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COMUNICA T animatorii marii întreceri

Towâ$ul Nicolae (can-jcscis
a primii pc ambasadorul L.B.S.S.

Simbătă. 15 Iulie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar genera, al Partidului Co
munist Român, p> ••ședințele

Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
pc Vasili Ivanovic) Drozdenko, 
ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația de parlamentari socialiști

din Elveția

cu privire la îndeplinirea planului de stat 
de dezvoltare economico-socială a Republicii 

Socialiste Romania, în semestrul 1 1972

față impresionan- 
al marii întreceri 
în întimpinarea 

Naționale a părti
celei dc-a XXV-a 

Republicii. Un 
irandios : oameni in 

oameni

De la ANGAJAMENTE la FAPTE

COLECTIVE
Realizarea și depășirea ritrei- Ș 

că a planului la producția de 
cărbune a devenit caracteristi- § 
ca meritorie a colectivului sc - i 
torului II al minei Vulcan. In 
prima jumătate a lunii iulie, co- Ș 
lectivul dc muncitori, tehnicieni 5 
și ingineri din sector, în frunte 
cu comuniștii, raportează supli- Ș 
mentarea cantității de cărbune Ș 
extrase peste plan in primul se- Ș 
mestru. de 2031 tone, cu încă 
1700 tone. Aportul deosebit la Ș 
acest succes l-au adus brigăzile 
celor două abataje frontale ale $ 
sectorului, conduse de coreu- Ș 
niștii Vespasian Cătană și Gheor- 
ghe Ciobanu. Ș

In prima decadă a acestei Ș 
luni, minerii brigăzii lui Vespa- Ș 
sian Cătană au reușit să produ- 
că din frontalul lor un plus de Ș 
900 tone cărbune, obținut pe 
seama creșterii randamentului Ș 
realizat fată de cel planificat cu Ș 
900 kg/post, arvansînd în același $ 
timp cu un ciclu mai mult de- Ș 
cit planul de avansare planifi- Ș 
cat pe aceeași perioadă. „Fron- Ș 
taliștii" conduși de Gheorghe 
Giobanu din panoul I al acelu- § 
iași strat contribuie la realizări- 5 
le sectorului cu un plus de 400 ș 
de tone, avansînd cu un ciclu Ș 
mai mult față de cît aveau ca 
plan în prima jumătate de lună. Ș

Cu pondere mai mică în pro- $ 
ducția sectorului, dar cu un me- Ș 
rit personal la fel de consistent 
ortacii șefului de brigadă Gri- § 
gore Cojocaru, dintr-un abataj i 
cameră, au obținut un spor de §

argumentele" forte 
ale unei valoroase 

initiative minerești
Avem in față cîteva calcule, pe cît de simple pe atit de 

expresive, de convingătoare Prin graiul concret al cifrelor 
asupra a ceea ce reprezintă pentru mina Uricani înfăptui
rea practică a inițiativei, devenită deja un mobilizator o- 
biectiv spre realizarea căruia brigada minerului CONSTAN
TIN GRĂDINARI a chemat toate brigăzile dc mineri de Ia 
lucrările de deschideri și pregătiri din Valea Jiului.

Prin foaia de acord, brigada lui CONSTANTIN GRADI
N’ ARU este obligată să realizeze în fiecare lună, incepind 
din iunie și pină in decembrie a.c., cite 71 ml avansare in 
galeria cu profil dc 12,2 mp cc o execută în sectorul II. 
Lucrînd în ritmul inițiativei — 100 ml avansare în medie 
in fiecare lună — ea va realiza, în plus, față de prevederile 
foii dc acord, pină la sfirșitul anului, 203 ml avansare, cu 
alte cuvinte va săpa cei 497 ml de galerie cu aproape 3 luni 
mai devreme, iar, avind în vedere că lucrarea interceptea
ză un strat de cărbune, va extrage în același timp, peste 
plan, o cantitate ce întrece 3 400 tone de cărbune.

Brigada condusă de IOAN DRACȘAN care execută în 
același sector o galerie cu profil de 7,9 mp are de executat, 
pină la finele anului, potrivit foii de acord, 490 ml galerie. 
Realizînd in plus în fiecare lună, în medie 30 ml avansare, 
brigada va obține 210 ml diferență față de foia de acord.

mcnsul flux viu al întrecerii, 
comuniștii se înscriu ca o pre
zență activă, ca promotori ai 
elanului de nestăvilit pe fron
tul creației, animatori neobosiți 
ai tuturor celor ce azi nu cu
nosc preget în munca lor

„Așteptăm contribuția fiecă
ruia la realizarea și depășirea 
producției". Este aceasta, oare, 
doar expresia unei dorințe ? 
Mobilizați total de entuziaste
le chemări la întrecere lansate 
de Petru Roman (Aninoasa), 
Constantin Grădinara (Uricani) 
și Petre Constantin, minerii din 
Lupeni, urmind pilda celor mai 
destoinici comuniști au reușit, 
într-un timp record, să recupe
reze întregul minus al exploa
tării, dînd peste plan 2 300 tone 
de cărbune. Zilelor de 7, 8 și 
9 iulie, decretate zile ale schim
burilor de onoare, li s-a răs
puns cu „excelent". Grupurile 
de agitatori comuniști, care 
acționează pe lingă fiecare or
ganizație de bază, oameni com
petent profesional, cu o înaltă 
conștiință politică și-au făcut 
din plin datoria. De altfel. Ia 
Lupeni — cum ne spunea și 
tovarășul loan Raczek, secreta
rul comitetului de partid pc 
exploatare — dacă altădată se 
mai simțea nevoia, uneori, a 
unor indicații „din mers", des
tinate agitatorilor, celor ce tre
buiau să anime spiritele și pul
sul abatajelor, de data aceas
ta propria inițiativă a comuniș- 

niști ca Gheorghe Dascălu, loan 
Fiorii, Carol Nagy, Nicolae Gă- 
lan, Iosif Lengyel, Ion Ciungan, 
Ambrozie Berceanu, Alexe Fur- 
dul. Petru Ambruș. Silviu Tăr- 
bălescu, Mihai Rusu, Vasile Ru

(Continuare în pag •» 3-a)

Noi „verticale"
După ce au predai blocul G-8 

cu 119 apartamente cu 3 luni 
mai repede față de grafic și cu 
calificativul maxim de calitate, 
constructorii vulcăneni pregă
tesc pentru recepție blocul 11-B, 
obiectiv care are scadența la 30 
august.

Clădirea poștei din Baru, un 
alt obiectiv înălțat de construc
torii vulcăneni cu termen de 
predare la 31 iulie a fost, de 
asemenea, terminată.

Alte „verticale" își au star
tul în aceste zile. Acestea sînt 
blocul 19 cu 88 apartamente, la 
care a început montarea panou
rilor prefabricate, și blocul 13 
C-D unde au început lucrările 
de săpare a fundațiilor.

Avem în 
tul tablou 
declanșate 
Conferinței 
dului și a 
aniversări a 
peisaj 
întrecere cu timpul, 
concentrînd dimensiunile tim
pului. In centrul acțiunii — 
clarră. precis conturată, ima
ginea comunistului. A comu
niștilor total preocupați de 
sporirea neîntreruptă a rodni
ciei timpului. Imaginea comu
nistului principial, combativ, 
dornic de perfecționare, ferm 
în gîndire și acțiune, devotat 
cauzei celor mulți. A comu
nistului fervent animator al co
lectivului în care-și desfășoa
ră munca. Zilnic, pe imensul 
șevalet al operei de construc
ție socialistă se trag conturu
rile unor fapte mărețe. Și con
tururile celor ce le semnează. 
Ale oamenilor. Ale comuniști
lor — cei atit de ferm con
vinși in izbînda deplină a lup
tei în care s-au angajat plenar...

