
chis că atit in centrală cit și 
la unități mai avem cadre ca
re in activitatea lor consumă 
prea mult timp pentru rezol
varea unor prob’eme din bi
rou, trec rar pe la locurile de 
muncă din subteran unde se 
hotărăște soarta producției, 
iar atunci cind trec rămin 
prea puțin, nu acordă între
gul ajutor pe care-I așteaptă 
minerii de Ia aceste cadre.

.Am căutat. în indicațiile 
date concret, directorilor de 
la exploatările miniere Ani- 
noasa Lonea și altele, ca a- 
tit directorii personal cit și 
celelalte cadre tchnico-ingi- 
nerești din unitățile respecti
ve să intre mai mult in sub
teran pentru că la aceste ex
ploatări se dau. la toate nive
lele multe indicații la modul

in con- 
colecti-

lucru 
crea

Ca

general, in unele cazuri chiar 
in necunoștință dc cauză, in 
timp ce minerii simt nevoia 
unei îndrumări și a unui aju
tor practic, direct Ia locurile 
lor dc muncă, împărtășim 
convingerea — repetăm — că 
pentru minele rămase în urmă 
nu există altă ieșire din situ
ație decit aceea dc a ridica 
productivitatea muncii, a spo
ri vitezele de avansare la 
loate genurile de lucrări, pen
tru îndeplinirea ritmică a pla
nului dc către fiecare brigadă, 
sector și exploatare.

In mai toate unitățile noas
tre se simt urmările negative 
— chiar și la cele care merg 
bine, cum este dc exemplu 
mina Uricanj — ale râmineri- 
lor în urmă la lucrările de 
deschideri și pregătiri. Se cu
noaște prea bine, de exemplu, 
că răminerca in urmă din a- 
nii preccdenți la Uricani și la 
alte unități s-a datorat in cea 
mai mare măsură ncrealizării 
la timp a planului de deschi
deri și pregătiri. Trebuie să 
înțelegem bine acest lucru și 
să ținem scamă de el pentru 
viitor ! Din păcate, in primul 
semestru din acest an. în 
ciuda învățămintelor trase 
din experiența negativă a a- 
nilor trecuți, uncie exploatări 
n-au luat toate măsurile ne
cesare pentru realizarea inte
grală a planuluj lucrărilor de 
deschideri și pregătiri. Mina 
Dilja, de exemplu, a realizat 
din acest plan in această pe
rioadă numai 50 la sută. Aată 
de ce extinderea inițiativei de 
a se realiza o avansare medie 
lunară de 100 ml are o im
portanță cu totul deosebită.

Va trebui să acordăm o a- 
tențip deosebită acestor lucrări 
mai ales la minele Bărbă- 
tenj și Lupenî, care sint mi
ne in deschidere și Ia care 
înaintările, deschiderile, pre
gătirile, respectiv creșterea 
vitezelor de avansare trebuie 
să constituie o preocupare de 
bază.

In același timp. Ia lucrări
le de deschideri și pregătiri 
pe lingă obținerea unor viteze 
de avansare sporite va trebui 
să avem in vedere și calita
tea lucrărilor in sensul res
pectării tehnologiei și proiec
telor de lucru deoarece încăl
carea acestei cerințe poate 
duce la viitoare dificultăți in 
deservire, in transport, in a- 
provizionarea fronturilor de 
lucru.

Cauzele pentru care obținem 
viteze de avansare încă mici 
sint multiple. Considerăm în
să că o importanță esenția
lă o au acelea de ordin orga
nizatoric și disciplinar. Prin 
lichidarea lipsurilor de a- 
ceastă natură se pun în va
loare mari rezerve de crește
re a productivității muncii și, 
pe această bază, a producției 
de cărbune. Ne preocupăm la 
nivelul centralei de îmbunătă
țirea dotării tehnice, de intro
ducerea Ia fronturile de lu
cru a unor noi echipamente și 
utilaje dar trebuie avut in ve
dere că mai există încă mari 
rezerve de creștere a produc
ției prin folosirea mai com
pletă și mai judicioasă a uti
lajelor existente. De exemplu. 
Ia mașinile de încărcat în ga
lerii se folosește doar jumă
tate din parcul existent. Pe 
de altă parte, trebuie îmbu
nătățite în continuare tehno
logiile de extracție.

