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Nu fără emoții, dar 
tocmai de aceea mai 
dorite, colectivele mi
nelor din Vale, au pă
răsit echivocul, trecind 
irevocabil pragul înfăp
tuirilor. Și poate nu 
greșim afirmînd că „e- 
vcnimentul săptăminii" 
trecute îl constituie 
chiar acest ..asalt", pre
ludiu al unor realizări 
viitoare. Cu atît mai 
mult, cu cît cifrele pe 
care le cunoaștem as
tăzi comportă, dincolo 
de efluviile de „dia
mant negru", și tonici- 
tatea larg deschisă dă
ruirii. hărniciei și ab
negației. Trei zile de 
muncă înseamnă, îna
inte de toate, prag si
gur, în drum spre re
dresarea producției de 
cărbune. Deci, un mo
ment de bilanț, hotări- 
tor am spune, căci luna 
are (întotdeauna) 26 de 
zile, și nu odată colec
tivele de muncă au fost 
puse în situația să în
vețe marele adevăr „că 
ceea ce poți face azi, 
nu lăsa pe mîinc". Este

desigur îmbucurător 
faptul că pe ansamblul 
Centralei cărbunelui 
șpltul înregistrat — de 
1{J 83,6 la sulă, cjt a 
fost în ziua dc 6 iulie

și la ceea ce vom rea
liza. S3 refuzăm deci 
„trena" comodă a suc
ceselor de moment și 
să privim, individual și 
colectiv, cu deplină o-

bucuriilor de altfel, l-au 
făcut și vulcănenil; 
lăudabil este șl faptul 
că Uricaniî și Petrila 
se a Hă la un pas 
realizare, cu un pro-

De la ANGAJAMENTE la FAPTE

Adevăr
a

a. c., după trei zile, s-a 
a’jbns la 96,1 la sută 
— se preconizează o 
redresare pe întreg an
samblul Văii Jiului.

Să ne raportăm insă, 
așa cum impun legile 
exigenței ce 
lează în tot 
prindem, nu
ceea ce am realizat, dar

ne tute- 
ce între- 
numai la

Secvenfe 
de rodnicie 

la mina 
cea fînără
© De citcva zile, la orizon

tul 300 al E.M. Livezeni, a 
fost atacată, din puțul auxili
ar est, rampa de „plecare" a 
galeriilor principale de trans
port care vor lega perimetrul 
estic al noii exploatări de in
cinta principală. Schimburile 
conduse de Constantin Poroș- 
nluc. Alexandra Blro, Samo- 
ilă Lorincz și Andrei Laszlo. 
ale brigăzii cunoscutului mi
ner fruntaș Augustin Deme
ter grăbesc în aceste zile rit
mul de executare a rampei 
pentru ca, în curind să poa
tă începe săparea viitoarelor 
căi principale de transport 
subteran.
• Din circuitul puțului 

principal, brigada lui Grigore 
Tătar, a atacat galeria magis
trală în care se va monta 
banda ce va transporta căr
bunele valorificat din partea 
estică a minei spre puțul 
principal. Galeria benzii, cum 
l se spune la mină acestei 
deosebit de importante lu
crări pentru viitorul exploa
tării, se va săpa prin metoda 
eofragului glisant. In prezent 
se execută cu febrilitate lu
crările pregătitoare necesare 
pentru introducerea cofragu- 
lui mobil care va servi la să
parea și betonarea noii ma
gistrale de transport.

în lumina înaltă
realizărilor
biectivitate, propriile 
rezultate. Ne putem de
clara pe deplin mulțu
miți ? Răspunsul impli
că rezultate substanția
le pentru mina Lupcni, 
care, a trecut „barie
ra ncrealizării", depă- 
șindu-și sarcinile în 3 
zile cu peste 2 000 to
ne. Același lucru, îm-

cent sau două; la . 
și Lonea, sau Paroșenl. 
Și Livezenii, cu o pon
dere mai mică, la con
dițiile pe care le are 
mina, a reușit un salt 
de 32,4 la sută. Se poa
te constata — cu des
tulă ușurință — că an
gajamentele, însoțite de 
inițiative, fac adevăra
te „minuni".

(el

E clar pentru toată 
lumea: condiții sini, 
inițiative și resurse pe 
măsura posibilităților și 
nimeni n-o poate nega 
— 12,5 procente salt 
pe Centrală — sînt to
tuși procente. Procente 
ale hărniciei care nu 
pot fi tăgăduite.

Desigur, ar mai fi 
multe de spus — în 
special despre conti
nuarea succeselor din 
ultimele trei zile — dar 
lăsăm totul în seama 
finișului, a sfîrșitului 
de lună. Avînd conști
ința a tot ceea ce ne 
îndeamnă la succes, în 
dorința unanimă de mai 
bine, să pășim deci în 
zilele care au mai ră
mas din luna iulie, cu 
siguranța reușitelor de 
azi, iar la sfîrșit să fim 
în măsură, fiecare în 
parte — de la Ldnea la 
Uricani — și toți lao
laltă, să caligrafierii pa 
răbojul faptelor: CU 
PLANUL DE PRODUC
ȚIE ÎNDEPLINIT ȘI DE
PĂȘIT '

Dem D. IONAȘCU

La poligonul de prefabricate 
din beton al Grupului de șanti
ere de construcții Valea Jiului 
funcționează în prezent un do
zator de agregate și ciment, fo
losit la pregătirea și prepararea 
betoanelor din care se confec
ționează panouri mari prefabri
cate. întreaga instalație a fost 
concepută de inginerul Grigore 
Alexandrescu și a fosl realiza
tă în colaborare prin contribu
ția atît a echipei de mecanici ai 
întreprinderii de prestații și

Inițiativă
perfecționare

In fiecare an la mină se în
registrează un însemnat număr 
de angajări și plecări. Fenome
nul fluctuației forței de muncă, 
ca șl consecințele sale, este cu
noscut $i arhicunoscut. Un om 
a venit în Valea Jiului, s-a an- 
qajat la mină. Cînd face acest 
pas el este minat de o dorință, 
dc un scop. Cei mai multi vin 
la mină din dorința de a învăța 
o meserie bună, frumoasă și — 
de ce să nu spunem deschis — 
bine plătită. Deci, din dorința 
de a-și crea un viitor. Alții se 
angajează să muncească în sub
teran pentru a realiza într-un 
timp mai scurt un cîștig mai 
mare In vederea rezolvării anu
mitor interese personale. Pe 
foarte mulți dintre noi ne fră- 
mlntă întrebarea: de ce nu se 
pune capăt fluctuației forței de 
muncă ?

De ce nu se pune „stop" ple
cărilor ?

Fără îndoială, o lichidare to
tală a fluctuației nu este posi
bilă. Există în primul rînd feno
menul natural de înlocuire, de 
întinerire, de primenire a for-

„STOP“-fluctuației!
țoi de muncă determinat în pri
mul rînd de împlinirea vîrslei 
de pensionare care spre deose
bire de alte categorii de oa
meni ai muncii, la mineri are 
loc la 50 de ani. In al doilea 
rînd, unii angajați pleacă de la 
mină pentru a-și satisface sta
giul militar, pentru a urma 
cursurile diferitelor școli sau 
fiind promovați în activități ob
ștești. Sînt de asemenea cazuri 
do plecări datorită aptitudinilor 
fizice necorespunzătoare pentru 
munca

Este 
firești, 
lese.

Cu toate acestea, fluctuația în 
unitățile aparținînd Centralei 
cărbunelui Petroșani este încă 
ridicată. In primul trimestru din 
acest an s-au angajat la exploa
tările miniere 3 500 salariați șl 
au plecat 3 200. Acest raport 
este prea disproporționat pen
tru a pune fluctuația 
seama unor

Din unele 
rezultat că 
fluctuație la .......
din Valea Jiului există în rîndul 
angajaților care au o vechime 
sub 6 luni. Cel mai mare nu
măr de plecări se înregistrează 
în rîndul acelora care nu s-au 
acomodat încă cu lucrul în mi
nă.

Lăsînd la o parte factorii mal 
sus amintiți, precum și unele de
ficiențe (destul de serioase dar 
care nu fac obiectul materialu
lui de față — este vorba de 
lipsurile în ceea ce privește re
crutarea forței de muncă pentru

în subteran.
vorba, deci, de lucruri 
care trebuie să fie înțe-

minerit) ajungem la ‘ concluzi t 
că stabilizarea noilor angajați 
la mină depinde în măsură ho- 
tăriloare de climatul pe care a- 
ceștia îl găsesc la locul de 
muncă, de atenția și grija cu 
care sînt înconjurați de către 
minerii mai vechi și de toți cei 
care sînt chemați să se ocupe 
de ei, începînd de la portarul 
care le dă binețe la sosire, func
ționarul care întocmește actele 
de angajare pînă la director și 
viceversa. întrebați asupra mo
tivelor plecării de la mină nu 
puțini dau răspunsuri de felul 
următor t „m-a bruscat șeful de 
brigadă", „șeful de schimb și-a 
bătut joc de mine", „nu mi s-a 
dat posibilitatea să cîștig după 
munca pe care aș fi dorit s-o 
depun" ș.a.m.d. Din păcate, a- 
semenea manifestări, deși
sînt generale sînt totuși frec
vente. Asemenea stări de lu
cruri sînt cu atît mai de neîn
țeles cu cît munca în mină, ca
re se desfășoară sub imperiul 
unor vicisitudini ale naturii ti 
apropie mai mult pe oameni, 
dezvollîndu-le simțul solidarită
ții, tovărășiei, prieteniei since
re, al atașamentului și respec
tului reciproc.

produse secundare Livezeni, 
condusă de Dumitru Gavrilă, 
cît șl a echipelor de betoniști 
și dulgheri ale poligonului, con
duse de Vasile Busuioc și Con
stantin Onu. Ca rezultate al a- 
cestei raționalizări s-au obținut 
cîteva avantaje de mare efici
ență și însemnătate: durata de 
umplere a unei bene cu ames
tec de beton a scăzut de la 20 
de minute la 8—12 minute, per- 
mițind creșterea ritmului de 
turnare a panourilor mari din 
prefabricate din beton (fie de 
beton greu, fie dc beton ușor 
din zgură) necesare construcți
ilor din municipiu ; s-a redus 
efortul fizic al muncitorilor, e- 
economisiridu-se munca unui om; 
s-a eliminat complet transportul 
manual ru roaba și amestecul 
cu lopata, aceiași muncitori 
mînuind acum manete și lopcți 
mecanice; se obține o calitate 
superioară a betoanelor, fiind 
înlocuită dozarea aproximativă 
după volum prin dozare cu ma
re exactitate prin cîntărire.