Scriind aceste rînduri, mă 
încearcă un incipient sentiment 
de regret in fața ireversibilității 
timpului. Aș fi vrut să implan
tez în „răsadurile" acestor rîn
duri întreaga suită de nume 
și fapte ale celor mai 
bunj dintre cei maj buni 
comuniști ai Văii Jiului. Aș fi 
vrut să inserez aici numele tu
turor celor ce Se află în pri- . __ _______ T
mele rindurj ale marii bătălii tilor și-a spus cuvîntul. Comu- 
pentru propășirea societății, in 
primele rînduri ale entuziastei 
întreceri care a cuprins, de la 
Un capăt la altul, întregul mu
nicipiu. Am ales însă oameni 
din colectivul cel mai reprezen
tativ, din colectivul minei Lu
peni... Rămîn însă cu convin
gerea că în toate colectivele de 
muncă din Valea Jiului, în i-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialiste România, s-a 
întîlnit și a avut convorbiri, 
simbâtă 15 iulie a.c., cu delega
ția de parlamentari socialiști 
din Elveția, condusă de dr. 
Arthur Schmid, președintele 
Partidului Socialist Elvețian, 
deputat în Consiliul Național 
Elvețian.

in cursul convorbirilor, s-a 
realizat Un amplu schimb dc 
opinii cu privire la evoluția și 
perspectivele raporturilor româ- 
no-elvețicnc, la alte probleme 
de interes comun, precum și la 
unele probleme principale ale 
vieții politice din Europa și din 
lume.

Evidențiind cu satisfacție 
cursul ascendent al raporturi
lor dintre România și Elveția 
și subliniind posibilitățile exis
tente pentru creșterea lor con
tinuă, părțile și-au exprimat 
dorința de a acționa și in vi
itor pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor reciproce e- 
conotoice. tehnico-științifice și 
culturale, considered că aceas
ta corespunde pc deplin atît in
tereselor celor două țări și po
poare, cît și cauzei generale a 
pâcii și colaborării internațio
nale.

S-a apreciat că o importan
ță deosebită pentru asigurarea

pâcii în Europa o prezintă fău
rirea unui sistem trainic și e- 
ficace de securitate, care să du
că la construirea unor rapor
turi noi intre statele europene, 
la intensificarea colaborării pe 
diverse planuri între țările 
continentului, la interzicerea 
folosirii forței sau a amenință
rii cu forța. Ambele părți s-au 
pronunțat pentru intensificarea 
contactelor între țări în fa
voarea unor măsuri practice, 
multilaterale în vederea pre
gătirii și convocării conferinței 
generale europene de securita
te, astfel ca ea să poată avea 
loc în cele mai bune condiții 
și în cel mai scurt timp.

Cele două părți au subliniat 
că pentru dezvoltarea unor re
lații normale între toate țările, 
fără deosebire dc orînduire so- 

, cială, se impune ca la baza 
relațiilor interstatale să stea 
respectarea neabătută a prin
cipiilor cu aplicație universală 
ale deplinei egalități în drep
turi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele. Totodată, a 
fost relevată importanța deose
bită pe care o are participarea 
activă a tuturor țărilor — mici, 
mijlocii și mari — la soluțio
narea problemelor majore ale 
contemporaneității, în interesul

tuturor națiunilor, al cauzei 
păcii și progresului.

A fost pusă In evidență pă
rerea că, pentru realizarea u- 
nei păci durabile în lumea dc 
azi, este necesar să se treacă 
la luarea de măsuri efective, c- 
ficiente pentru stoparea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării și, in primul rind, a 
celei nucleare. In același timp, 
s-a apreciat că o influență de
cisivă pentru ameliorarea cli
matului vieții internaționale ar 
putea avea stingerea focarelor 
de război și dc încordare în di
ferite regiuni ale globului.

Convorbirile au contribuit la 
o maj bună cunoaștere recipro
că a pozițiilor celor două parti
de in problemele discutate. 
Părțile au convenit să dezvolte 
contactele, schimbul dc infor
mații și dc vederi, legăturile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Elvețian, 
ceea ce Va servi întăririi rapor
turilor prietenești dintre cele 
două popoare, cauzei păcii, pro
gresului social, destinderii și 
înțelegerii internaționale. Dele
gația elvețiană a invitat o de
legație a Partidului Comunist 
Român să participe la Congre
sul Partidului Socialist Elve
țian. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
teneasca.

Sesiunea științifică a Academiei R.S.R.
In zilele de 14—15 iulie 1972, 

au avut loc la București lucră
rile sesiunii științifice a Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, organizată în cinstea 
ponferinței Naționale a Parti-

dului Comunist Român, cu te
ma : „Contribuții ale cercetării 
științifice românești la perfec
ționarea conducerii și planifi
cării activității economico-socia
le11.

Au fost prezentate mai mul
te comunicări.

In aplauzele unanime ale a- 
sistenței a fost adresată o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu,

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Roman

V. TEODORESCU
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IINEREJI Șl RESPONSABILIIAIE
In aceste zile premergătoare 

celui mai însemnat eveniment 
al anului in țara noastră — 
Conferința Națională a parti
dului — întreaga viață a oame
nilor muncii din Valea Jiului 
vădește un vibrant elan crea
tor prezent in fiecare faptă în
scrisă in filele marii întreceri 
socialiste ce a cuprins în
treaga (ară. Succesele ce se ob
țin in fiecare zi și în fiecare 
întreprindere sînt o grăitoare 
concretizare a conștiinței comu-

niste, a responsabilității colec
tive și individuale. Laborioasa 
atmosferă generală cuprinde și 
vitalitatea tinerească, prezentă 
pe toate fronturile muncii cu 
o destoinicie ce răspunde ini 
crederii pe care partidul o in
vestește în ei. In mină, între
prinderi sau pe șantiere, tinerii 
din Valea Jiului participă cu o 
totală dăruire la înfăptuirea i- 
deii care însuflețește întregul 
nostru popor: CINCINALUL IN 
PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!

Stnt pline de miez, în acest 
cadru general, inițiativele și 
realizările uteciștilor de la Fa
brica de slilpi hidraulici din 
Vulcan. Sub îndrumarea perma
nentă a organizației de partid 
și stimulați de puternicul e- 
lan creator al colectivului de 
muncă ei au hotărit să-și adu-

că o contribuție mereu sporită 
la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. Și hotărîrile lor 
— ne spunea tovarășul Carol 
Simonis, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la F.S.H. — se 
concentrează și se concretizea
ză in angajamentul pe care l-au 
luat zilele trecute. In acest 
sens, tinerii din organizația 
U.T.C. nr. 1 prelucrări metali
ce au stabilit SA EXECUTE, 
IN MOD VOLUNTAR, IN FIE
CARE LUNA, PESTE SARCI
NILE DE PLAN, CITE 10 PIE
SE COMPONENTE ALE ST1L- 
PULUI HIDRAULIC. Cei din 
organizația nr. 2 
montaj vor monta în 
lună peste sarcinile de

Membrii Academiei Republicii Socialiste 
România, cercetătorii din unitățile științifice, 
în atmosfera de muncă creatoare, de entuzi
asm general cu care poporul nostru intim- 
pină CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, s-au întrunit în 
zilele de 14 și 15 iulie 1972 in sesiune științi
fică solemnă, consacrată acestui măreț eveni
ment, cu tema „CONTRIBUȚII ALE CERCE
TĂRII ȘTIINȚIFICE ROMANEȘTI LA PER
FECȚIONAREA CONDUCERII ȘI PLANIFICĂ
RII ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE".