Trebuie să spunem deschis și 
cinstit că — deși acest lucru nu 
este caracteristic — in fața 
stărilor de lucru necorespun
zătoare mai sint uni; care in 
loc să-și consacre întreaga ca
pacitate și putere de muncă 
înlăturării deficiențelor, con
sumă foarte multă energie 
pentru a demonstra vina al
tora pentru unele lucruri ca
re le aparțin, incercînd să se 
sustragă de la răspundere. So
cotim necesară mai multă în
țelegere ș> preocupare din

partea cadrelor tehnico-rngi- 
nerești pentru crearea unui 
climat de muncă sănătos in 
cadrul fiecărui corectiv în așt» 
fel incit în jurul directorului, 
șefului de sec tor, maistrului sau 
brigadierului să existe o at
mosferă bună de colaborare, 
de căutări colective, dc emu
lație pentru rezolvarea sarci
nilor. Desigur, chiar și în cele 
mai bune colective apar pro
bleme, discuții controversate, 
dar cind se caută in mod cin
stit. responsabil 
acestora în scopul

rezolvarea 
.. , realizării

sarcinilor de plan, totul 
termină cu bine.

După cum era și dc așteptat 
noile inițiative minerești au a- 
vut și au dc înfruntat o seamă 
dc piedici printre care forma
lismul și rutina nu sint cel 
mai puțin importante. Există 
tendința dc a se organiza bri
găzi de avansare rapidă care, 
practic realizau și piuă acum 
viteze mari sau cicluri in 
plus, binecunoscute pentru 
rezultatele foarte bune sau bu
ne pe care le-au obținut și îna
inte. Ori, dacă vrem să facem 
un lucru serios, cu eficiență 
maximă, trebuie să ne concen
trăm eforturile și preocupările 
pentru a aduce la nivelul rea
lizărilor obținute de brigăzile 
fruntașe, pe toate celelalte for
mații de lucru. Acesta este și 
sensul principal al întrecerii 
socialiste: de a antrena PE 
CEI CU REZULTATE MAI 
SLABE, ÎNTREGUL COLEC
TIV AL FIECĂREI UNITĂȚI 
SA OBȚINĂ REALIZĂRI LA 
NIVELUL CELOR MAI BUNE 
COLECTIVE DE MUNCA. VR- 
M1NDU-LE EXEMPLUL ÎNA
INTAT ȘI FOLOSIND!-SE DE 
EXPERIENȚA ACESTORA. A- 
ceasta este Ie ora actuală cea 
mai mare rezervă de creștere 
a producției Ia minele noastre! 
De fapt, formalismul despre 
care vorbeam s-a constatat și în 
aite împrejurări. In cursul 
lunii mai, de exemplu, s-a 
ținut o consfătuire de lucru 
cu toți brigadierii de Ia uni
tățile centralei, din care s-au 
desprins atît pentru centrală 
cit și pentru conducerile uni
tăților o seamă de concluzii 
importante. Unii însă au con
siderat că lucrurile s-au ter
minat cu această consfătuire, 
că, in fond, consfătuirea în 
sine a fost totul. Or. consfă
tuirea ținută pentru prima 
dată în această formă — consti
tuind un dialog viu, direct și 
concret între brigadier, con
ducerea unității și centrală 
— trebuia să constituie doar 
un pune: de plecare spre re
zolvarea unui șir de probleme 
care s-au conturat cu clarita
te în scopul creării unor con
diții mai bune de lucru pen
tru desfășurarea plenară a 
entuziasmului mineresc. Du
pă consfătuire, din păcate, la 
unele exploatări nu s-a mai 
urmărit nimic din probleme
le ridicate, nu s-a mai intere
sat nimeni de rezultatele ob
ținute. nu s-a insistat in apli
carea unor măsuri, ca fieca
re brigadă să obțină în fieca
re zi rezultate mai bune decît 
in ziua precedentă. Probleme
le pe care le ridică în fața 
noastră viața la exploatări, 
sectoare și brigăzi nu se pot 
rezolva prin simple discuții, 
prin așezarea pe hîrtie a u- 
nor planuri și măsuri. Oricit 
ar fi acestea de bune, in ulti
mă instanță nu sint altceva 
decît simple intenții, reflec- 
lind doar dorința de a face, 
de a îndrepta ceva. Important 
esențial pentru îmbunătățirea 
muncii este ca după adapta
rea unor măsuri bune să se 
treacă de îndată Ia organiza
rea aplicării 
ca fiecare 
ticipe activ 
fectiv ia 
ectivelor 1
mai sint dintre acei care se 
lasă cu greu convinși de a

se

i lor asigurîndu-se 
factor să par- 
și practic, c- 

realizarea obi- 
propusc. Desigur,

acționa pentru găsirea unor 
soluții sau pentru înlăturarea 
unor stări de Tocruri necores- 
punzătoare, din acei cărora li 
se pare că fac prea mult, că 
li s-ar cerc mai mult decit 
ar trebui. Realitatea este că 
tocmai cei care manifestă ast
fel de atitudini nu excelează 
printr-o activitate bogată ci 
dimpotrivă. Nu rareori intil- 
nim chiar și în rindu] colec
tivelor de conducere ale uni
tăților oameni care in ciuda 
unor greutăți evidente, acțio
nează ca niște simpli funcțio
nari. In actuala conjunctură 
se cerc ca fiecare să-și facă 
datoria la locul său, să fie 
prezent acolo unde se hotă
răște soarta producției, să a- 
fecteze mai puțin timp lu
crărilor din birou, să fie mai 
mult prezent in mină deoare
ce nu poți stăpîni activitatea 
de producție din subteran a- 
tita timp cit nu o cunoști bi
ne. din surse directe.