A
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SECVENȚE CULTURALE 
O PROBLEMA INCA AC
TUALA : AMENAJAREA 
ȘTRANDURILOR
CALEIDOSCOP

A

In pag. a 4-a.
nu

cauze 
analize 

cea mai 
unitățile

numai pe 
obiective, 
făcute, a 

ridicată 
miniere

(Continuare în pag. a 3-a)

ȘOMAJUL ȘI TINERE
TUL DE CULOARE
DIN PRESA STRĂINĂ: 
VENEZUELA — EFOR
TURI DE INDUSTRIALI
ZARE
LUPTELE DIN VIETNA
MUL DE SUD
DISCURSUL RADIOTE
LEVIZAT AL PREȘEDIN
TELUI ALLENDE
O REUNIUNE DE UR
GENȚA A GUVERNULUI 
PAKISTANEZ

Pe podiumul de onoare
BRIGĂZILE CU CELE MAI 

MARI VITEZE DE AVANSARE,

iiii 6HE0R0KE IASCU
STEFAN GANTZ

◄
Șeful de schimb 

Vaslle Michi din 
brigada minerului 
Gheorghe lascu nu 
se desparte de or
taci după ieșirea 
din șut pină nu 
plănuiesc rezulta
tele de miine

y.
a Citiți In pag. a
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RODUL INTRE-

CERII IL CULEG

TOT MINERII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Stefan Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C.

al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe al Poloniei

In ziua de 11 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. a primit pe tovarășul 
Ștefan Olszowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, care se află in 
(ara noastră inlr-o vizită oficia
lă de prietenie.

La întrevedere au luat parte 
Cornellu Mănescu, ministrul a- 
facerllor externe, precum șl Mi
hai Marin, ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

A participai, de asemenea. 
Jaromir Ocheduszko. ambasado
rul Poloniei la București.

Cu prilejul întrevederii, minis
trul afacerilor externe al Polo
niei a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., un 
cordial salut și cele niai bune 
urări, dorința de a dezvolta pe 
mai departe contactele bilatera
le, îndeosebi intre conducerile

dc partid 
două țări, 
deosebită importanță.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Edward Gierek 
un salut prietenesc șl cele mal 
bune urări, cxprlmind convin
gerea că inlllnirlle șl convorbi
rile dintre conducerile de partid 
.și de staf ale Republicii Socia
liste România șl Republicii Popu
lare Polone, schimbul de opinii 
șl informații servesc cauzei dez
voltării relațiilor dintre popoa
rele. partidele și țările noastre, 
contribuie la unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

In timpul convorbirii s-a apre
ciat cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor româno-po- 
lone, relevindu-se, în același 
timp, posibilitățile largi care e- 
xlsla pentru extinderea șl adin- 
circa colaborării și cooperării pe 
multiple planuri dintre cele dona 
țări, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii 
in lume.

și de stal ale celor 
cărora le acordă o

Au fost abordate, de aseme
nea. probleme internaționale ac
tuale de Interes comun, îndeo
sebi cele privind pregătirea șl 
convocarea Conferinței europene 
pentru colaborare și securitate.

★

tovarășul 
reținut pe

După convorbire, 
Nicolae Ceaușescu a 
oaspete la dejun.

Tovarășul Nicolae 
șl tovarășul Ștefan Olszowski au 
rostit toasturi.

întrevederea șl dejunul s-au 
desfășurat Inlr-o atmosferă cor
dială. de calda prietenie.

Ceaușescu

în pagina 
a 4-a:

• ÎNCHEIEREA CONVOR
BIRILOR ROMANO-PO- 
LONEZE

Mesajul adresat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

lui Kim Ir Sen
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România 
a adresat, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, al poporului român, al său per
sonal, un mesaj tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Mun

cii din Coreea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare Democrate Coreene, 
în care exprimă Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, Cabinetului de Miniștri, 
Prezidiului Adunării Populare Supreme, poporu
lui frate coreean cele mal cordiale felicitări cil 
prilejul publicării Declarației comune privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre nordul și sudul 
Coreei și reunificarea țării

Flori de sfredel livrate în cantități sufi
ciente, în timp util și de bună calitate

0 cmm LA CARE COLECTIVUL U. II. M. P.

Așa cum fierăstrăul este u- 
nealta de nelipsit a tîmplarului, 
mistria -- a zidarului sau pila
— a lăcătușului, capetele deta
șabile sau florile de sfredel — 
cum li se spune în mod curent
— reprezintă piese de schimb 
strict necesare minerului.

Fabricației acestor piese i se 
acordă, la U.U.M.P., cel puțin 
aceeași atenție ce se acordă u- 
nor utilaje de 
comparabil mai mari, 
preocupare are drept scop atît 
acoperirea consumului mare de 
astfel de piese la exploatările 
miniere ale Văii Jiului, cît șl 
asigurarea nivelului lor cali
tativ, pentru că florile de sfre
del se pretează în continuare 
unor îmbunătățiri din punctul 
de vedere al tehnologiei do e- 
xecuție, respectiv al unei com
portări superioare în exploata
re.

Rîndurile de față își propun, 
deci, să analizeze modul în ca
re colectivul U.U.M.P. se stră
duiește să răspundă afirmativ 
solicitărilor numeroase ale uni-

dimensiuni in- 
Această

tăților C.C.P., de a le livra flori 
de sfredel in cantități suficien
te, în timp util și de bună caii 
tate.

Florile de sfredel au lost li
vrate de la începutul acestui an 
și pînă în prezent în cantități 
lunare în proporție de 60—90 
la sută față de plan. Nerealiza- 
rea prevederilor 
punct de vedere 
datoreșle în primul rînd lipsei 
plăcutelor dure widia (fenomen 
devenit deja cronic) cu care se 
armează capetele detașabile. A- 
provizionarea cu plăcuțe dure 
se realizează cu oarecare difi
cultate în sensul că se obțin în 
cantități insuficiente șl cu ma
re întîrzicre.

Pentru semestrul I al anului 
curent U.U.M.P. a obținut prin 
Baza de aprovizionare șl trans
port din C.C.P. cantități infime 
față de necesarul de plăcuțe 
dure, prevăzut prin planul de 
aprovizionare. In fața acestei 
situații, colectivul uzinei s-a 
străduit să soluționeze lipsa 
plăcuțelor dure printr-o altă re-

de plan din 
cantitativ se

zolvaie. Așa se face că printr-o 
eficientă colaborare, secția me
canică împreună cu serviciile 
de resort din uzină au stabilit 
și experimentat noi variante de 
capele detașabile.

Preocupări slăruitoaie in rea
lizarea noilor variante au do
vedit lăcătușii ajustori Ludovic 
Dala, Viorel 
Ghiura, care, 
îndrumare și 
a maistrului 
Angliei au 
chiar în afara programului nor
mal de lucru, însemnate canti
tăți de capete detașabile. Sesi- 
zînd șl deficiențele din punct 
de vedere calitativ ale loturi
lor livrate pînă în prezent, 
actualmente este în fază avansa
tă execuția matriței pentru con
fecționarea capetelor detașabile 
prin

Joldeș și 
sub 
asistență 
principal 
finalizat,

Ștefan 
permanenta 

tohnică
Viorel 
uneori

presare. In arest mod sa

Ing. Aurel DULA
U.U.M.P.

(Continuare in pag a 3-a)

ROMÂNIA SOCIALISTĂ IN IMAGINI Șl FAPTE
Hfttwi pllcștcnc
Cînd am cunoscut pentru întiia oară acest oraș de pe 

Argeș, acum vreo douăzeci și ceva de ani, el mi-a lăsat o 
imagine pe care nu bănuiam că o va schimba nici timpul 
și nici fantezia mea. Era, după cit țin minte, un orășel de 
altfel cochet, cuceritor prin aerul său intim, prin frumoase
le sale parcuri și grădini. Să fi avut atunci cam douăzeci 
de mii de locuitori. Un orășel dc provincie a cărui viață in
dustrială gravita în jurul unor făbricuțe și ateliere mărun
te, a nodului de cale ferată.