Cu acest prilej, oamenii de știință și-au ma
nifestat încă o dată, cu emoție, sentimentele 
lor de profund devotament șl adincă recunoș
tință față de Partidul Comunist Român, față 
de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul înțelept și iubit al 
partidului, statului șl poporului nostru, pen
tru îndrumarea înțeleaptă, pentru sprijinul 
fecund pe care-1 primim necontenit și pentru 
satisfacția de a vedea că munca noastră, inte
grată in dinamica dc dezvoltare a întregii so
cietăți, contribuie în mod direct Ia accelera
rea progresului material și spiritual al patriei 
noastre.

Dczbătind in actuala sesiune aspecte lega
to de cercetarea științifică românească in do
meniul perfecționării conducerii și planifică
rii activității economico-sociale, participanții 
la sesiune stnt conștiențl de eforturile tot mai 
mari pe care trebuie să le depună și de aici 
înainte pentru a lega mal strlns activitatea de 
cercetare științifică de necesitățile practice a-

le făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate.

In cinstea Conferinței Naționale a Partidu
lui, unitățile științifice ale Academiei și-au 
luat angajamente suplimentare, concretizate 
in efectuarea de noi lucrări științifice, cu d- 
flclență econoinico-socială, in devansarea ter
menelor la unele teme importante de cerceta
re cu aplicare directă în producție.

Exprimînd hotărirea oamenilor de știință, a 
tuturor celor ce lucrează in Academia Repu
blicii Socialiste România, vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom pune în
treaga noastră energie și pricepere in sluj
ba mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al X-lea și a celor ce vor fi adoptate de Con
ferința Națională a partidului, că vom răspun
de printr-o activitate plină de pasiune și de 
dăruire inflăcăratei chemări adresate științei 
de Conferința extraordinară a organizației de 
partid a municipiului București, că ne vom in
tensifica activitatea de cercetare și vom de
pune toate eforturile pentru ca munca noastră 
științifică să servească îndeplinirii planului 
cincinal în patru ani și jumătate.

Dind glas devotamentului nostru nețărmu
rit față de înaltele idealuri comuniste, față de 
politica înțeleaptă internă și externă a parti
dului, condusă cu înțelepciune de dumnea
voastră, ne angajăm solemn să urmăm neabă
tut linia Partidului Comunist Român, să mun
cim. alături de clasa muncitoare, de întregul 
popor, pentru dezvoltarea și înflorirea patriei 
noastre socialiste și pentru sporirea presti
giului el in lume.

Excursie
Cuvîntul dat

(Continuare în pag. a 3-a)

nr.

(Continuare în pag.

ajustaj- 
fiecare 

plan, fi

.1

— Azi postamentul, a hotă rit Tcofil Chiș, și sudura 
pereții laterali !...

Biroul de turism din cațlrul 
Comitetului municipal al U.T.G. 
Petroșani organizează, în ziua 
de 23 Iulie, o excursie pentrg 
vizitarea „Tîrgului de fete6 de 
pe muntele Găina.

Transportul se asigură cu au
tobuzele cu plecarea din Petro
șani la ora 5 si întoarcerea (a 
ora 18. Inscrierțle se primesc & 
comitetele U.T.G. din localități, 
iar costul excursiei este do C«2 
lei, în cazul plecării din Petro-

Auzini adesea expresiile .pe cuvinf, .pe cuvîntul meu', 
.pe cuvîntul meu de onoare". Expresii-argument, aceste sin
tagme rezolvă In avantajul celui care le pronunță o situație 
paradoxală, puțin credibilă, întărește o promisiune, promite 
exactitatea faptelor narate. Dacă vreți, cuvîntul de onoare 
cere din partea celorlalți .votul de încredere'.

Semn al nobleței sufletești, cuvîntul de onoare se acor
dă rar, numai atunci cînd ești sigur că ți-l poți .onora". Și 
pbate pentru că e atit de rar, cuvîntul de onoare e atit de 
prețios, De ce am făcut aceste precizii ? Pentru că trei fap
te, cotidiene, m-au făcut să vorbesc despre el...

ONOAREA BRIGĂZII,
T- Nu poți avea încredere in ce spune! Uite mie mi-a i 

promiș că.,. ’
Stau de vorbă cu cel care a promis că...

ONOAREA MEMBRILOR El
GHEORGHE IONICA, mais

trul de la secția 
strucții metalice, tinăr 
fața căruia citesc 
semnele maturității, 
un om vorbăreț. Nu 
teaptă să fie întrebat, 
spune totul, articulind vorbe
le cu o migală de ceasor
nicar, dornic parcă să nu-i 
scape nimic de sub contro
lul ager al minții. Dacă la 
început toate astea m-au bu
curat, reporter fiind, mi-am 
dat seama că îndărătul cu
vintelor sale se ascundea 
greul faptelor, că, ele vorbesc 
despre oamenii secției: .Toți 
sînt buni tovarășe! Oameni 
de nădejde !“

Lingă stiva de tablă groasă 
.pentru construcții de co
livii", l-am găsit pe lăcătu
șul TEOFIL CHIȘ, șef 
brigadă, care, alături

de 
de

D. DUMITRESCU
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— Qa, e adevărat, țni-ani dat cuvîntul de onoare, (?e 
era fac ? Trebuia Să șpap Intr-un fel di eț. Puteam să fac 
qltcșva ? Nu ind l-am retras nici acum. E vorba doar de o 
aminare...

— Cum, dumneata fruntaș, lună de lună, nu-ți iei nici un 
angajament ?

— De ce ? Se poate trăi 0 fără angajamente normale. 
De fapt, tot îmi iau un angajament, clar II fip așa, in mine. 
Dectt sa promit ceva de care nu Sînt Sigur. E vorba de cu
vîntul meu, nu-l pot pierde atit de ușor.

.Martorul" e si el condamnat.
— Cum dl putut susține că ai văzut cum s-au petrecut 

lucrurile, cina dumneata erai cu totul în altă parte ?
— Am crezut că pot să-l ajut cu ceva. Mi-e văr. Oa

meni sîntem... și...
Să comentăm puțini a spune .da" clnd trebuie spus 

.nu" din timiditate, din jenă, pentru celălalt, a promite ceea 
ce nu poți promite înseamnă a te „taxa" singur cu sentința 
grea rostită cu obidă de omul care ișl pusese mari speranțe 
în tine: nu poți avea încredere in el! Dimpotrivă, a doua 
secvență relevă profilul omului pentru care cuvîntul de o- 
noare reprezintă .certificatul' demnității sale.

Avem nevoie de încrederea celorlalți. Atunci cind oame
nii ne cunosc prea puțin, In situații speciale, unele drama
tice. Avem nevoie dc încredere. O putem căpăta. Pe acest 
„G.E.C. în alb" care se cheamă „cuvint de onoare*. Să- 
acordăm atunci prețuirea cuvenită.

.ucian STROCHI
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COMUNICAT
cu privire la indeplinirea planului de stat de dezvoltare 

econumico-socialâ a Republicii Socialiste Rumania, 
in semestrul I 1972

in semestrul I. 1972, oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
tării, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, des- 
fășuiînd larg întrecerea socia
listă in îutîmpinareo Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român și a celei dc-a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, au obținut 
însemnate realizări in toate do
meniile activității economire, so
ciale și culturalo.

Potențialul economic al țării 
a crescut prin punerco in func
țiune a noi capacități și obiec
tive productive; a continuat 
procesul de modernizare a in
dustriei, agriculturii, construc
țiilor, a tuturor ramurilor de ac
tivitate. Au lost valorificate mai 
bine resursele materiale și u-

mane, a sporit eficiența activi
tății economice. Pe baza crește
rii producției materiale, o spo
ririi venitului național, a con
tinuat să se îmbunătățească ni
velul de trai al întregii popu
lații-

Prevederile principale ale 
planului de dezvoltare cconomi- 
co-socială a țării pe semestrul 
I. 1972 au fost îndeplinite în 
bune condițiuni.