Inițiativele minerilor de a 
crește vitezele de avansare, 
de a mări numărul de cicluri, 
de a asigura ritmicitatea pro
ducției, sint foarte valoroase, 
dar roadele aplicării acestor 
inițiative nu pot fi scontate do
cil in măsura in care extinde
rea și aplicarea lor arc ca 
suport o organizare superioa
ră a întregului proces de pro
ducție, o funcționare bună a 
tuturor compartimentelor de 
activitate ale minei, asigura
rea unor condiții de lucru op
time fiecărei formații de lu
cru. I’e această bază va tre
bui să antrenăm la însușirea 
noilor inițiative nu numai bri
găzile care merg bine ci și 
Pe acele brigăzi care au nevoie 
de organizare, de îndrumare 
și asistență tehnică mai bună, 
de o aprovizionare corespun
zătoare a locului de muncă 
pentru a putea reduce timpii 
de lucru Ia unele operații, pen
tru a lucra mai productiv. 
Unii consideră că acestea ar 
fi probleme mărunte, minore, 
nu țin seama că problemele 
mari se rezolvă prin rezolva
rea problemelor de amănunt. 
La mina Paroșeni, de exem
plu, există in prezent o situa
ție mai grea. Conducerea ex
ploatării depune mult interes 
pentru îmbunătățirea acestei 
situații dar credem totuși că 
in rezolvarea unor probleme 
se lucrează cu încetinitorul. 
La această mină, ca și la al
tele, se impune mai multă 
hotărire, mai multă combati
vitate pentru punerea în or
dine a unor orizonturi, pen
tru crearea de condiții cores
punzătoare la locurile de 
muncă. Mai multe brigăzi de 
la această mină ar putea, du
pă părerea noastră, să se a- 
linieze brigăzilor care și-au 
însușit inițiativa de a realiza 
lunar peste 100 ml.

In sprijinul extinderii ini
țiativelor de creștere a vite
zelor de avansare, de realiza
re a unui număr sporit de 
cicluri Ia nivelul centralei 
s-au întreprins multe măsuri 
care nu au fost însă întotdea
una finalizate. Ne-am propus 
ca în decada a doua a lunii 
curente să organizăm o nouă 
acțiune cu șefii de brigăzi, 
diferențiat pe genuri de lu
crări, să stabilim brigăzile
cele mai bune rezultate pe 
care să Ie stimulăm material 
și moral, să facem o analiză 
in care să vedem cum se ma
terializează ajutorul direct a- 
cordat exploatărilor, cum se 
concretizează acest ajutor |a 
nivelul brigăzilor, să luăm 
în continuare măsuri practice 
pentru îmbunătățirea activi
tății Ia toate unitățile, în toa
te formațiile de lucru pen
tru a deschide ciinp larg apli
cării cu deplin succes a ini
țiativelor menite să ducă la 
obținerea unor rezultate su
perioare in producție.

cu

V

(Urmare din pag. I)

Mai avem puține luni optime 
dc transport în păduri. Cind 
încep ploile nesfîrșitc ale toam
nei sau viscolele iernii, condi
țiile dc transport vor fi mult 
mai îngreunate. De aceea, 
trebuie făcut totul ca, cel puțin 
aceste două mașini (venite cu 
împrumut tocmai de Ta o auto
bază din Baia Marc) sâ fie fo
losite- din plin, la întreaga lor 
capacitate.

— Sînt șoferi foarte buni, 
..trag" tare, lucrează mai bine 
decît alții — spune despre n- 
cești șoferi (ca și despre alții 
veniți lot dc Ia Baia Mare) to
varășul ing. Bădica Nicolae, 
directorul U.E.L. Petroșani.

Atunci de ce nu sînt folosiți 
din plin ?

In parchetele exploatării fo
restiere din această zonă există 
pregătit cu grijă. în fasoane

(depozite anume) material lem
nos — bușteni — dar care fi
gurează ca „stoc" pentru anul 
1973 — deci este „stoc intangi
bil" I Datorită acestui fapt, 
lemnul respectiv ..STA" In pă
dure (pînâ la iarnă) iar mași
nile STAU fără luciu, fără a 
fi exploatate la capacitatea lor 
meximă de transport — pe 
care o permite anotimpul de 
vară, perioada lungă de „ziuă 
lumină" cit se poate lucra in 
acest domeniu.