Mai departe ?
Mal departe, Piteștiul însemna aproape nimic pe atlasul 

industrial al țării. Pentru ca în anii noștri, el să urce ver
tiginos pe verticalele unei afirmări plenare. In acești din 
urmă ani, el a Cunoscut o uimitoare „explozie" industrială 
și urbanistică, aliniindu-se în rîndul celor mai mari și mai 
puternice orașe ale țării. Pe parcursul unei perioade scurte 
de timp, au fost construite și date în funcțiune Combinatul 
dc industrializare a lemnului, o fabrică de micromotoare e- 
lcctrice, o fabrică textilă și una de încălțăminte, o fabrică 
de bere și alta de panificație. Uzinei mecanice de la Cîm- 
pulung Muscel, care produce de mai mult timp cunoscutele 
autoturisme dc teren, i s-a alăturat de cîțiva ani cea piteș- 
teană unde se nasc elegantele autoturisme „Dacia 1 300“. 
Astfel, județul Argeș, prin cele două mari uzine de pe cu
prinsul său, a devenit, ca să spunem așa, patria autoturis
mului românesc.

Fără îndoială, însă, cele mai gigantice dintre construc
țiile industriale piteștene sînt retortele chimiei. Ele se des
fășoară pe o întindere de cca. 200 hectare și ating pe verti
cală, cu coloanele lor argintii, înălțimi de pînă la 100 metri. 
Debutul orașului în domeniul chimiei a fost relativ modest 
— cu o fabrică de tananți. Rafinăria de petrol și Fabrica de 
negru de fum întrec în mărime și capacitate marile combi
nate de pe valea Trotușului. Firește, nu întîmplător chimia

N. POP

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cincinalul în patru ani si jumătate!
PE PODIUMUL DE ONOARE

BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE

Rodul întrecerii il culeg tot minerii
Li

Devine din ce fn ce mai 
greu Să ai siguranța că. lu-
frjdu-fi fn sarcină să scrii des-
pre u na sau douli brigăzi ale
mi noi<ir. nu vei 9irefi, scdpind
ffirfi ir vie. colertiit-e eu ave-

merite ca fi ale celor nr
care i:i unnărești. E fapt real
{fi neindoiclttic cii a re născut
Ia Vtidean tradiți

icia mirt eroiască a fliut
înlotd.eauna sh? afere pe un
postatnent înalt. postament
care aparține și jje care sînt
așezat e doar ma rile cuceriri.

Găsindu-i la f>-onturilc lor
pc ortatii din brigăzile lui
Gheorghe lascu fi $tejan

i-am putea folosi la orice lu
crare urgentă, avind siguranța 
<ă și-ar face pe deplin dato
ria. rostește satisfăcut ingine
rul Dumitru Nicolcscu, felul 

.forului 1/1. Acum un an 
<i jumătate erau fronlaliști în 
stratul 3. după care au atacat 
primele lucrări miniere care 
vor asigura ca la jumătatea 
acestei luni să puift’in in ex
ploatare o nouă capacitate de 

frontalul din stra- 
•s! aproape un an 
a însemnat pentru 
a 750 ml de ga
rni de suitori. prin 
naște frontalul cu

producfie: 
tul IA' .V'< 
și jumătate 
ci săparea

care se va

pășesc o sută; și încă ceva, 
deosebit t pentru prima oară 
in acest panou s-a trecut la 
programul de lucru în subte
ran de 6 orc. Ce exprimă 
toate acestea ? Că in Valea 
Jiului vechiul c învins, iar 
noul cucerește teren tot mai 
larg — este o evoluție ascen
dentă firească a realizărilor 
minerilor, a condițiilor lor de 
m uncă.

— Nu mi-a trecut prin fiind 
să părăsesc niciodată mina 
pentru că mă simt din ce in 
ce mai s'ăpfn pe această băr
bătească meserie. Din re in 
ce mai ușor biruim greută-

tot pogan ? — le zice brigadierul Ștefan Gantz ortacilor inain-— Ce ziceți, niiine îi dăm 
te de despărțire...

Gantz nu am putut ocoli și 
alte fronturi de lucru din mi
nă, aflate în același ritm ' 
întrecere, ritm al dăruirii 
voinței unanime de a „sălta" 
de la o zi la alta cota rea
lizărilor

l-am cunoscut la pregătiri 
pe minerii din brigăzile lui 
Simian Păduraru. din același 
sector V cu Gheorghe lascu 
ți Dumitru Sănăuțeanu, din 
sectorul II, iar la abataje ca
meră pe Ion Șinca — al că
rui chip pe panoul de onoare 
aflat la intrarea in incinta mi
nei privește senin și mulțumit 
de ceea ce realizează mereu 
împreună cu oamenii pe care 
îi conduce — pe Ioan Bud, 
brigada căruia are abatajul în 
apropiere de al lui Ștefan 
Gantz și care a reușit un ran
dament mediu lunar, in luna 
iunie, de 7 tone/post, pe Va- 
sîle Gheța și Gheorghe Iordan 
din același sector, Ill, iar la 
frontale pe Vespasian Cătană 
și Gheorghe Ciobanu din sec
torul II. Fiecare din aceste 
brigăzi aplică la fronturile lor 
de lucru rite una din cele trei 
inițiative „care cuceresc* Va
lea Jiului, inițiative care au 
ca scop creșterea vitezelor de 
avansare.

de
Și

Pașii de azi sînt 
uriași față 

de cei de ieri
— Pe Gheorghe lascu și or

tacii lui sinlem convinși că

punderea cea mai mare pe 
sector, și exploatarea căruia 
le va reveni de asemenea 
lor.

Comunistul Vasile Midii, 
șeful schimbului pe care-l gă
sesc la frontul suitorului in 
care luna trecută au Jost pre- 
dați 110 ml, are statura im
punătoare a unui adevărat 
miner. Din cei 16 ani lucrați 
in mină, 8 i-a .trăit" în sec
torul III ca șef de schimb. 
Conduce o formație de lucru 
din care mai fac parte Teo
dor Priscă, Ioan Simionca, Ti- 
beriu Michi — nepot tinăr al 
șefului de schimb, sosit să se 
facă lot miner și Dionisie Cos- 
tea. Gindul lor este acum la 
cei 10 ml de suitor care ii 
mai despart de străpungere. 
.Sînt cei mai grei metri a- 
cum, pentru că ne-am depăr
tat mult de lucrările pe care 
sintem aprovizionați și suitorul 
e lung — ne explică șeful de 
schimb. Chiar dacă cele trei 
compartimente ale lucrării sînt 
largi, loc de depozitare pen
tru materiale nu avem, așa că 
trebuie să avem răbdare de a 
închide, după multe luni, con
turul viitorul frontal*.

Înțeleg din spusele tuturor 
că trăirile de acum. în preaj
ma străpungerii nu se întil- 
nesc prea des. Fiind o peri
oadă lungă de tind muncesc 
intru același scop au cunos
cut schimbări multe — prilej 
de bilanț al realizărilor: lo
pătau .în vagonete, iar acum 
transportorul preia cărbunele; 
aveau la început realizări de 
maximum 50 ml, iar acum de

file subteranului, lucrăm mai 
spornic, iar mulțumirile și 
satisfacțiile sînt din ce in ce 
mai multe —. recunoaște șe
ful de schimb.

Mulțumind 
prin fapte 
partidului

Pentru a-i inlilni pe minerii 
din brigada lui Ștefan Gantz 
mă ajută însăși Vasile Michi, 
care s-a avut mult limp ortac 
cu loan Matei, minerul cel 
mai vechi dintre ortacii lui 
Gantz, șef pe același schimb. 
„El e de aici de loc, iar eu 
am venit de la Dej. dar Vul
canul ne-a legat pe toți in 
aceeași familie", spune Michi. 
Și adaugă că oamenii cu care 
Gantz lucrează sînt cunoscuți 
pentru hărnicia lor, pentru fe
lul in care știu să-și organi
zeze lucrul.

— Bun. greu, oricum ar fi 
abatajul cărbunele din el tre
buie scos, îmi zice nea Matei. 
A fost o lună grea, cu lucrări 
vechi de care mina Vulcan 
mai are încă parte; trebuie să 
le trecem și atunci vom porni 
de aici cele mai rodnice ini
tiative. Dar să nu credeți că 
piuă atunci nu facem nimic. 
Cele patru timpuri pe zi și 
aripă, inițiativa lui Petru Ro
man de la Aninoasa, noi le 
realizăm. Chiar și mai mult!