In industrie, volumul produc
ției globale a fost de 178,6 mi
liarde lei, planul fiind îndepli
nit în proporție de 101,9 la su
tă, cu o depășire de 3.2 miliar
de lei.

Toate ministerele, organizații
le economice central, precum 
și consiliile populare și-au în
deplinit și depășit planul pe 
semestrul I, după cum urmează:

re a culturilor dc toamnă și de 
Insftmințare a culturilor duble. 

Efectivele de animale din în
treprinderile agricole de stat și

cooperativele agricole de pro
ducție, la 1 iulie 1972, prezintă 
creșteri față do aceeași dată a 
anului trocul:

— mii capele —

Efectivul existent 
la 1 iulie 1972

Creșteri față dc 
efectivul de la 
1 iulie 1971

Bovine 3 118,4 217,9
din care:
— vaci și juninci 1 283,9 25,8

Porcine 4 994,6 599,2
din care
— scroafe de prăsilă 546,4 44,3

Ovine 9 026,3 582,6
din care :
— oi și mioare 5 689,1

12 594,7
171,7

Păsări 1 4 439,5

Ministerul Energiei Electrice
Ministerul Minelor, Petrolului și 

Geologiei
Ministerul Industriei Metalur

gice
Ministerul Industriei Construc

țiilor de Mașini
Ministerul Industriei Chimice
Ministerul Economiei Forestiere 

și Materialelor de Construcții 
Ministerul Industriei Ușoare 
Ministerul Agriculturii, Indus

triei Alimentare și Apelor
Întreprinderile industriale ale 

consiliilor populare

Procente
100.7

101,2

101,4

101.4
102,0

102,3
104.5

101,2

102.7

Unitățile cooperației meșteșu
gărești și-au îndeplinit planul 
In producția marfă și prestările 
de servicii în proporție de 106,0 
la. sută, iar cele ale cooperației 
de consum în proporție de 107.1 
la sulă.

Comparativ cu semestrul I 
1971. producția industrială a spo
rit cu 12,6 la sută. Ritmuri înal
te dc creștere s-au înregistrat în 
toate ramurile industriei: 12,2 
Ia sută în industria energiei e- 
leclrice, 15,9 la sută în indus
tria construcțiilor de mașini,

12,3 la sulă in industria chimi
că, 14.6 la sulă în industria u- 
șoară, 12,1 la sută în industria 
alimentară.

Dinamica puternica a industri
ei noastre socialiste este releva
tă de faptul că producția reali
zată în semestrul I. 1972, depă
șite producția întregului an 
1965.

La principalele produse in
dustriale, îndeplinirea planului 
și creșterea față de semestrul 
I. 1971 se prezintă astfel:

Aparate electrice de

Realizări semestrul I 1972

Date 
absolute

In procente față de:
Plan 
sem. I

1972

Realizări 
sem. 1 
1971

Energie electrică mild. kWh 21,1 100,2 111,6
Cărbune net mii tone 11 771 99,8 112,8
Țiței extras mii tone 6 998 100,3 103,2
Gaz melaD extras mild mc. 11.2 96,8 104.2
Oțel mii tone 3 597 100,8 107,4

din care:
— oțel aliat mii tone 256 107,0 112,1

Aluminiu | rimar și
aliaje de aluminiu mii tone 56 101,9 102,3

îngrășăminte chimice

măsură, control și
mijloace de automa
tizare și ale tehnicii 
de calcul mii. lei 829 104,6 132,3

Motoare electrice de
0,25 KW și peste MW 1 997 110,7 124,9

Mașini-uneltc pentru 
așchierea metalelor mii. lei 574 98,1 118,3

Locomotive Diesel 
și electrice magistrale buc. 154 114,9 110,8

Tractoare buc. 17 000 101,5 115,0
Autocamioane, autobas

culante și autotrac
toare buc. 18 305 102,5 101,8

.Autoturisme de oraș buc. 12 974 103,5 122,2

(100 la sută substanță
oclivă) mii tone 583 83,5 104,9

Cauciuc sintetic mii tone 33 102,3 102,8
Materiale plastice și

rășini sintetice
1100 la suta) mii tone 136 102,0 109,6

Fibre și fire chimice mii tone 50 101,7 106.1
Ciment mii tone 4 460 . 99.5 110,0
Plăci din particule agio

morale și fibrolem-
noase mii tone 289 102,3 119,7

Mobilă mii. lei 3 367 103,7 112,9
Țesături mii. mp 364 100,6 110,3
Tricotaje mii. buc. 91 101,7 114,7
in( dlțominle mil. per. 41 101,2 113,2
Aparate de radio mii buc. 266 100,3 113,2
Televizoare mii buc. 160 103,7 104,3
Carne mii tone 206 89,7 113,7
Unt mii tone 15 102,5 112,1
iirinzeluri mii tone 40 106,0 126,3
Ulei comestibil mii tone 161 104,3 94,7

Lu majoritatea produselor, 
planul a fost îndeplinit și de
pășit ; la unele produse, deși 
s-au înregistrat creșteri însem
nate față de semestrul I. 1971, 
nu s-a realizai nivelul prevăzut 
prin plan.

In semestrul 1. 1972 s-a îmbu
nătățit calitatea producției, s-au 
introdus in fabricație noi ma
șini, instalații și utilaje cu pa
rametri tehnici funcționali supe
riori, precum și noi materiale 
și produse în industria chimică, 
metalurgică, lemnului, textilă. O 
contribuție însemnată la rein 
n irea și modernizarea produc- 
ți« i, precum și la perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație a a- 
dus-o cercetarea științifică.

Ca urmare a masurilor luate 
și a inițiativelor unor colective 
de muncă pe linia creșterii gra
dului de prelucrare și valorifi
care a materiilor prime, a unei 
mai bune gospodăriri a resurse
lor materiale, s-au obținut eco
nomii la consumurile specifice 
de metal, cocs, material lemnos 
materii prime textile, combusti
bil și altele.

Volumul cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă comparativ 
cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut s-a redus, fără în
să a se atinge nivelul planificat 
pentru semestrul I 1972.

Planul productivității muncii 
in industria republicană a fost 
îndeplinit și depășit, față de pe

rioada corespunzătoare a anului 
trecut realizîndu-se o creștere 
de 6,9 la sută; aproape 60 la 
sută din sporul producției glo
bale industriale s-a obținui pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

In agricultură a continuat dez
voltarea și modernizarea bazei 
lehnico-materiale. Au fost ame
najate pentru irigat și date în 
exploatare 64 mii hectare și 
continuă lucrările pentru extin
derea suprafețelor irigate in 
sistemele mari de la Valea Ca- 
rasu, Terasa Brăilei, Sadova-Co- 
rabia, Gălațui-Călărași și in sis
teme locale în toate județele ța
rii. In sectorul zootehnic au fost 
date în funcțiune noi capacități 
de produc țic in complexe de tip 
industrial pentru creșlerc-a și 
ingrășarea animalelor și păsări
lor. In semestrul I s-au livrat a- 
griculturii 368 mii tone îngrășă
minte chimice substanță activă.

Pentru recolta anului 1972 a 
fost cultivată o suprafață de 
9 660 mii hectare, din care: 2 567 
mii hectarevcu griu-secară, 3 264 
mii hectare cu porumb boabe, 
556 mii hectare cu floarea-soa- 
relui, 195 mii hectare cu sfeclă 
de zahăr, 296 mii hectare cu 
cartofi și 221 mii hectare cu le
gume. In toate județele țării 
continuă cu intensitate campa
nia de recoltare a cerealelor pa- 
ioase și lucrările de întreține

Producția animala obținută în 
acest semestru în unitățile agri
cole socialiste a fost mai ma
re decît cea realizată în semes
trul 1 1971, cu 185,9 mii bl la 
lapte de vacă, 945 tone la lină, 
102,5 milioane bucăți la ouă. 
Creșterea producției in zooteh
nie s-a realizat cu precădere pe 
seama sporirii efectivelor.