Ciudat paradox ! Lemn este, 
mașini sînt, dar.......calendarul"
„sfintei birocrații și inerții", a 
tipicului obișnuit nu permite 
rezolvarea situației !! In 
schimb, hi iarnă, „după calen
dar" poate nu vor fi mașini, 
ori zăpada va împiedica (în o- 
rice caz va îngreuna mult) 
transportul buștenilor ! Și, vor 
începe lamentările : ..Avem,
lemn dar — nu-s mașini, e ză
padă mare, viscole și nu putem

face planul ! I „CAUZE OBIEC
TIVE" !!?...

Soluția ar fi ca lemnul res
pectiv să fie adus dc urgența 
în depozit și dat in custodie 
gaterului pentru producția anu
lui viitor. împreună cu o lar
gă acțiune dc reparare, întreți
nere a drumurilor forestiere, 
este necesar ca toate mijloacc- 
te de transport rutier să fie 
otosite din plin în perioada a- 
otimpuluj optim de vară: a-

cum o mașină face în medie 4 
curse iar iarna doar două 
curse !

Lichidarea inerției din orga
nizarea transportului operativ 
a) lemnului, a „dogmelor" în
rădăcinate, legate de „termene* 
— „calendare" este o cerință 
vitală pentru forestieri ca să 
poată realiza sarcinile fizice, 
dc producție materială ale cin
cinalului în patru ani și jumă
tate !

ANUNȚA

CONCURS
ÎN ZIUA DE 11 IULIE 1972

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI :

— 1 ECONOMIST PRINCIPAL
— 1 INGINER ORGANIZARE PRODUC

ȚIE
— 1 INGINER MINIER PRINCIPAL
— 1 ȘEF SECTOR PRODUCȚIE
— 1 ȘEF SECTOR TRANSPORT
— 1 AJUTOR ȘEF SECTOR PRODUCȚIE
— 1 CONTABIL PRINCIPAL
— 1 MAGAZIONER PRINCIPAL
— 2 MAIȘTRI ELECTROMECANICI
— 1 MAISTRU ENERGETIC
— 6 MAIȘTRI MINERI
— 7 MĂSURĂTORI GAZE

Condițiile de studiu și stagiu conform Legii nr. 12/1971 
și H.C.M. 914/1968

Informații suplimentare la biroul personal al Exploată
rii miniere Bărbăteni.
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Soarele răsare la ora 4,39 și 
apune la ora 20,02.

Zile trecute din an — 189. 
Zile rămase — 177.

EVENIMENTE

1886 — S-a născut compozi
torul Ion Hartulary-Darelce (m. 
2. IV. 1969); 1927 — A murit 
Nicolae Boiangiu, militant pentru 
cauza proletariatului din țara 
noastră (n. 1885); 1535 — A mu
rit Hiomas Morus, savant uma
nist englez și socialist utopic (n. 
1476); 1937 — In China a în
ceput războiul de eliberare na
țională împotriva imperialismului 
japonez; 1893 — A murit scriito
rul francez Guy dc Maupassant 
(n. 5. VIII. 1850); 1884 — S-a 
născut scriitorul german Lion 
Feuchtwanger (m. 21. VII. 1958); 
1972 — Președintele Sudanului, 
Gaafar El Numciry, face o vi
zită oficială în Tanzania; 1957 
— A avut loc prima conferință 
„Pugwash".

mepQem i+w
EXPOZIȚII. In foaierul Casei 

de cultură, o expoziție dc pictură, 
grafică și sculpturi^ a artiștilor 
plastici din Petroșani și Deva, 
organizată în întîmpinarea Con
ici inței Naționale a partidului și

a împlinirii unui sfert de secol 
dc la proclamarea Republicii.

FOLM
VINERI 7 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Preria; Republica: Olesia; PE- 
TRILA : Poveste sîngeroasă; LO
NEA — Minerul: Waterllo, se
riile I II; ANINOASA : Deco
larea; VULCAN: Ultimul răz
boinic; BARBATENI : îngerii 
negri, seriile 1—II; LUPENÎ — 
Cultural: Copacii mor în picioa- 
te; URICANI : Waterllo, scriih 
I-II. ,

0 Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciu) de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial dc stat — 
1220 interior — 43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — IC8 Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 1C5