Iar ca să meargă bine, așa s 
cum o dorim, facem totul. ? 
Intre care, cel mai important \ 
cred cu e ca intre schimburi, ? 
dat fiind timpul scurt de 6 5
orc, să nu existe opriri, alt- < 
fel... Astea 6 orc trebuie Iu- S 
erate lâ „ort*, de aceea intrăm < 
mai din timp, ne pregătim tot ; 
ce ne trebuie. după care < 
schimbăm uneltele u ortacii ; 
schimbului următor. <

Culeg din spusele maistru- «. 
lui minier Vasile. Brie că fără } 
să le fi cerut cineva, din pro- < 
prie inițiativă, fiecare din < 
schimburi face o dată pe săp- < 
lamina un schimb dublu și < 
că tot ei au cerul ca pe fie- < 
care schimb să fie încadrat < 
in brigadă irite un lăcătuș — <
plătit do la ei, dar care să < 
și muncească cu ei. Și parcă < 
nu s-au înșelat de loc cerind < 
asta, pentru că din gura lor < 
am auzit pronunțate numele a < 
doi tineri lăcătuși, proaspăt < 
primiți în brigadă. Mihai Had- < 
nagy și Marin Pascu. Ortacii < 
lor. Hie Popescu, Iosif Orban, < 
Eugen Morhăian, minerul loan < 
Pet cu și Constantin Pop le a- < 
duc laude pentru sculele bu- z 
ne, pentru priceperea lor de S 
a munci și de a se gospodări, ? 
in folosul întregii brigăzi. ) 

Brigada întreagă, omogenă, < 
cu muncitori disciplinați, eon- J 
duși pe schimburi de Costa- ? 
che Roșea, Moze.ș Iacob, Vie-. 5 
tor Csiki și cel cunoscut, loan < 
Matei, au avansat în cursul lu- ; 
nii care s-a încheiat in cele < 
două aripi peste 220 ml, reu- J 
șind să încheie luna cu un < 
plus de 260 tone cărbune. Ne- < 
mulțumit de realizări este < 
doar brigadierul Ștefan Gantz, < 
care are convingerea că se < 
poate mai mult. .Munca poate < 
fi mai spornică; nu că nu s-ar 1 
executa tot ceea ce împreună ! 
cu ceilalți muncitori hotărîm, < 
dar greutăți mai sînt : lucrări < 
vechi care ne obligă la mers • 
mai atent, lemn verde și prea < 
gros, mai vine in brigadă u- ■ 
neori, pentru puțin timp, cile / 
unul care umblă cu angaja
rea in fiecare lună la o altă / 
mină și care, deși doar cîteva 
zile, și tot ne trage înapoi... 
Toate le descurcăm pînă la 
urmă, dar vrem ca măcar 
pentru evenimentul pe care 
peste cîteva zile îl sărbătorim, 
Conferința partidului, să pu
tem da mai mult, să dăm do
vada vredniciei noastre. In a- 
ceastă lună am pornit-o bine, 
avem .peste" 
dar vrem, și 
toate puterile, 
mai mult".

Spusele lui
măsură dorințele arzătoare ale 
tuturor minerilor: să contri
buie la redresarea producției 
minei, să cinstească prin re
zultate excepționale apropiata 
Conferință a partidului — să 
se alinieze in flancurile între
cerii și să se depășească pe 
sine înșiși.

Coincidența gindului cu fap
ta dă tărie sentimentelor, am- 
plificind entuziasmul, biruind 
greutățile și piedicile, înlătu- 
rind tot ceea ce stă în calea 
succesului.

A. HOFFMAN

(Urmare din pag. 1)

va obține o piesă cu o struc
tură omogenă, comparlă și cu 
un grad de rezistentă sporit, 
deci cu eficientă calitativă supe
rioară. Va creste, «le asemenea, 
randamentul exi . ulici sub as
pect cantitativ. amănunt nu 
lipsit de importantă avind în 
vedere cantitățile lot mai spori
te de capote detașabile soliei-, 
lato do exploatări ca urmare a 
creșterii cifroloT de plan.

Să adaugăm aici și faptul că 
factori din cadrul U.U.M.P, cu 
sarcini de execuție și urmărire 
în exploatare a florilor do sfre- 
del, s-au deplaspt la unitățile 
C.C.P., au sondat cele mai com
petențe păreri privind compor
tarea capelelor detașabile, păr
țile pozitive și, mai ales, cele 
negative, care s-a căutat apoi

a fi remediate < il mai operativ, 
Secțiile turnătorie și mecani

că, in prezent, <a și secția con
strucții, în viitorul apropiat, 
caro și-au dat sau își vor da 
concursul prin modificarea solu
ției tehnologice, la realizarea 
florilor de sfrcdel, sînt holărite 
să nu-și precupețească efortu
rile conjugate, pentru ca ex
ploatările miniere să nu simtă 
lipsa acestor piese de schimb 
indispensabile.

Aceasta luare de atitudine în 
fata nevoilor perpetue ale uni
tăților C.C.P., devenită o tra
diție în cel mai pozitiv sens al 
cuvînlului la U.U.M.P., își va 
găsi și de data aceasta împlini
rea prin livrarea florilor de 
sfrcdel sub imperativul întreit : 
în cantități îndestulătoare, co
respunzătoare calitativ și în 
timp util I

Gospodarii Vulcanului 
în acțiune

Hărnicia cetățenilor preocu
pați de bunăstarea și înfățișarea 
localității în care locuiesc e«te 
deosebit de vizibilă în orașul 
Vulcan. Gospodărirea cartiere
lor, și înfrumusețarea străzilor, 
a centrului orașului, se remar
că printre altele și prin noua 
înfățișare a străzii Republicii 
și Aleii Crizantemelor, în ge
neral, prin haina cartierului 
nou, Coroești. Aici, din inițiati
va consiliului popular s-au 
montat panouri pentru expune
rea celor maj importante eveni

mente interne și internaționale, a 
fruntașilor în întrecerea socia
listă și s-au construit în fața 
blocurilor de locuințe numeroa
se zone decorative cu oglinz; de 
apă și covoare de flori; de a- 
semenea, s-au modernizat aleile 
și străzile.

La ora actuală, lucrările sînt 
extinse spre centrul orașului, 
unde cetățenii, prin contribuția 
în muncă își aduc aportul la 
realizarea altor lucrări de în
frumusețare și gospodărire pre
văzute pentru această perioadă.

(Urmare din pag. /)
I cunoaște Și aicj coordonate vaste. Bogatele zăcăminte petro- 

Ilicre ale zonei trebuie să fie valorificate cu o maximă efici
ență economică. Un simplu calcul e cît se poate de conclu-

Idcnt: dintr-o cantitate de țiței, caic în forma sa brută valo
rează 100 lei, se pot obține prin prelucrări complexe pro
duse în valoare de 10 000 Ici — adică e vorba de o crește-

I re de 100 de ori, cu consecințe dintre cele mai pozitive pen- 
1 tru economia națională. Se poate afirma că azi, inima pclro- 
I < himiei românești pulsează Ia Pitești. Inaugurale rind pe
I rind în cursul anului 1969, numeroasele fabrici de pe pla’-
I forma chimică a orașului au atins în scurt timp parametri’ 

proiectați, ajungînd să dea 75 la sută din producția de rti- 
| Icnii a țării. 55 la sută din cca de propilenă ■ i 80 la ■ i’â din 

| a □ CZl tzz> CU □ CZ3 CZ1 tZ3 tza CZ3 CZ1 EZ3 C3 C=1 

| RITMURI PITEȘTENE

| cea de acrinalitril (materie primă pentru obținerea fibrelor 

I sintetice tip lină).
In ii im cu dezvoltarea sa industrială, orașul a crescut 

Iși el vertiginos. Centrul a fost complot reconstruit, au fost 
dale, în folosință in ultimii ani peste 11 000 de apariamento 

I realizate din fondurile statului, precum și mii dr iin',c 
proprietate personala, edificii social-culturale, școli ele. Pi- 
teștiul numără azi circa 100 000 de locuitori, iar în 1975 va 

I ocupa, după date estimative, locul a) șaselea în ierarhia o- 
I rațelor patriei.

IPrm urmare, nu întîmplător cca dintîi autostradă româ
nească leagă Capitala de Pitești. După șase secole de exis- 
r tență vegetativă, orașul de la confluența Argeșului cu riul 

| Doamnei, minunata cetate de scaun a luj Neagoe Basarab 
Iși Constantin Brîncoveanu trăiește patetic noua sa tinere

țe dinamică, tinerețea sa socialistă, mîndrindu-se a fi cita-

Idclă de prim-rang a tehnicii și chimiei românești 
Călătorind cu trenul, pe timpul nopții, pe linia ferată ' 

j duce de la București la Piatra-OJt, îndată ce te apropii de 
I Pitești privirile îți sînt atrase de flacăra înaltă și vie de pe 
1 plat forma chimică, aidoma flăcărilor ce ard veșnic la Ișalni- 

ța și la Bra,zi, apoi constelația de lumini ale ma-

Irclui oraș cu multele lui cetăți industriale. E ca un impre
sionant spectacol al forței și cutezanței creatoare, un tablou

I proaspăt și minunat ce desenează chipul și viața nouă a 
bătrînej așezări.

Acea imagine despre care credeam că nu o va schimba 
I nici timpul, nici fantezia mea. realmente nu mai există. In 
I schimb înlîlnim imaginea aceasta cu adevărat magnifică n 
1 Pileștiului de azi. în continuă devenire.

PRODUSE

200 tone deja, 
vom munci cu 
să realizăm și

sint in aceeași

ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON 
DEVA 

angajează de urgență 

• șef birou desfacere
Condiții de studii și stagiu conform H.C.M. 

914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Limite de salarizare 2 300—2 950.

Informații la sediul întreprinderii, din str. 
Sîntuhalm nr. 1 sau telefon 13930, 13931, in
terior 119.

angajează prin concurs:
CONTABIL ȘEF

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. nr. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Concursul va avea loc în ziua de 1 august 
1972, ora 10, la sediul întreprinderii.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—13, de la biroul personal al între
prinderii din str. Republicii nr. 90, telefon 1804.