In transporturi, planul pe pri
mul semestru a fost îndeplinit în 
proporție de 102,1 la sută la 
mărfuri expediate și de 106,2 la 
sută la transportul de călători. 
Parcul de transport a crescut în 
această perioadă cu peste 4 500 
vagoane de marfă, 162 vagoane 
de călători, 110 locomotive Die
sel și electrice, peste 2 600 au
tovehicule de marfă, 643 auto
buze, 11 nave maritime și flu
viale.

In semestrul I. 1972 a conti
nuat amplul program de ivesti- 
ții pentru dotarea economici na
ționale cu noi capacități de pro
ducție, pentru ridicarea econo
mică și social-culturală a jude
țelor și localităților țării. Pînă 
la .'10 iunie 1972 s-a realizat din 
fondurile centralizate ale statu
lui un volum de investiții de 
38,4 miliarde lei, mai mult cu 
12,1 la sută față de semestrul I 
1971 ; planul de construcții-mon- 
taj a fost realizat în proporție 
de 102,3 la sută.

Au fost puse în funcțiune 121 
capacități de producție industri
ale principale, din care: s-a dat 
integral în exploatare sistemul 
hidroenergetic Porțile de Fier 
cu o putere instalată de peste 
1 000 MW, primul grup de 200 
MW la Centrala termoelectrică 
Rovinari, o nouă capacitate de 
200 MW la Centrala electrică de 
termoficare Brazi; noi capaci
tăți la combinatele siderurgice 
Galați și Reșița; Fabrica de ce
lule prefabricate de înaltă ten
siune Băilești, noi capacități de 
producție la întreprinderile „E- 
lectromureș" Tîrgu Mureș, „In
dependența" - Sibiu, „Ceahlă
ul" — Piatra Neamț, „Armătu
ra" — Cluj ; instalația de hidro- 
finare a uleiurilor la Rafinăria 
Teleajen ; Fabrica dc produse 
din beton celular auloclavizat 
Oradea, trei linii de ciment la 
Combinatul de materiale de 
construcții Aleșd ; fabricile de 
mobilă Beiuș, Gheorgbieni și 
Mediaș ; Filatura de bumbac Că
rei.

Au continuat intens lucrările 
de construcții pe șantierele u- 
nor mari obiective de investi
ții : Hidrocentrala Lotru, Fabri
ca de calculatoare electronice 
din București, Uzina de strun
guri din Tîrgoviște, combinatele 
de îngrășăminte din Slobozia și 
Piatra Neamț, Combinatul de 
materiale de construcții din Cîm- 
pulung-Argeș, Combinatul de 
celuloză, hîrlie, cartoane din 
foioase Drobeta Turnu Severin. 
De asemenea, în semestrul 1 au 
început lucrările la un număr de 
237 capacități și obiective noi 
industriale și agrozootehnice, 
printre care: complexul hidro
tehnic și energetic Cerna — 
Motru — Tismana, oțelăria elec- 
Irică la Combinatul siderurgic 
Galați, Uzina de valorificare a 
cenușelor de pirite Giurgiu, Fa
brica de ventilatoare Vaslui, Fa
brica de conductori emailați Za
lău, fabricile de P.A.L. — Covăs
im, Miercurea Ciuc, Curtea de 
Argeș, Pitești și Toplițâ, Fabri
ca de tricotaje tip bumbac Ca- 
racal, Filatura de bumbac Cim- 
pulung Moldovenesc, complexe 
de vaci, complexe pentru creș
terea și ingrășarea industrială a 
porcilor, complexe și ferme avi
cole, noi amenajări pentru iriga
ții-

Volumul schimburilor comer
ciale externe a fost în semes
trul I de 13 431 milioane lei va
lută, cu 12,7 la sută mai mare 
decît în perioada corespunzătoa
re a anului trecut; exportul a 
crescut cu 14,7 la sută, iar im
portul cu 10,9 la sulă. S-a lărgit 
activitatea de cooperare econo
mică și tehnică cu țările socia
liste și cu alte țări.

Ritmul susținut de dezvoltare 
al economiei naționale a permis 
creșterea in continuare a nive
lului de trai material și cultu
ral al poporului. Au crescut ve
niturile populației și consumul 
de bunuri și servicii, au fost îm
bunătățite condițiile de muncă, 
de locuit și de odihnă.

Populația țării a fost la 1 iu
lie 1972 de 20 660 mii locuitori, 
cu 190 mii locuitori mai mare 
față de 1 iulie 1971.

S-au realizat progrese în fo
losirea resurselor de munca ale 
țării, prin crearea a noi locuri 
de muncă în ramurile neagrico- 
le. In semestrul 1 1972, numărul 
salariaților a crescut cu 300 
mii față de semestrul 1 din anul 
precedent, din care mai mult de 
jumătate in industrie și con
strucții; numărul salariaților 
din economia națională a ajuns 
la 5,5 milioane.

Veniturile băneșli ale popu
lației obținute de la sectorul so
cialist au fost cu 8,3 la sută mai 
mari decît în semestru) I. 1971. 
In cadrul acestora, veniturile 
din salarii au sporit cu 6,7 la 
sută, ca urmare a creșterii nu
mărului dc salariați și a salariu
lui mediu.

In primul semestru al acestui 
an, indicele prețurilor cu amă
nuntul la bunurile de larg con
sum s-a situat la un nivel mai 
scăzut decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut, ceea 
ce a contribuit la ridicarea pu
terii de cumpărare a veniturilor 
oamenilor muncii.

Familiile salariaților au bene
ficiat dc venituri importante ob
ținute din fondurile sociale de 
consum ale statului; ca urmare 
a îmbunătățirilor aplicate de 
la 1 septembrie 1971, volumul 
alocației pentru copii a sporit 
în semestrul I 1972 cu 52,4 la 
sută față de aceeași' perioadă a 
anului trecut.

Veniturile bănești ale țărăni
mii obținute din muncă in coo
perativele agricole de producție 
și din vînzarca produselor agri
cole către unitățile socialiste au 
fost in semestrul I 1972 cu-’9,9‘ 
la sulă mai mari decît în se
mestrul I. 1971.

O influență pozitivă asupra 
veniturilor țărănimii o are spri
jinul material ce se acordă 
membrilor cooperatori; începînd 
de la 1 ianuarie 1972, aceștia 
beneficiază de ajutor lunar de 
50 lei pentru fiecare copil în 
virslă de pînă la 16 ani împli
niți, precum și de ajutoare pen
tru incapacitate temporară de 
muncă în caz de boală sau acci
dente. Au sporit, de asemenea, 
veniturile din pensii ale pensio
narilor membri ai cooperativelor 
agricole de producție.

Ca urmare a creșterii venitu
rilor populației, a dezvoltării și 
diversificării producției bunuri
lor de consum, volumul mărfu
rilor vîndute prin comerțul so
cialist a fost în semestrul I 1972 
cu 7,8 la sută mai marc decît 
în semestrul I 1971, depSșin- 
du-se prevederile de plan pen
tru această perioadă. Vînzările 
de produse alimentare au spo
rit cu 6,9 la sută, iar cele de 
produse nealimentare cu 8,7 la 
sută. Au crescut și s-au diver
sificat serviciile prestate popu
lației de către unitățile socia
liste.

La creșterea nivelului de trai 
al populației de la orașe și sa
te a contribuit sporirea fondu
rilor alocate de stat pentru fi
nanțarea învățămîntului, activi
tății culturale, ocrotirea sănătă
ții și alte nevoi sociale. In se
mestrul I 1972, cheltuielile sta
tului în aceste domenii au. în
sumat 19,1 miliarde lei, cu 1,9 
miliarde lei mai mult ca în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

In vederea îmbunătățirii în 
continuare a condițiilor de lo
cuit, în primul semestru al a- 
cestui an au fost dale in folo
sință un număr dc 15,2 mii a- 
parlamente din fondurile statu
lui și 13,5 mii apartamente din 
fondurile populației cu spriji
nul statului.