\1\I RI 7 IULIE

9.45 Instrumente și virtuozi; 9,55 
Publicitate; 10.00 Curs dc limba 
germană. Lecția 1; 10,30 Desen 
animai; 10,40 Sensul aqiunii — 
perfecționarea; 11,10 Retrospecti
vă Walt Disney; 12,00 Film se
rial pentru copii : „Fiul mării";
12.30 Telejurnal; 15,00 Tenis de 
cîmp: Finala probei de simplu 
lemei din cadrul Campionatelor 
internaționale ale Angliei. Trans
misiune directă de la Wimbledon;
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs dc limba en
gleză. Lecția a 22-a); 18,00 Pen
tru sănătatea dv.; 18,15 Satul 
contemporan; 18,45 Tragerea Lo
to; 19,00 Recital de balet Elena 
Dacian; 19,30 Telejurnal; 20,00 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii; 20,20 An
cheta TV. — Clase fără -catedră; 
21,00 Film artistic: „Clinele din 
Baskerville"; 22,30 „24 dc orc".

VINERI 7 IULIE

PROGRAMUL 1 : 6,C0 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,CC Sumarul presei; 9,30 Memo
ria pămîntului românesc; 10,CO 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populară din Moldova; 10,30 Tot 
înainte; 1 l,C0 Buletin de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor;
11.15 Pe teme juridice; 11,25 
Țara holdelor bogate — cintecc; 
12,00 Doi soliști — două stiluri : 
Cristian Popescu și Michele Torr;
12.15 Recitai de operă; 12,30 In-

tîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13.15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Estivală — muzică 
de prînz; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Muzică dc pro
menadă; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioanchcta economica;
15.30 Muzică dc estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Miniaturi cff- 
rale; 16.30 Știința la zi; 16,35 
Soliști de muzică populară: 16,50 
Publicitate radio: 17,00 Pentru 
patrie;. 17,30 •Cîntccc și jocuri 
populare; 18,00 Orele scrii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Marea în
trecere socialistă în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei dc a 25-a aniver
sari a Republicii; 21.00 Melodii 
populare; 21,10 Revista șlagăre
lor; 21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 21.45 Cintecc 
dc Polito; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de scară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,0C Estrada 
nocturnă.

Ieri, temperatura maximă a ac
tului la Petroșani a fost de plus 
23 de grade, iar la Paring de 
plus 15 grade. Minimele au fost 
dc plus 7 grade și, respectiv, plus 
5 grade.

Pentru următoarele 2-1 de ore t 
Vreme în general Inimoasă cu 
cer variabil mai mult noros in 
partea a doua a zilei. \ int slab 
pină la potrivii din nord.

9.C0 Deschiderea emisiunii de 
dimineață; 9,05 Universitatea TV;
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DIN' ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
Dejun in onoarea lui William Rogers Prezentarea oficială a

Toastul președintelui 
Nicolae Geaușescu

(Urmare din pag. 1)

i-c care le-am avut astăzi atit in țesătură cu re
lațiile dintre țările noastre, cit și in ce priveș
te o scrie de probleme ale situației internațio
nale Desigur, problemele instaurării unor re
lații noi in viața internațională, bazate pe res
pectul independentei și suveranității naționale, 
al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dez
voltarea corespunzător voinței sale, constituie 
astăzi preocuparea centrală a tuturor popoarelor 
lumii. Este un lucru bun că guvernele țărilor 
noastre doresc să dezvolte relațiile dintre ele 
pe baza acestor principii. Noi sperăm că aceste 
principii se vor afirma tot mai puternic în lume, 
că ele vor contribui la realizarea unor relații 
de colaborare și de pace între toate popoarele.

Desigur, nu este un secret pentru nimeni — și 
deci nici pentru guvernele noastre, pentru mine, 
pentru președintele Nixon, pentru dumneavoas
tră. — că asupra unor probleme avem feluri de
osebite de a privi. Nu pot să nu menționez că 
pe noi ne preocupă faptul că trebuie să se pu
nă capăt tuturor focarelor de încordare, războa
ielor — și să se asigure, realmente, o pace traini
că pe globul nostru.

Sperăm că in cadrul tratativelor care vor fi 
reluate la Paris se va ajunge la o soluție politi
că menită să creeze condiții pentru o pace 
dreaptă și de lungă durată in Indochina: așa 
cum dorim ca. realmente, in lume să 
se pună capăt folosirii forței sau amenințării cu 
forța in relațiile dintre state și să se meargă pe 
calea soluționării problemelor litigioase prin 
tratative, care se dovedesc tot mai utile și dau 
rezultate tot mai bune.

încă o dată, doresc să exprim satisfacția noas
tră pentru vizita pe care ați făcut-o în Româ
nia, pentru cele realizate cu acest prilej pe ca
lea dezvoltării relațiilor dintre țările noastre.