„STOP“ — FLUCTUAȚIEI!
(Urmare din pag. 7)

Din spirit de tovărășie minerii 
s-au ajutai întotdeauna și se a- 
juta și acum intre ci in însuși
rea meseriei, iar cei mai buni 
dintre mineri sini în prezent și 
cei mai buni ,,profesori" în mi
nerit. Mineri de prestigiu cum 
sînt Eroul Muncii Socialiste Pe
tre Constantin sau Vasile Ruși- 
toru de la mina Lupeni, Con
stantin Grlîdinaru de la mina 
Uricani, Aurel Cristea de la mi
na Aninoasa si foar’e multi al
ții, acordă o deosebită atenție 
noilor venifi la mină, ii repar
tizează să Iu.Teze in schimburi
le <onduse de ei, ca să-i poată 
îndruma și urmări direct, îi fac 
treptat, cu răbdare să prindă 
„quslul" meseriei de miner și 
s-o îndrăgească, îi educă in 
spiritul înaltelor îndatoriri și 
al disciplinei minerești, îi ajută 
să rezolve problemele izvorite 
din inerentele greul li ale în
ceputului, se interesează cît 
cîștiqă și cum își cheltuiesc ba
cii aqcnisiti prin muncă, cum 
trăiesc in afara orelor de lucru, 
cum sînt cazați, rum se îmbra
că, ce măuincă, cu re se ocupă 
In timpul liber, făcindu-i să se 
simtă bine in marea colectivi
tate minerească a Văii Jiului, sfi 
bc încadreze in rînd urile aces
tei colec tivitali.

Pentru șefii de brigadă, pen
tru minerii mai vechi, este o 
datorie de onoare sa se ocupe 
în permanent', cu cel mai ma
re interes pentru completarea

rindurilor marii armate a mine
rilor, să-i facă pe noii angajați 
la mina să simtă atracția pen
tru această muncă bărbătească 
dar frumoasă, să-i ajute să în
țeleagă importanta acestei 
munci pentru ^economia națio
nală, pentru tara întreagă, să-i 
învețe cum să muncească cu re
zultate bune fără a depune e- 
forturi în plus, să-i ajute să-și 
însușească tehnica modernă cu 
care sini dotate minele, să-i le
ge strins de formația de lucru 
in rare sînt repartizați. Fiecare 
brigadier sau șef de schimb, fie
care miner cu vechime și expe
riență să nu uite nici un moment 
că și el a fost cîndva in situația 
noilor angajați, că și el a fost 
ajutat la timpul său să se inte
greze colectivului de mineri și 
<ă învețe meserie și că genera
ției sale îi incumbă datoria de 
onoare de a se ocupa de gene
rația care va avea miine misiu
nea de a duce mai departe fă
clia mineritului.

Cei care au înțeles această 
îndatorire și se achită cu răs
pundere de ea se bucură nu nu
mai de stima și recunoștința vie 
a acestor oameni ci și de apor
tul lor tot mai substanțial la ob
ținerea unor rezultate de pres
tigiu in activitatea economică a 
formației de lucru pe care o 
conduc.

Jn perioada ce urmează va 
crește simțitor numărul celor 
caro vor veni să lucreze în Va
lea Jiului îngrozind rindurile 
minerilor pentru a contribui la

creșterea producției de cărbune, 
înalta îndatorire fată de viito
rul mineritului, fată de soarta 
producției de cărbune a tării, 
caracterul profund umanist care 
caracterizează relațiile dintre 
oameni în societatea noastră so
cialistă ne impune să-i, primim 
cu toată căldura, să-i înconju
răm cu atenție, să-i ajutăm să 
se califice, să cîștige bine, să 
se stabilească definitiv in Va
lea Jiului. Organizațiilor de 
partid le revine sarcina de a 
urmări îndeaproape modul în 
care se ocupă factorii de răs
pundere de la exploatări de noii 
veniți, de condițiile lor de 
muncă și de viată, de a crea o 
puternică opinie în favoarea 
stabilirii lor la mină îndrumînd 
comitetele oamenilor muncii, or
ganizațiile de sindicat și de 
U.T.C. să desfășoare o perma
nenta muncă politică in rîndul 
lor, pentru a-i face să înțelea
gă importanta creșterii produc
ției de cărbune pentru econo
mia națională, să determine o 
grijă deosebită pentru crearea 
unor condiții corespunzătoare 
de muncă, de cazare și masă, 
să antreneze pe cei mai buni 
mineri, în primul rind pe comu
niști în acțiunea de <aliflcare și 
ridicare a căliți' nii noilor an
gajați, să-i ajute să devină mi
neri,
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cu prilejul împlinirii a 175 de 
ani de la moartea scriitorului.

MIERCURI 12 IULIE
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MIERCURI 12 IULIE

Soarele răsare la ora 4,42 și 
apune la ora 20,00.

Zile trecute din an — 194. 
Zile rămase — 172.

EVENIMENTE

1797 — A murit lenăchiță 
Văcărescu, istoric, filolog și 
pod premodern (175 de ani) 
(n. 1740); 1882 — S-a născut 
matematicianul Traian Lales- 
cu (90 de ani) (m. 1929); 1888 

- Începe greva generală a 
tipografilor din București pen
tru revendicări economice și 
politice; 1972 — Ziua munci
torului agricol din Bulgaria; 
1964 — A murit Maurice Tho
rez (n. 28. IV. 1900); 1956 — 
A fost dat publicității textul 
acordului cu privire la orga
nizarea Institutului unificat de 
Cercetări Nucleare de la 
Dubna.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tată cu de-a sila; Re
publica : Poloneza de Oglin- 
ski; PETRILA: Simon Boli
var; LONEA — Minerul : Pă
durea pierdută; VULCAN: 
Copacii mor în picioare; PA- 
ROȘENI : Riscul; LUPENI — 
Cultural: Sorgul roșu; URI
CANI : Cazul C. L.

mergem 1
Casa de cultură, ora 19,30 

prezentare de cărți: Scrie
rile lui Ienăchiță Văcărescu

MIERCURI 12 IULIE
PROGRAMUL I : 6.00 Muzi

că și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei;
9.30 Viața cărților jreluare); 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Cîntec și joc dobrogean; 10,30 
Vreau să știu; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Intermezzo ritmic; 
11,15 Consultație juridică;
11.30 Cîntare patriei; >2,00 Doi 
soliști, două stiluri; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Inlîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Estivală — 
muzică de prin/; 14,00 Com
pozitorul săptămînii; 14,30 In

terpret! de operetă; 1-1,10 Cil 
îi țara-n lung și-n lat — mu
zică populară; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Selccțiuni din 
opera „Lakme" de Delibes; 
15,30 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cînlece și 
prelucrări corale; 16,30 Știința 
la zi; 16,35 Muzică ușoară; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tinerelului; 17,30 Cin- 
tă Ileana Greculescu și Con
stantin Ionașcu; 17,45 Noutăți 
din fonoteca noastră — muzi
că ușoară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă in 
întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului; 21,00 Lău
tari vestiți ai Muscelului; 21,10 
Revista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Valsuri și tan- 
gouri; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

MIERCURI 12 IULIE
9,00 Deschiderea emisiunii 

de dimineață. Telex; 9,05 Te- 
leglob: Aden; 9,25 O viață 
pentru o idee : Lumiere; 9,55 
Publicitate; 10,00 Curs de lim
ba rusă (lecția a 3-a); 10,30

Telecinemulcca pentru copii : 
„Cenușăreasa"; 12,00 O va
loroasă inițiativă ergonomics; 
12,30 Telejurnal; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amia- 
ză. Curs de limba germană 
(lecția a 2-a); 18,00 De la de
but la marele rol. Cu Valen
tin Tcodorian despre muzica 
de operă, despre interpretare 
și creație în muzică; 18,25 
Reflector; 18,40 Tragerea Pro- 
noexpres; 18,50 Timp și ano
timp in agricultură; 19,20 
1 001 de seri. Filmul „Coco
șul roșu"; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Raportăm Conferinței 
Naționale a partidului. Oa
meni și fapte din marea în
trecere; 20,20 Prim plan : Ion 
Armancu, lăcătuș montalor la 
F.M.U.A.B.; 20,45 Telocinema- 
teca: „Frumusețea diavolu
lui". Regia Rone Clair. Cu 
Michel Simon. Gerard Phi
lippe, S. Valero; 22.20 Cintă 
George Enache; 22,30 ,.24 de 
ore".

VREME4
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 26 
grade, iar la Paring de plus 
18 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 11 grade 
și, respectiv, de plus 9 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vreme instabil cu ce
rul mai mult noros. Izolat, se 
vor semnala averse de ploaie 
însoțite de descărcări olec - 
trice.
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Steagul roșu
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La 11 iulie, la Ministerul A- 
facerilor Externe, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre Cor- 
neliu Mânescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România. și Stefan 
Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Polone

Cu această ocazie s-a efectuat 
un schimb larg și util de păreri 
cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relați
ilor bilaterale româno-polone, 
precum și în legătură cu unele 
probleme internaționale actua
le, îndeosebi privind pregătirea 
șl organizarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci-

procă, s-a apreciat cu satisfac
ție dezvoltarea cu succes a re
lațiilor reciproc avantajoase 
dintre ambele țâri.

★

Seara, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone. Ștefan 
Olszowski, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone a fost sa
lutat de Corneli» Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale române.

Au fost de față Jaromir O- 
cheduszko, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Lucrările 
Comisiei 

permanente 
pentru 

industrie, 
construcții și 
transporturi 

a Marii 
Adunări 
Naționale

a-

Pentru valorificarea
artei populare

Agenda manifestărilor cultu
ral-artistice de masă din aceas
tă lună consemnează numeroa
se acțiuni menite să contri
buie la valorificarea comorilor 
ariei noastre populare, la pre
zentarea lor în cea mai autenti
că și diversă expresie. Sînt pro
gramate, între altele, festiva
luri, concursuri județene și in- 
terjudețene, zile ale folclorului 
etc. Iată cîteva dintre acestea : 
cunoscuta și îndrăgita sărbătoa
re moțească ..Tîrgul de fete" de 
pe Muntele Găina, ce se desfă
șoară anual în cea de-a treia 
'duminică a lunii iulie (județul 
’Alba); parada cîntecului. dan
sului și portului popular lă- 
pușan (județul Maramureș); 
„Serbarea coroanei de flori", o- 
bicej străvechi săsesc din satul 
Saeș (județul Mureș); întrecerea 
celor mai bune teatre de ama-

tori din județul Tulcea; concur
sul formațiilor artistice de a- 
matorj din județul Mureș; ziua 
folclorului loviștean (jud. Vîl- 
cea): cea de-a 7-a ediție a festi
valului folcloric vrînccan ctc.