★

Bilanțul rodnic al îndeplinirii 
planului de dezvoltare economi- 
co-socială pe semestrul I 1972, 
este rezultatul muncii entuzias
te a întregului popor român 
pentru înfăptuirea programului 
aprobat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

Angajamentele luate in cin
stea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și a 
celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, constituie o bază trai
nică pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest an, re
alizarea înainte de termen a 
prevederilor cincinalului, pentru 
asigurarea unei dezvoltări eco- 
nomico-sociale și mai rapide a 
patriei noastre socialiste.
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CONSILIUL ECONOMIC COMITETUL DE STAT AL PLANiFICĂRII 
DIRECȚIA CENTRALA DE STATISTICĂ

Un tablou veridic al 
dezvoltării municipiului
Prlnlie manifestările cullu 

ral-arllsticc închinate Confe
rinței Naționale a P.C.R., ca- 
re-șl va desfășura lucrările în
tre 19-21 Iulie a.c.. se numără 
și expoziția realizărilor econo
mice și social-culluralc din 
Valea Jiului, găzduită in aces

te zile dc Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani,

Organizată pe baza unui bo
gat material documentar. Ilus
trat prin fotografii șl grafice 
avind o mare putere sugesti
vă, expoziția ilustrează ascen
siunea industriei carbonifere șl

a ini legii vieți economice, 
dezvoltarea social-culturală a 
municipiului ; ca reflectă in 
imagini vil progresele Invăță- 
mlntulul și sănătății, confign- 
rind un tablou deosebit de ve
ridic al locului pe care-l ocu
pă municipiu) Petroșani in an
samblu) județului Hunedoara.

Panoul iniâțișind dinamica producției de cărbune a minelor Văii Jiului

i
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RĂSPUNSUL FORMAL Ml INUICUKSTE 
IIMIIIMIL) UNII COMENZI

lntr-o societate dezvoltată, 
cu o viață atîl de complexă 
este de neconceput ca 9 
unitate socialistă, oricare ar 
fi ea, să poală exista fără re
lațiile bine stabilite cu cele
lalte sectoare și domenii eco
nomice. In cadru) acestor o- 
bliqații, onorarea contractelor 
•încheiate și a comenzilor lan
sate de anumite unități, de
vine o normă de bază pe care 
toti trebuie să o respecte.

Cum înțeleg însă unii condu
cători din unități prestatoare 
natura acestor relații ?

Să luăm ca exemplu, modul 
în care cooperativa meșteșu
gărească „Unirea" din Petro
șani, își onorează comenzile 
față de clienți. In luna iulie 
1970, Spitalul unificat din 
Lupeni a trimis pentru repa
rații o anumită cantitate de 
aparate medicale (tensiome
tre, oscilometre. cîntare, re- 
ducloare <le presiune, mano- 
metre etc.) cu procurare di
rijată, a căror necesitate în 
spital era foarte des resim
țită. Era deci vorba de o co
mandă deosebită care nece
sita urgență și calitate în e- 
xecuție.

Cu toate acestea atelierul 
de metrologie din cadrul co
operativei nu a binevoit să

onoreze lucrarea preluată a- 
noinind nejușlificat pînă a- 
cum comanda spitalului din 
Lupeni. Numeroasele reveniri 
prin adrese, ca și deplasarea 
unor delegați speciali la se
diul atelierului și conducerii 
cooperativei au rămas fără 
nici un rezultai timp de doi 
ani de zile.

Pînă la urmă, în luna mar
tie 1972, conducerea coopera-

NOTĂ
tivei Unirea, nemaiavînd 
cum să scape de insistentele 
spitalului, a stabilit ca ter
men de executare dala de 20 
martie 1972, ora 121 De a- 
tunci au trecut încă tr«î luni 
fără ca atelierul in cauză 
să-și respecte promisiunea. 
In fața acestei noi dovezi de 
încălcare a principiilor care 
trebuie să domnească în re
lațiile dintre unitățile socia
liste, am solicitat o explica
ție din partea tovarășului 
Joan Duck, șeful serviciului 
de producție al cooperativei 
„Unirea". Iată ce ne-a decla
rat : „Consider că este o ma

re vină a cooperativei neono- 
rarea comenzii spitalului din 
Lupeni. Cu toate că nu am 
ovul piesele de schimb ne
cesare, lucrătorii atelieru
lui s-au angajat în lucrare 
fără să țină seama de această 
situație. Cea mai mare gre
șeală însă este a celor rare 
au semnat procesul verbal de 
recepție, deoarece noi la bi
rou verificăm lucrările în ba
za acestor documente semna
le. Și delegatul spitalului le-a 
semnat. Deci vina este și a 
lor. Asta nu scutește însă 
de răspundere pe șeful ateli
erului. Petru Both, care a pro
mis executarea comenzii, fără 
s-o respecte."

Despre răspunderea servi
ciului de producție dumnea
lui n-a șoptit nici un cuvînt.

Comentarii pe marginea a- 
ceslor explicații sînt de pri
sos. Ele dovedesc fără echi
voc o loială lipsă de răspun
dere și seriozitate în execu
tarea lucrărilor de reparații 
la aparatura medicală a spita
lului din Lupeni de către a- 
telierul cooperativei „Unirea" 
care și-a făcui din aceasta ud 
stil propriu de tratare a cli- 
enților.

C. H.

Un scriitor generos j 
■ Societatea britanica a |»ri< - I I tonilor lui Shakespeare a pu- 1 
Iblicat recent o serie dc date | 

statistice din care rciv < că ■ 
marele scriitor englez .i igu- I 

I ră șl astăzi, după aliția ani : I de la dispariția sa, locuri 'le I 
I muncă si salarii fixe la aprn- I 

ximaliv 800 000 de persoane I 
în întreogo lume: scriitori, | 

I traducători, critici, editori, j 

i Brvviar j 
I librari, actori, regizori, d- co- . 

ratori, sculptori, proprietari I 
| de agenții de turism, vlnziî- ’ 

tori de suveniruri. |
I
| Confesiune explozivă |
} Intr-o zi, un preot din Ge- I 

nova s-a prezentat la comisa- ’ 1 riatul dc poliție declarînd că I I se află In posesia unei mari | I cantități do exploziv pe care ■ 
dorește s-o predea. Conduși | 
Ila mașină, polițiștii au des- • 

coperit în portbagaj 127 do 1 
pachete de dinamită, 100 de .

I detonatoare și o mare cânii- I 
talc dc fitil. Interogat asupra I 

f provenienței acestei curioase J 
j încărcături, preotul a men- I 
Iționat că explozivul i-a fost I 

remis de către un tînăr cu I 
prilejul unei confesiuni și ca | 

I atare nu poale să-i deslăinu- i
ie numele. |

„Odihnă" fortuită
I Nguyen Ngoc Loan, pînă | 
■ nu demult șeful poliției saigo- ■ I neze, ucidea cu propriile sa- I 
Ile mîini deținuții politici. Fo-" 

loqrafiat în plină exercitare I 
a odioasei sale „funcțiuni" a I I trebuit, ca urmare a nume- I 
roaselor proteste ale opiniei I I publice, să-și părăsească pos- .
tul de călău și să plece în I 

| S.U.A. pentru „odihnă". ■
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DUMINICA 16 IULIE

Soarele răsare la ora 4,45 
și apune la ora 19,57.

Zile trecute din an — 198.
Zile rămase — 168.

LUNI 17 IULIE

Soarele răsare la ora 4,46 șl 
apune la ora 19,56.