Vă rog să-mi dați voie să toastez pentru pri
etenia și colaborarea dintre România și Statele 
Unite, dintre popoarele noastre:

pentru președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon:

in sănătatea dumneavoastră, domnule secretar 
de stat:

în sănătatea doamnei Rogers:
în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

William Roge rs a
Joi după-amiază. a părăsit Bucu- 

reștiul secretarul de stat al S.U.A.. 
William Rogers, împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului afaceri- 
loi ex’cme, Corneliu Manescu, a fă
cut o vizită oficială in România.

Oaspetele a fost însoțit de Richard 
F. Pedersen, consilier la Departa
mentul de Stat, Theodore L, Eliot, 
secretar executiv la Departamentul 
de Stat, George S. Springsteen, asis
tent a.i. al secretarului de stat pen

Toastul 
secretarului de stat 

William Rogers
(Urmare din pag. 1)

bucura și pe ambasadorul Bogdan. In plu’=. am 
realizat îmbunătățiri in ceea ce privește schim
burile noastre culturale; in ultimii ani, s-a rea
lizat o mai largă cooperare științifică și tehni
că iar mai mult de 40 de savanți români au vi
zitat Statele Unite ale Amcricli in ultimul an. 
Și in alte domenii Se remarcă o îmbunătățire a 
relațiilor noastre.

Dar, oricît ar fi de importante relațiile noas
tre bilaterale, cred, intr-un sens mai larg, că 
cooperarea dintre România și Statele Unite poa
te contribui și mai mult in viitor la cauza pă
cii.

Și noi credem în independența fiecărei na
țiuni, în egalitatea suverană, în neamestecul in 
treburile interne ale oricărei națiuni și nu cre
dem că vreo națiune, oricît de puternică ar fi. 
ar avea vreun drept să se amestece într-o gru
pare regională, indiferent de modul cum este 
compusă aceasta.

Și pentru că dorim să îmbunătățim relațiile 
bilaterale — și am făcut aceasta pentru că a- 
bordăm viitorul cu aceleași obiective în minte 
— viitorul pare a fi strălucit.

Domnule președinte,

Președintele Nixon m-a rugat să vă transmit 
salutul său călduros și să exprim încrederea că 
îmbunătățirea relațiilor noastre va avea un în
țeles semnificativ în anii viitori. In ceea ce le 
privește, Statele Unite vor face totul pentru ca 
aceste relații să prospere.

Vă rog să ridicați paharul cu toții pentru pre
ședintele Ceaușescu:

pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii;

pentru prietenia dintre români și americani !

părăsit Bucureștiul
tru problemele europene, Robert J. 
McCloskey, adjunctul asistentului se
cretarului de stat pentru relații dc 
piesă, asistent special al secretarului 
de stat, de alți funcționari superiori 
din Departamentul dc Stat al S.U.A.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe împreună 
cu soția, Ion Cosma, ministrul tu
rismului, Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Ministerul

Comerțului Exterior, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior, Corneliu Bogdan, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Washington, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față ambasadorul 
S.U.A. la București. Leonard Meeker 
cu soția și membri ai ambasadei 
S.U.A.

volumului „Nicolae Ceaușescu: 
Scrieri alese-197I“

ROMA 6 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolac Puicea, trans
mite : La sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
din Roma a avut loc prezenta
rea oficială a volumului 
„Nicolae Ceaușescu: Scrieri a- 
lese — 1971", apărut recent în 
librării. Ambasadorul român, 
prof. dr. Iacob Ionașcu, a subli
niat cu acest prilej importan
ța și semnificația apariției în 
limba italiană a celui dc-al doi
lea volum de seriei și cuvîn- 
tări ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Prof. Carlo Salinari, 
de la Universitatea din Milano, 
autorul prefeței volumului, a

ilustrat pe larg diferite capito
le ale lucrării. Volumul „Scri
eri alese — 1971“, a arătat vor
bitorul, înfățișează o perioadă 
dintre cele moi dense în eve
nimente și realizări, putînd, 
deci, să dea o Imagine atotcu
prinzătoare a eforturilor pe 
care le face în prezent Româ
nia pentru dezvoltarea șa mul
tilaterală. a gîndirii creatoare 
ce o călăuzește".

In aceeași zi, la sediul Casei 
centrale de cultură din Mila
no, volumul „Nicolae Ceaușescu) 
Scrieri alese — 1971“ a fost pre
zentat presei de către publicis
tul italian Giuseppe Boffa.

PARIS 6 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Paris, Constantin Flitan, însoțit <le mem
brii secției comerciale a ambasadei, a avut o întîlnire cu 
delegația Consiliului național al patronatului francez, con
dusă de Georges Vielliers, președinte de onoare al acestui 
consiliu, care a vizitat recent România.