Majoritatea manifestărilor 
cultural-artistice de masă men
ționate sînt dedicate, în acest 
an, Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii. Programele ansam
blurilor folclorice Și corale, e- 
chipelor dramatice de amatori, 
brigăzilor artistice de agitație 
au fost astfel alcătuite îneît 
prin conținutul lor să reflecte 
bucuria, munca avîntată cu ca
re întregul popor întîmpină ce
le două mari evenimente, reali
zările de scamă obținute 
muncă.

In ziua de 11 iulie 1972 a 
vut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale, sub conducerea 
tovarășului Alexandru Scnco- 
vici, ședința Comisiei pentru 
industrie, construcții și trans
porturi, în cadrul căreia au 
fost dezbătute, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, probleme 
privind asigurarea, de către 
Ministerul Industriei Construc
țiilor dc Mașini, cu utilaje și 
construcții metalice a principa
lelor capacități de producție, 
cu termene de punere în func
țiune în anii 1972 șl 1973.

La lucrările comisiei au parti
cipat reprezentanți ai organelor 
centrale de sinteză, ai condu
cerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Ș> ai 
ministerelor beneficiare, direc
tori de uzine.

In urma discuțiilor, comisia a 
adoptat propuneri care vor fi 
prezentate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Sesiune de transfer
pentru cadrele medicale

In perioada 3—5 august. Mi
nisterul Sănătății organizează 
o sesiune de transfer pentru 
medicii de medicină generală, 
medicii stomatologi și farma
ciști care vor să se încadreze 
In alte unități sanitare din ace
lași județ sau din județe 
rite, precum și în cadrul 
oficii farmaceutice sau a 
unități ale ministerelor cu 
sanitară proprie.

Prin această sesiune de 
6fer se urmărește asigurarea u- 
nor condiții mai bune pentru

dife- 
altor 
altor 
rețea

tran-

desfășurarea asistenței medica
le Și farmaceutice, oferindu-se, 
totodată, posibilitate unor me
dici să se transfere în localită
țile de care sînt legați prin in
terese familiare. -

Posturile publicate pentru a- 
ceastă sesiune de transfer vor 
fi afișate la sediul direcțiilor 
sanitare județene, al oficiilor 
farmaceutice și ministerelor cu 
rețea sanitară proprie și pot fi 
consultate de cei interesați du
pă data de 10 iulie 1972.

(Agerpres)

Secerișul
>

O dată cu înaintarea frontu
lui secerișului în nordul țării 
recoltarea griului a ajuns în 
perioada de vîrf. Unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste 
au concentrat în aceste zile 
toate mijloacele pentru grăbi
rea lucrărilor în vederea înlă
turării pierderilor și pentru de
pozitarea în cît maj bune con
diții a recoltei. Potrivit date
lor centralizate marți la minis
terul de resort. în întreaga țară

Sesiunea a HH-a a Consiliului

La 11 iulie, la Moscova, au 
continuat lucrările celei do-a 
XXVl-a sesiuni a Consiliului do 
Ajutor Economic Reciproc, cu 
participarea șefilor guvernelor 
Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Unga
re și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La lucrările sesiunii partici
pă o delegație a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia. 
In calitate de observatori, la 
lucrările sesiunii participă o

delegație a Republicii Cuba și 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
U.R.S.S.

Participant» la sesiune au sa
lutat călduros declarația Cubei 
cu privire la dorința sa dc a 
intra în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

La ședință au luat cuvîntul 
conducătorii delegațiilor țărilor 
participante.

Schimbul dc păreri sc desfă
șoară într-o atmosferă tovără
șească.

Ședința sesiunii va continua 
în ziua dc 12 iulie.

(Agerpres)

Discursul radiotelevizat 
al președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
qerpres). — Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
a rostit luni seara un discurs 
radiotelevizat in care a evocat 
o serie de probleme politice și 
economice ale tării. El a afir
mat că opoziția, care nu expri
mă interesele maselor largi ale 
poporului chilian, se străduieș
te să submineze transformările 
revoluționare initiate de guver
nul Unității Populare și să pro
voace o criză politică. „Faptul 
că unii conspiră și că alții do
resc să dea un camuflaj consti
tutional acțiunilor lor sedițioa
se a adus tara în pragul con
fruntărilor", a spus președinte
le. El a afirmat că o veritabi’ 
conspirație a fost organizată 
din afară, referindu-se, in con
text, la dezvăluirile făcute re
cent de ziarul „New York Ti-

i

mes" privind noile manevre a- 
le companiei nord-americanc 
„International Telephone and 
Telegraph", destinate să creeze 
dificultăți economice statului 
chilian pentru a-1 plasa într-o 
situație do criză ireversibilă.

Allende a anunțat că va ce
re Congresului să se pronunțe 
de urgentă pentru proiectul de 
lege prin care s-a hotărît ex
proprierea companiei nord-ame- 
ric.int „International Telephone 
and Telegraph". „Demnitatea tă
rii, a spus el, cere să fie adop
tată această inițiativă".

Allende a declarat că, într-un 
viitor apropiat, guvernul va 
prezenta un proiect de lege cu 
privire la majorarea salariilor 
muncitorilor și burselor acorda
te elevilor, precum și un proiect 
do lege privind crearea 
fond unic de pensii.

Declarația ministrului
de externe al Finlandei

HELSINKI II (Agerpres). — 
Ministrul finlandez al afaceri
lor externe. Kalcvi Sorsa, a co
municat reprezentanților la 
Helsinki ai Republicii Demo
crate Germane și Republicii Fe
derale a Germanici că, potri
vit opiniej guvernului țării sa
le. a sosit timpul să sc între
prindă pași pentru stabilirea 
de relații diplomatice între Fin
landa și R.D.G., pe de o parte, 
între Finlanda și R.F.G., pe de 
altă parte. anunță agenția

A.D.N. Kalcvi Sorsa a 
că ar trebui, totodată, să încea
pă convorbiri și asupra altor 
probleme cuprinse îp memoran
dumul guvernului finlandez din 
septembrie 1971 și care privesc 
reglementarea generală a aces
tor relații

Agenția A.D.N. precizează că 
guvernul R.D.G. a salutat încă 
de la început propunerea gu
vernului finlandez din 10 sep
tembrie 1971, dcclarîndu-sc ga
ta să înceapă tratativele cores
punzătoare.

„Cosmos-500“

♦ Cil prilejul celei dea >' a 
Ș aniversări a victoriei Revoluției 
Ș Populare Mongole, In Pjațj Suho 
Ș Bator, din capitala țării, au asul 

loc, marți, o paradă milliard șl 
$ o demonstrație a oamenilor 

muncii.
S
$ ♦ Președintele Man 7/edun
§ a primit luni pe Maurice Schu- 
< mann, ministrul francez a) afa- 
§ cerilor externe, cu care a avut 
Ș o convorbire amicală și sinceră

— anunța agenția China Nouă. 
$ A fost prezent Ciu En-lai, pre- 
i miorul Consiliului dc Stal.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansat, la 10 iulie, satelitul

artificial al Pămintului „Cos- 
nios-500“. Aparatura științi
fică instalată la bordul sate
litului funcționează normal.

Ș ♦ O delegație poloneza, con- 
dusă de Jan Kaczmarek, mlnis- 

Ș Irul științei, invățaminlulul su- 
Ș perior și tehnicii, și o delegație 

americană, condusă de Edward 
Ș David, consilier al președintelui 

pentru problemele șliln- 
începul la Varșovia con- 
asupra colaborării in do- 
ștlinței șl tehnicii.

VIETNAMUL DE SUD II (A- 
gerpres). — Lupte violente s-au 
desfășurat în noaptea de 
spre marți între unitățile for
țelor patriotice de eliberare și 
trupele saigoneze în vecinăta
tea orașului Quang Tri, din 
Vietnamul de sud. In sprijinul 
militarilor saigonezi au interve
nit ‘ '
„B-52" și 
război ale 
lor Unite.

Artileria 
declanșat, luni, un 
asupra militarilor inamici 
zona orașului An Loc, precum 
și a pozițiilor saigoneze situate 
de-a lungul , șoselei nr. 13, la 
circa 100 km nord de Saigon. 
Alte operațiuni ale patrioților

bombardiere 
artileria 
flotei a

forțelor

luni

americane 
navelor de 
7-a a State-

patriotice a 
tir susținut 

din

au fost înregistrate în provin
cia Kien Phong, din Delta Mc- 
kongului, la circa 120 km vest 
de Saigon.