Zile trecute din an — 199.
Zile rămase — 167.

EVENIMENTE
DUMINICA 16 IULIE

1892 - S-a născut Ilie Cris- 
tca, profesor și publicist co
munist (80 dc ani); 1931 — A 
murit geologul și paleontologul 
Sabba Șlefănescu (n. 1857);
1872 - S-a născut Dimitrie 
Angliei, poet, prozator și dra
maturg (100 de ani); 1946 - 
A murit Dumitru Bagdasar, 
neurc-chirurg, creatorul școlii 
românești dc neuro-chirurgie, 
membru de onoare post-mor
tem al Academiei Republicii 
Socialiste România (n. 1893);
1819 - A început expediția în 
Antarctica a cercetătorilor ruși 
F. F. Bellinghausen și M. P 
Lazarov.

LUNI 17 IULIE

1815 — S-a născut doctorul 
luliu Baraș, înlemeialorul pri
mului spital de copii din Bucu
rești (m. 1863) ; 1882 — A mu
rit Pantazi Ghica, scriitor și 
publicist (90 de ani) , 1867 — 
S-a născut mineralogul Ludo
vic Mrazec (105 ani); 1930 — 
A fost creat Partidul Comunist 
din Columbia ; 1972 - Vizita 
oficială in U.R.S.S. a secreta
rului general al O.N.U. Kurt 
Waldheim ; 1945 — A avut loc 
Conferința de la Potsdam a șe
filor dc stat ai celor trei mari 
puteri : U.R.S.S., Marea Brita
nic, S.U.A. ; 1972 — Inlîlnirea 
miniștrilor de finanțe ai țări
lor membre ale Pielei comune 
(Londra); 1972 — cel de-al doi
lea Congres internațional Leib
niz (Tema centrală - rela
țiile reciproce între filozofie 
și celelalte științe în secolele 
XVII-XVIII) (Hanovra 17-22).

mergem i
Casa de cultură Petroșani 

in sala de lectură, începînd de 
la ora 10, Dimineață de basme.

Cluburi: La Clubul din Vul
can, începînd de la ora 10 va 
avea Ioc un Medalion literar 
— Momente din viața lui 
Dimitrie Angliei.

ței Naționale a Partidului Co
munist Român ; 19,20 1 001 de 
seri : „Margareta" — deseD a- 
nimat; 19,30 Telejurnal; 20,00 
Avanpremieră ; 20,05 Reporta
jul săptămînii: „Ea", de Car
men Dumitrescu ; 20,30 Vino 
pe aleea... varietăților. Trans
misiune din studioul de con
certe ol Radiotelevizîunii.
22,30 Telejurnal ; 22.45 Dumi
nică sportivă ;

DUMINICA 16 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Silvia ; REPUBLICA: Mary 
Poppins, seriile I—II ; PETRI- 
LA : Pădurea pierdută ; LO- 
NEA — Minerul: Oliver, seri
ile 1—11 ; ANINOASA : Mi
hail Stroqoff; VULCAN : Fe
lix și Olilia, seriile I—II1; 
BARBĂTEN1 : Asediul ; PARO- 
SONI : Un loc pentru îndră
gostiți ; UR1CANI: Marele
premiu, seriile I—II.

LUNI 17 IULIE

PETROȘANI - 7 Noiembrie: 
Intrare liberă la oficiul stării 
civile: Republica: Roata vie
ții ; PETRILA: Pădurea pier
dută ; LONEA — Minerul : O 
duminică pierdută ; ANINOA
SA : Mihail Strogoff; VUL
CAN : Parada circului ; PARO- 
ȘENI: Un loc pentru îndrăgos
tiți; LUPENI — Cultural: Ta
tu <u de-a sila; URICANI: 
Marele premiu, seriile I—II.

LUNI 17 IULIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba rusă. Lecția a 
4-a ; 18,00 Căminul ; 18,40
Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală; 19,00 
Săplămina in imagini ; 19,20
1 001 de seri: „Cucurigu" ; 
19,30 Telejurnal ; 20,00 Rapor
tăm Conferinței Naționale a 
Partidului. Oameni și fapte din 
marea întrecere; 20,20 Roman 
foileton : „Moș Goriol". Ecra
nizare după Honore de Balzac, 
realizată de Televiziunea bri
tanică ; 21,10 Reportaj TV: 
„La temperaturi înalte". Emi
siune de Ion Sava. 21,30 Con- 
cert-spectacol de muzică popu
lară ; 22,30 „24 de ore" ; 22,40 
Contraste în lumea capitalului

DUMINICA 16 IULIE

8,15 Gimnastica pentru toți 
— program de gimnastică în 
aer liber ; 8,30 Cravatele roșii; 
10,00 Viața satului; 11,25 Mari 
muzicieni la București. Dirijo
rul Paul Klccki ; 12,00 Dc stra
jă patriei ; 12,30 Emisiune în 
limba maqhiara ; 14,00 Postme
ridian : „360 de grade"; 17,10 
„Potcoava de piatră". Episodul 
.,1 7-lea: „Țipătul Girlițci"; 
18 00 Patriei, Partidului... Spec- 
lai "i coral în cinstea Conferin

DUMINICA 16 IULIE

PROGRAMUL I: 6,00 Bule
tin de Știri; 6,05 Concertul 
dimineții ; 7,00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic. Sport; 
7,45 Avanpremieră cotidiană ; 
8,00 Sumarul presei ; 8,08 Ilus
trate muzicale ; 9,00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul fe
meilor ; 10,30 Succese ale dis
cului - muzică ușoară; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 12,00 De
toate pentru toți ; 13,00 Radio
jurnal. Sport ; 13,15 Recital 
Dinu Lipatti ; 13,30 Melodiile 
vacanței — muzică ușoară ; 
14,00 Unda veselă ; 14,30 Con
certul vedetelor : Margareta
Pislaru. Kali Kovacs și Adria
no Celenlano ■ 15,00 Buletin
de știri ; 15,30 Serial radiofo
nic pentru tinerii ascultători. 
„Cutezătorii", scenariu de O- 
vidiu Zotta — episodul 1 — 
„Decolarea" ; 16,00 Caleido

scop muzical; 19,00 Radiojur
nal ; 19,15 Melodii din opere
ta „Frumoasa din Cadix" de 
Lopez; 19,30 Estrada dumini
cală ; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 22,10 Pa
noramic sportiv'; 24.00 Buletin 
(le știri ; 0.03- 6.00 Estrada 
nocturnă.

LUNI 17 IULIE

PROGRAMUL 1 : 6.00 Muzi
că și actualități ; 7,00 Radio
jurnal 8.00 Sumarul presei ;
9.30 Reviua literară radio (re
luare); 10,00 Buletin de știri. 
10,05 Itinerar folcloric muzi
cal ; 10,30 Inșir-te mărgărite; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Din muzica popoarelor; 11,15 
Prezent și viitor in știința a- 
qricolă ; 11,30 Cabana melodi
ilor — muzică ușoară; 12,15 
Recital de operă Elena Cernei ;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
13,00 Radiojurnal ; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Esti
vală — muzică 'de prînz ; 14,30 
Te apăr, le laud, te cînt — e- 
misiune muzicală pentru ostasi; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Viața 
economică; 15,30 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutior : 16,15 Me
lodii <le Richard Bartzer și No- 
ru Demelriad ; 16?30 Știința li 
■'h 16,35 Muzica litoralului ; 
17.00 Antena tinerelului; 17,25 
Cînlă Eta Alexandrescu, Nicu 
Moldovan și Marin Bîlea; 17,45 
Soliști de muzică ușoară : Co
rina Chiriac și Johnny Dorelli. 
18,00 Orele scrii ; 20,00 Table
ta de seară ; 20,05 Zece melo
dii preferate; 21.00 Teatru ra
diofonic. „Recitîndu-1 pe Sha
kespeare" de Cristian Muntea- 
nu ; 21.-II Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22.30 Meri- 
diane-melodii ; 24,00 Buletin de 
Știri ; 0,03—6.00 Estrada no< 
turnă.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 21 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 14 și, res
pectiv, de plus 15 grade.