Comunicat
sovieto-cubanez

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei oficiale de 
prietenie întreprinse în Uniu
nea Sovietică de Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar, a fost 
dat publicității un comunicat 
comun, în care se arată că dis
cuțiile pe care acesta le-a pur
tat cu Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornii. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem

și Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, s-au 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească de prietenie și înțe
legere reciprocă.

Apreciind că actuala situație 
din lume se caracterizează prin 
schimbarea raportului de forțe 
în favoarea socialismului, con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări și-au expri
mat poziția lor față de uncie 
probleme ale vieții internațio
nale.

Declarație 
ui Kakuei Tanaka

TOKIO 6 (Agerpres). — In 
cadrul primei conferințe de 
presă organizată după alegerea 
sa ca președinte al Partidului 
liberal-democrat, de guvernă- 
mînt, din Japonia, Kakuei Tar 
naka a declarat, referindu-se la 
politica pe care o va promova 
noul cabinet, că va încerca să 
redobîndească încrederea opini
ei publice japoneze în guvern, 
elaborînd și realizînd un pro
gram politic bine definit. Co- 
mentînd problemele care vor

sta în fața noii echipe ministe
riale, agenția Kyodo aprecia, 
joi, că guvernul condus de 
premierul Kakuei Tanaka va 
avea de rezolvat importante 
chestiuni de ordin intern, ră
mase nerezolvate de la guver
nul Sato, cum ar fi spirala 
prețurilor bunurilor de con
sum. poluarea mediului încon
jurător, recesiunea producției 
agricole, reevaluarea yenului, 
concentrarea populației în o- 
rașe etc.

Ședința 
Comitetului 

C.A.E.R. 
pentru 

planificare 
a luat 
sfîrșit

MOSCOVA 6. — I a Brauk -u 
luat sfîrșit lucrările ședinței Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității dc planificare. 
Comitetul a dezbătut, în principal, 
probleme referitoare la coordonarea 
planurilor pc o perioadă îndelunga
tă la cele mai importante ramuri 
ale economici naționale și tipuri dc 
producție și, dc asemenea, o scrie 
dc alte probleme. A fost analizat și 
aprobat proiectul acordului general 
cu privire la crearea, prin eforturi 
comune, a uzinei dc celuloză de la 
Ust-îlimsk. Prima linie a acestei u- 
zine se presupune să intre în func
țiune în 1977.

După desemnarea 
noului premier 

francez
PARIS 6 (Agerpres). — Noul 

premier francez, Pierre Mas- 
smer, a avut joi o serie de con
sultări cu mai multe personali
tăți politice care ar putea fi in
cluse în noua echipă ministe
rială.

Printre acestea s-au aflat Ed
gar Faure, Hubert Germain, 
Valery Giscard d’Estaing, Oli
ver Guichard, Rene Pleven, 
Andre Bettencourt. Francois 
Xavier Ortoli, Roger Frey, Jac
ques Chirac, Jean-Philippe Le- 
cat. Funcția deținută de aces
ta din urmă în guvernul demi- 
sionar, de purtător de cuvînt 
al guvernului, a fost preluată 
de Jacques Friedmann.

< Potrivit unui prim bilanț, 
5G de persoane și-au pierdut 
viața, 85 nu fost rănito și alte 
95 declarate dispărute, joi, In 
urma ploilor torențiale caro 
s-au abătut timp de trei zile 
asupra regiunilor Kyushu și 
Shikok, din zona de vest a Ja
poniei.

♦ Ministrul afacerilor exter
ne al Franței, Maurice Schu
mann. a sosit joi la Pekin, în
tr-o vizită oficială de cinci zi
le. Oaspetele a fost întîmpînat 
dc Ci Pin-fci, ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, 
și alte persoane oficiale.

♦ La sediul Consiliului E- 
xccutiv Federal, au avut loc 
joi convorbiri oficiale intre pre
ședintele Iosip Broz Tilo, și 
președintele Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, aflat intro vi
zită in Iugoslavia,

4 AGENflA TASS ANUN
ȚA că primul secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba și prim-ininis- 
tru al Guvernului Revoluțio
nar. Fidel ('astro, și-a încheiat 

p

vizita oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică. La plecare, 
Po aeroportul din Minsk, el a 
fost condus de Konstantin Ka- 
tușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., dc alte persoane ofi
ciale sovietice.

GYANENDRA BAHADUR 
KARKI, ministrul afacerilor 
externe al Nepalului, a salutat, 
într-o declarație făcută presei 
acordul indo-pakistanez de la 
Simla. Acordul reprezintă „un 
pas pozitiv pe calea asigurării 
unei păci trainice în zonă", a 
subliniat el.

PARTIDUL POPULAR 
SOCIALIST din Mexic a dat 
publicității o declarație in ca
re cere naționalizarea compa
niilor de radio și televiziune. 