★

§ S.U.A. 
țel, au

Ș vorbiri 
$ meniul

s Prințul Norodom Sianuk, 
Ș șeful statului cambodgian, pro- 
$ ședințele Frontului Unit Națio- 
îj nai a) Cambodgici, care înlre- 
Ș prinde o vizită oficială la 

Nouakchott, a participat la o 
Ș conferință a cadrelor Partidului 
Ș Poporului din Mauritania, pre- 

zidată de șeful statului mauritan, 
Ș secretar general al partidului, 
Ș Moktar Ould Daddah, relatează 
i agenția China Nouă, 
ș
$ > Guvernul ghanez a pus sul»
ș sechestru bunurile a nouă com- 
Ș panii străine din industriile ml- 
b nleră șl forestieră șl a cerut o 
ș cotă mai mare de participare la 
Ș operațiunile acestora, anunță a- 

genția Associated Press.
§
Ș < Secretarul general al Ligii 

Arabe, Mahmud Riad, aflat in-
Ș tr-o vizită la Rabat, a fost pri- 
Ș mit de regele Hassan al Il-h-a 
$ al Marocului, pe care l-a infor- 
Ș mat despre rezultatele recentc- 
Ș lor sale contacte cu autoritățile 

libaneze și cu liderii rezistentei
Ș palestiniene. In context, relevă 
Ș agenția Reuter, a fost evocată 

propunerea suveranului marocan 
Ș dc a se convoca o conferință a 
5 primilor miniștri sau a miniștri- 
ș lor de ' externe arabi care să 
Ș disente problemele privind ata- 
Ș curile isracliene în sudul Liba- 

nului.
$
Ș Președintele Uruguayului.

Juan Maria Bordaberry, a pro- 
Ș mulgat legea asupra „securității 
Ș statului", care înlocuiește „sta- 
s rea de război intern", instituita 

- § la 15 aprilie a. c. — informează
Statelor ș agenția Prensa Latina. In baza 

Ș acestei legi, garanțiile constltu- 
---- - ...u......u.3 rămin sus- 

Ș pendafe pînă la 30 septembrie, 
Ș poliția și armata fiind investite 

cu puteri speciale pentru com-
Ș baterea elementelor aparținînd 
§ organizației „Tupamaros".

HANOI 11 (Agerpres). — Du
pă cum informează agenția 
France Presse, un grup de apro
ximativ douăzeci de ziariști vi
etnamezi și străini a fost sur
prins în dimineața zilei de 11 
iulie de un. bombardament al 
aviației americane în apropierea 
capitalei R.D. Vietnam, Hanoi. 
Ziariștii, printre care Și trimi
sul special al agenției France 
Presse, se pregăteau să viziteze 
o rețea de diguri situată la cir
ca 60 kilometri de capitala 
R.D. Vietnam, cînd zona în care 
se aflau a devenit obiectul ata
cului a 12 avioane americane 
de asalt.

(Agerpres)

DIN PRESA STRĂINĂ

Timișul de sus, Bran, Ho- 
morod, Zizin și în alte locali
tăți din județul Brașov, își pe
trec vacanța de vară peste 2 000 
pionieri și școlari din întreaga 
țară.

însoțiți de profesori și in
structori, micii oaspeți pornesc 
zilnic în excursii în munți, vi
zitează monumente de artă și 
istorie, sînt oaspeți ai colecti
velor unor mari unități indus
triale.

Anul acesta taberele situate 
în județul Brașov vor găzdui 
peste 12 000 pionieri și școlari, 
cu 2 500 mai mulți decît anul 
trecut.

(Agerpres)

------ ♦-------

Procesul 
cercetătorilor 

Ellsberg și Russo
LOS ANGELES 11 (Ager

pres). — După cum s-a mai a- 
nunțat, la Los Angeles a în
ceput procesul intentat celor 
doi cercetători americani — Da
niel Ellsberg și Anthony Russo 
— care au furnizat ziarelor 
„New York Times" și „Washing
ton Post" fragmente din docu
mentele secrete ale Pentagonu
lui privind politica '
Unite în Asia de sud-est ,

Curtea a început selecționarea S țlonaIe indlv|duaIe 
Uirnril nr nnnrntiiino roro ca C . . . — .

în perioade
grîul a
1 131 300 ,
58 la sută din suprafețele cul
tivate în întreprinderile agrico
le de stat și 43 la sută în coope
rativele agricole de producție.

In întrecerea pentru 
desfășurare a recoltărilor 
vară, rezultate deosebite 
înscris unitățile agricole 
stat din județul Dolj, care 
terminat primele pe țară sece
rișul griului și au depășit pro-

fost recoltat de pe 
ha, ceea ce reprezintă

buna 
de 
au 
de 
au

ducțiile prevăzute. De aseme
nea, întreprinderile agricole de 
stat din județele Timiș, Me
hedinți, Constanța și Olt, au se
cerat între 70—82 la sută din 
terenurile cultivate cu grîu. 
Fruntașe în întrecere sînt și co
operativele agricole din jude
țele Olt, Timiș și Dolj care au 
strîns recolta de grîu de pe 
82—88 la sută din suprafețele 
cultivate.

(Agerpres)

Reuniunea de urgență 
a guvernului pakistanez

RAWALPINDI 11 (Agerpres). 
— Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a prezidat 
o nouâ reuniune de urgență a 
guvernului pakistanez, consa
crată examinării mijloacelor 
necesare pentru restabilirea i- 
mediată a calmului în provincia 
Sind, în care, de cinci zile, con-

tinuă să aibă loc ciocniri între 
populația de limbă urdu și cea 
do limbă sindhi.

După reuniunea guvernului, 
președintele Aii Bhutto a nu
mit un comitet alcătuit din pa
tru membri și l-a însărcinat cu 
soluționarea urgentă a conflic
tului lingvistic din regiunea 
Sind.

șomeri,

soluții

preocu-

existau
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La ultima statistică în fe
bruarie, în Anglia 
22 530 muncitori de culoare 
oficial considerați 
dintre care 1 600 sub 18 ani. 
Dar se înțelege din ce în ce 
mai mult că sursele oficiale 
nu dau adevărata măsură a 
problemei, deoarece ele sînt 
folosite foarte puțin și nere
gulat, cel mai puțin de către 
tineri. Anumite zone, ca Brix
ton la Londra sau Hands- 
worlh la Birmingham, au o 
adevărată populație flotantă 
de tineri negri șomeri. Pro
blema este în esență aceea"a 
tineretului urban fără lucru 
în general — dar ultimul ra
port (pe 1970) al funcționaru
lui din Birmingham pentru 
încadrarea tineretului în mun
că afirmă că în medie o tî- 
nără sau un tînăr negru are 
nevoie de patru recomanda- 
ții pentru a putea găsi un 
post, în comparație cu 2,8 
pentru linerii albi. (Și servi
ciul pentru angajarea tineri
lor se ocupă numai cu o par
te a pieței). Tot în 1970, un 
studiu pentru nordul Londrei 
constata că 22 la sută din ti
nerii în vîrstă de 16—24 ani 
originari din Indiile de vest 
nu erau angajați în muncă 
(de patru ori media naționa
lă curentă), o cifră pe care 
Departamentul pentru folosi
rea forței de muncă a refu
zat să o creadă în acel mo
ment. De atunci, șomajul s-â 
agravat în general șl fiecare 
este mai Îngrijorat de per
spectivele de muncă în su
burbiile in care se află nu-

mărul cel mai mare de imi
granți.

Problema este mal aparen
tă pentru descendenții imi
granților din Indiile de vest 
care, o dată aflați fără post 
sau avînd încurcături cu po
liția, sînt expuși* să fie izgo
niți de familiile lor și sfirșesc 
pe stradă. Directorul unei 
comunități din Paddington 
pentru tineri negri fără domi
ciliu recunoaște că la Lon
dra există 1 000 de asemenea 
tineri care găsesc loc de dor-

te de oameni de culoare. In 
mod semnificativ, organizați
ile de negri sînt cele mai ac
tiv preocupate de tinerii de
licvent și sînt cele mai dis
puse să preconizeze 
severe.

Nu există aceeași , 
pare, deocamdată, în ce pri
vește tinerii asiatici — ei ar 
putea fi protejați de vîrstă, 
de obiceiuri familiale diferi
te și de mai multe posibili
tăți de a fi angajați (in anu
mite domenii) în propriile lor

granți de culoare.
Pîna în 1980, în rîndurile 

populației britanice vor fi 
peste 200 000 de tineri de cu
loare în vîrstă de 16—24 ani. 
Incepînd de acum, majorita
tea celor care vor termina 
școala vor fi cetățeni englezi 
de la naștere. Dacă actuala 
stare de nemulțumire se in
tensifică, perspectiva este 
tristă. Neîncrederea tineretu
lui negru își află expresia 
astăzi în afirmații cu privire 
la identitatea neagră — chiar

VEVEZIELA

comerțului 
a declarat Elmar 

directorul Departa- 
pentru problemele 
din cadrul poliției 
referindu-se la ex-

mit prin expediente, jumăta
te dintre ei fiind lipsiți in 
mod cronic de cămin. Condi
țiile care Însoțesc infracțiu
nile mărunte și consumul de 
stupefiante sînt toate de a- 
semenea evidente. Delicven
ta in rîndurile tineretului 
negru este încă un fel de su
biect tabu In lumea relațiilor 
rasiale, și, bineînțeles, pro
porțiile nu sînt mari. Dar lo
cal ele pot părea altfel. A- 
tunci cînd comitetul pentru 
Relațiile rasiale a făcut cerce
tări recent .pentru Wand
sworth, i s-a declarat că 
în 135 cazuri de furturi 
ae genți reclamate divizi
ei „W“ a poliției metropo
litane în 1971, 62% din victime 
au pretins că au fost ataca-

comunități. Dar, în lumea din 
afară, nu există nici un mo
tiv să credem că ei se descur
că mai bine pentru a găsi 
posturi potrivit aptitudinii lor 
sau ambițiilor lor. Patronii, 
în general, continuă să ezi
te să angajeze un funcționar 
de culoare, atunci cînd pot 
obține un funcționar alb. Și 
dificultățile la angajare sînt 
cu ațît mai mari cu cit pos
tul este mai bun: experien
ța agenției International Per
sonnel, specializată în procu
rarea de posturi, în special 
de funcționari, pentru s'olici- 
țanți de culoare, nu lasă nici 
o iHdoială în ce privește pie- 
tțiflle pe care le întîmpină 

mai strălucite 
ia al unor imi-

din partea unor locuitori ai 
Liverpool-ului ale căror fami
lii sînt stabilite acolo de pa
tru generații. Ar fi Important 
să se construiască pe partea 
pozitivă a acestei situații — 
de pildă, canalizînd resurse
le pentru instruire și orien
tare profesională prin organi
zații de negri. Dar aceasta va 
constitui în cel mai bun caz 
o operațiune de salvare. Ex
pert» sînt de acord că viito
rul depinde de ajutorul acor
dat copiilor și familiilor lor 
la vîrstă școlară și mai îna
inte pe o scară mult mai lar
gă deci! în prezent.

TRAFIC
CU MINA DE LUCRU
Elveția a devenit un fel de

„paradis ăl 
sclavi" <- 
Maeder, 
meniului 
străinilor 
federale,
ploatarea la care sînt supuși 
in Elveția numeroși munci
tori veniți, pe diferite căi, din 
alte țări.

In declarația făcută Agen
ției elvețiene de presă, Elmar- 
Maeder a condamnat negoci
erea mîinii de lucru repre
zentată de lucrătorii turci, 
spanioli, italieni, portughezi 
și de alte naționalități, ară- 
tind că aceasta este practica
tă în Elveția nu numai de 
..șarlatanii străini", dar și 
de „un număr important de 
patroni elevețieni". Au fost 
astfel aduși în țară, pe căi 
ilegale, mii de muncitori care 
pot fi văzuți „lucrind și lo
cuind în condiții dintre cele 
mai mizerabile", 
cești nefericiți, 
iluzia unei vieți 
vin ca .„turiști", în autocare, 
însoțiți de un „ghid" care es
te în realitate un adevărat 
negustor de sclavi. Această 
situație este încurajată de 
faptul că, în cazul în care 
sînt prinși, al îl străinii care 
ii aduc, pentru a se îmbo
găți, prin remunerări grase, 
pe acești „sclavi moderni", 
cît și patronii locali care se 
pretează la acest negoț inu
man nu au de făcut față de
ții unor pedepse minime — 
cel mai adesea amenzi, pe 
care le suportă foarte ușor cu 
mijloacele de care dispun.

Deseori a- 
amăgiți de 
mai bune,

juraților, operațiune care, se 
presupune, va dura pînă la §
sfîrșitul săptămînii în curs. Se $
așteaptă ca procesul să dure- $
ze între 10 și 12 săptămîni. Con- f
form legislației americane, Da- »„
niel Ellsberg este pasibil de o $ . , _ . . ....
pedeapsă de 115 ani închisoare, $ La Tr*.es s’au încheiat Iu-
iar Anthony Rosso dc 35 c'c ani S cr<îr‘? “nul congres in ornaț.o- 
închisoare na de sludl* asupra poluării a-

Ș pclor marine. Organizat sub aus- 
Ș piciile Institutului politehnic din 

Milano în colaborare cu Uni-
Ș versitatea Berkely (California), 
Ș congresul a stabilit noi mijloace 
$ de luptă împotriva poluării a- 
Ș pclor teritoriale și ale lagune- 
Ș lor.

sens de o- $ ♦ ,a Bruxelles au început
la 115 000 § convorbirile între ministrul de 

,2 milioane externe al Belgiei. Plerre Harm-

— eforturi 
industrializare

Petrolul continuă să reprezin
te punctul forte al economiei 
venezuelene. Exploatarea hidro
carburilor a adus în anul 1971 
peste 91 la sută din devizele 
tării și a contribuit cu 20 la su
tă la formarea produsului na
țional brut: numai redevențe- 
le asigură bugetului 28 la sută 
din veniturile sale.

In țară se întreprind însă se
rioase eforturi pențru exploa
tarea avantajoasă a altor bogă
ții, pentru diversificarea econo
miei. Cea de-a doua resursă mi
nieră a țării, fierul, este consi
derat a avea o dublă calitate: 
rezervele de minereu sînt im
portante (aproximativ 2 miliar
de tone, dintre care peste jumă
tate aparțin stalului) și. in al 
doilea rînd, zăcămintele sînl 
situate la sud de Orinoco, lin
gă partea navigabilă a fluviu
lui, ceea ce facilitează transpor
tul. Exploatarea zăcămintelor de 
fier permite totodată, diversifi
carea peisajului industrial ve- 
nezuelean, concentrai, pînă nu 
de mult, în jurul rezervelor pe
trolifere de la Maracaibo, în 
partea orientală. Producția de 
fier a crescut, in urma eforlu-

Japonia

de

rilor depuse în acest < 
ficialităfile țării, de 
tone în 1950 la 22,2 mmuauc ---------- — —3-—-------- ---------
tone în 1970, permițînd crearea $ mel- ministrul afacerilor ex- 
unei industrii siderurgice cu o terne al Uniunii Sovietice, An-
capacitate de peste 800 000 tone drei Gromîko. In timpul convor-
în 1970. Conform proiectelor, Ș birifor. menționează agenția 
producția sa urmează să alin- Ș TASS, au fost analizate proble- 
gă 1,5 milioane tone pe an. Pa- nie ale relațiilor bilaterale șl ale 
ralel, se dezvoltă industria pe- Ș situației internaționale, 
trochimică, pe baza unei legi Ș
caro prevede prelucrarea obli- > Federația muncii din Noua 
qatorie pe locul extracției a 15 Ș Zeelandă va boicota, în conti- 
la sută din producția petrolieră. Ș nuarc, avioanele și navele fran- 

In afara rezervelor feroase, $ ceze, pînă cînd vor înceta cx- 
Venezuela mai posedă conside- Ș pcricnțele nucleare ale Franței 

.. ..............................tt„ „x. -n pacific g declarat Jim KnoX| 
Ș secretarul general al Federației, 

după cum anunță agenția Asso-
> ciuleu rie.^s. 

................................................$
actuală este dc 680 kg pe an. J Secretarul general al
Alte proiecte ale guvernului de s o.N.U.. Kurt Waldheim, negocia- 
la Caracas se referă la punerea pentru eliberarea unul grup

rabile resurse aurifere. Un ză- 
cămînt conținînd aproximativ 3 
milioane tone de minereu aurifer 
a fost descoperit la El-Gallao, § ciated Press, 
în plină junglă, iar producția s

în valoare a imetiselor rezerve 
hidroelectrice ale țării. In ves
tul Venezuelei, pe fluviul Uri- 
bante, se construiește un mare 
complex hidroelectric. In pre
zent, Venezuela a început deja 
să exporte energie electrică în 
Columbia.

(„le Monde Diplomatique")

Victime în urma 
inundațiilor

TOKIO 11 (Agerpres). — Ploile torențiale care s-au a- 
bătut asupra vestului Japoniei continuă să provoace pier
deri materiale și să facă numeroase victime omenești. Po
trivit agenției United Press International, încă 11 persoane 
și-au pierdut viața, marți, numărul victimelor depășind în 
felul acesta cifra de 150. Se așteaptă ca frontul ploilor să 
se îndrepte spre eslul Japoniei, zonă în care se află capi
tala și alte centre extrem de populate.

Datorită cantității neobișnuite de apă, circulația ferovia
ră in multe prefecturi a fost întreruptă. In ultimele 24 de 
ore, în 44 de sectoare de pe 14 trasee feroviare nu s-a putut 
circula.

Potrivit Ministerului Construcțiilor, există aproximativ 
13 000 de puncte in care alunecările de teren, determinate 
de infiltrațiile de apă, sînt posibile. De altfel, pe Insula 
Kyushu au avut loc, pînă in prezent. 10 alunecări de teren.

Tiparul — întreprinderea poligrafica Hunedoara

Secretarul general al

Ș de ofițeri sirieni și a unui oii- 
Ier libanez capturați in timpul 

Ș incursiunilor trupelor Israeliene 
in sudul Libanului, la 21 iunie, 

Ș a anunțat un purtător de cuvin! 
Ș al O.N.U.. cilat de agenția As- 

sociad Press. El a adăugat că 
Siria și Libanul au cerut secre- 
tarului general al O.N.U. să iacă 
uz de bunele sale oiicii pentru 

Ș a obține eliberarea ofițerilor 
Ș capturați.

$ Detașamentele Partidului
Ș African al Independenței din 
$ Guineea-Bissau și Insulele Ca- 

pului Verde (PAIGC) au ala- 
Ș cat, în cursul lunii mai, ora- 
ț șelc Farini și Catio și au inițiat 
Ș alte 35 de acțiuni ofensive im-
Ș potriva garnizoanelor armatei 

portugheze instalate la Empada, 
Ș Guiledge, Cufăr, Guidagc, N'Go- 
Ș re și Olossate, Burumluma. Ca- 

buca și Canquelifa — informe»- 
Ș ză un comunicat PAIGC, publi- 
Ș cat la Alger.
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