’ Declarația relevă că „radioul și 
televiziunea din Mexic expri
mă interese străine poporului 
mexican, tradițiilor, culturii și 
artei Iui, fapt care face nece
sară naționalizarea acestor mij
loace de informare".

LONDRA 6 (Agerpres). — Aș
teptate cu mare interes în lumea 
sportului alb, semifinalele probei de 
simplu masculin din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Wim
bledon au prilejuit joi la Londra 
întreceri spectaculoase, urmărite pe

Comentatorii agențiilor internațio
nale de presa subliniază în cronicile 
lor că finala programată sîmbătă 
între Ilie Năst ase și americanul Stan 
Smith, care l-a eliminat cu 3—6, 
6—4, 6—1, 7—5 pe cehoslovacul 
fan Kodes, este așteptată cu un in-

a ocupat locul trei, după selecțio
natele U.R.S.S. și Bulgariei.

REYKJAVIK G (Agerpres).
— Meciul pentru titlul mondi
al de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Ro-

Noi trebuie să fim convinși 
a spus E. Gheller că regula
mentul F.I.D.E. și acordul în 
legătură cu acest meci vor fi 
respectate cu strictețe. Luînd 
cuvintul Ia conferința de pre
să, președintele F.I.D.E., Max

reuniuni, arbitrul principal 
marele maestru vest-german 
Lothar Schmidt, a declarat zia
riștilor că există speranțe ca 
meciul dintre Spasski și Fis
cher să înceapă probabil dumi
nică sau marțea viitoare.

< \ ÎNCHEIAT VIZITA
în Polonia a lui Joseph Neiber- 
ger, ministrul justiției al landu
lui Renania de nord-Westfalia, 
anunță agenția P.A.P. Minis
trul vest-german s-a aflat în 
R.P. Polonă la invitația Comi
siei pentru cercetarea crimelor 
comise de hltleriștl în Polonia. 
Scopul vizitei — precizează a- 
gențla P.A.P. — l-a constitui! 
dezbaterea unor probleme re
feritoare la colaborarea între 
cele două state în urmărirea 
criminalilor de război hitlcriști.

4 COMPANIA DE AVIA
ȚIE CIVILA „Air Canada" a 
făcut cunoscut că renunță la 
cele patru opțiuni de achizițio
nare a avionului supersonic 
franco britanic „Concorde" — 
a anunțat Yvas Pratte, preșe
dintele Consiliului de adminis
trație al firmei.

Prețul aparatului de pasageri 
„Concorde" se ridică în prezent 
potrivit agenției Associated 
Press, la 58 milioane dolari.

CURT
♦ ÎN CAPITALA MALTEI 

s-a deschis o reuniune a țări
lor mediteraneene consacrată 
studierii posibili taților de co
ordonare a pozițiilor statelor 
din zonă în principalele proble
me ce vor fi examinate la vi
itoarea conferință asupra drep
tului mării, organizată de 
O.N.U. Participă reprezentanții 
următoarelor state : Algeria, 
Cipru, Egipt, Franța, Grecia, 
Italia, Iugoslavia. Libia, Malta, 
Spania. Turcia și Tunisia.

O ÎN CAPITALA LIBANU
LUI s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 11-a conferințe a res
ponsabililor pentru problemele 
palestiniene din țările arabe pe 
teritoriul cărora se află refugi- 
ați palestinieni — Liban, Siria, 
Iordania și Egipt. La Conferin
ță, care a durat zece zile, au 
luat parte, dc asemenea, repre
zentanți ai Ligii Arabe și ai 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei.

♦ Libanul .și Siria au cerut 
Consiliului de Securitate să se 
reunească pentru a lua în con
siderare „refuzul Israelului de 
a elibera personalul militar li
banez și sirian arestat la 21 iu
nie pe teritoriul libanez" — 
transmite agenția France Pres- 
se. In scrisoarea adresată pre
ședintelui în exercițiu al Consi
liului. însărcinatul cu afaceri 
al Libanului la Națiunile Unite 
Yahya Mahmassani, reaminteș
te că, în rezoluția sa din 26 iu
nie, Consiliul de Securitate a 
hotărît să se reunească din nou 
dacă Israelul va refuza să-i 
elibereze pe cei șase militari.

♦ MIERCURI NOAPTEA Ca
mera Comunelor a încheiat pro
cedura de aprobare a legisla
ției privind aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună.

IN PREZENȚA ÎMPĂRA
TULUI Hirohito, la Tokio s-au 
deschis joi lucrările sesiunii ex
traordinare a Dietei japoneze. In 
Camera Reprezentanților (inferi
oara), a fost aprobată demisia 
guvernului Eisaku Sato dună