PENTRU URMĂTOAREI E 
24 DE ORE: Vreme, in gene
ral, frumoasă, cu cerul ruria- 
biî. Vint slab, pînă hi potrivit 
din sectorul rstir.

K.X3 asuv JK3U
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în tatimpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii Cincinalul in patru ani și jumătate!

y
PE PODIUMUL DE ONOARE

BRIQÂZ1LE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE

năzuim
FAPTELE

Un singur gmd: toa
te angajamentele re

alizate pînă la Con-
partiduluiferința

„Mina nu cere rețe
te. ci elan, dăruire și

hărnicie**

imposibil: dar trebuie
să dorești asta cu ar
doare și să acționezi
cu hotărîre. — Azi, cu zece tone mai mult decît ieri, le spunea șeful de schimb Ciucă din brigada 

mincruluj Ștefan Ghioc, oria cilor, pentru că sintem la fini șui decadei.„

Cînd vre., nimic nu-i

K 
î g

5$K
Kg

I
g 
g0 Discutam cu oamenii și 

mi se contura tot mai 
clar ideca că, printre 

preocupările despre care îmi 
vorbeau, aici, la Dîlja, colecti
vul trăiește cu acuitate va
loarea fiecărui minut din tim
pul său de muncă. Nu la mo
dul declarativ, ci la col dens, 
.1 faptelor. Subordonate căută
rilor pentru autodepășire. O 
pasionantă întrecere a oame
nilor cu ei însăși. „Pentru că 
vezi cum este — mi-a spus in
ginerul Dutu Alboiu, șeful sa
larizării — acolo unde exis
tă omogenitate, disciplină, și 
mai ales răspundere, mă refer 
la brigăzile din subteran, re
zultatele nu intirzie. Este o le
ge a minei. Eficienta pornește

■ la fiecare dintre noi, de la 
felul cum știm să ne organi
zăm locul de muncă, pentru a 
scoale cît mai mult cărbune, 
intr-un interval cît mai scurt 
de timp. Este din ce în ce mai 
convingător, zic eu. Rezultate
le o confirmă la Ștefan Ghioc, 
Mihai Cosma. Constantin To- 
mescu, Gabor Levay, și Ia alții. 
Dovadă că se poate!" Am cău
ta! corespondența acestui mod 
de a gîndi în faptele de mun
că din universul abatajului In 
care lucrează Ghioc și ortacii 
Iui. Un loc de muncă agitat. 
Căci, intr-adevăr, mai rar Co
lectiv în care sentimentul în
trecerii să fi trăit atîta incan
descentă ca în brigada condu
să de comunistul Ștefan Ghioc. 
Cînd îl întrebi cum reușește 
c.. lună de lună să scoată pes
te plan mia de tone, Ștefan 
zimbește într-un fel slîngacl, 
parcă n-ar fi vorba de el și 
oamenii lui.

— Ca să fiu în ton cu în
trebarea, pentru cei care scot 
cărbune este un lucru simplu, 
cît se poate de simplu.

— De cine depinde simplita
tea ?

— De noi, de oameni.
Mă ujl la chipul prelung al 

lui Ștefan Ghioc, care aruncă 
cuvintele parcă intr-o parte, 
și-mi pare mult mai tînăr de
cît o dovedesc anii. Ochii ca 
tăciunii, iar șuvițele negre, 
bogate, ale părului se pierd în 
perciunii prelungiți, dar aran
jați cu grijă : „Știu că se în
treabă pe ici pe colo cum tă
cem, și ce facem pentru a ob
ține rezultate bune. Eu nu știu

Cetățenii comunei Bănița, 
muncesc cu sirguințâ pen
tru a cinsti cu noi reali
zări edilitar-gospodârești. is
toricul eveniment pe care 
întregul nostru popor îl în- 
tîmpină cu rezultate deosebite 
In toate domeniile de activitate,

Elorlurile depuse pentru în
făptuirea angajamentului consi
liului popular luat, exprimă do
rința unanimă a tuturor locuito
rilor de-a contribui la prospe
ritatea și înflorirea comunei.

Acestui scop ii sin! dedicate 
toate forțele și energiile, lui 
I se subordonează întreaga acti
vitatea economică, gospodă
rească și cultural-edurativă.

Faptele demonstrează In ipod 
convingător că obiectivele pro
puse vor fi pe deplin realizate.

Prin munca neobosită a cetă
țenilor, în centrul civic al comu
nei, a fost terminată extinderea 
spațiului la căminul cultural și 
a consiliului popular, s-a îm
prejmuit acest edificiu cu zid de 
piatră și gard metalic, lu< rări 
de mare importantă la care 
și-au adus contribuția cetățenii 
qomunei prostind circa I 300 ore 
de muncă patriotică, evaluate la 
peste 30 000 lei.

Dorința locuitorilor de a a- 
ve.i in centrul comunei un fru
mos lăcaș do cultură c-Me ates- 

conslructie, alături de ceilalți 

cum sînt alții, dar la noi in a- 
bataj ne bazăm pe trei ele
mente importante : pe discipli
nă (e foarte importantă!), orga
nizare și hărnicie, vizînd de 
fapt același lucru — utiliza
rea cu maximum de randament 
a fiecărui minut din programul 
de lucru. La frontul de lucru 
se află în permanentă mate
rial pentru două armături, in
diferent de schimb. Cind înce
pe șutul, oamenii de la ort lu
crează ca și cînd „noi“ — mă 
refer la schimb - n-am fi so
sit. Timp de 10-20 de minute 
aducem tot ce ne trebuie unui 
întreg ciclu; după ce aprovi
zionarea a fost făcută „din 
mers", schimbul vechi pleacă, 
iar cel nou preia tot „din 
mers" lucrul la ort. Pentru a 
cîștiga timp, doi mineri „bat" 
găuri, unul pregătește foitașul 
(pentru burare), iar ceilalți e- 
vacuează cărbunele pe trans
portoare. Nu m-am întrebat 
dacă alții fac așa sau altfel; 
eu știu una și bună : locul, și 
mai ales condițiile cer să
orientezi după cum dispui de 
oameni și tehnică. In ceea ce 
privește disciplina, eu trebuie 
să știu „cine" și „de ce" lip
sește; recuperările eu le Ho
tărăsc, sfi nu rămîn niciodată 
descoperit cu „mina" califica
tă. Mina nu-i farmacie. Cînd 
Iți lipsește un „om de bază", 
nu-i ușor să-l înlocuiești. Toți 
membrii brigăzii sînt stabili, 
statornici... Eu nu admit fluc
tuațiile. Clnd vine în brigadă 
un „boboc", întîi îl verific do- 
uă-trei zile să știu „ce" și 
„cum", că dacă nu-i nimic de 
capul lui... Cu „păsările călă
toare" nu mă încurc. Nu e nici 
un secret!"-.

te

Acestea sini spusele unui 
brigadier, un om care 
acum, în sectorul III al 

minei Dîlja, „știe ce vrea!". 
El nu spune că tinde spre re
corduri, o spun insă ortacii, 
opinia cea mai autorizată, li- 
indcă „el“, colectivul, știe să 
aprecieze calitatea omului, a 
timpului și a muncii. Brigada 
are un nucleu de oameni 
vechi, omogenizați, o familie 
bărbătească. Chiar așa. Pe ci
ne oare să-l crezi mai „vete
ran" într-o asemenea situație? 
Cind și-au suplimentat angaja
mentul cu încă 1 500 tone de 

cetățeni, a unui număr însemnat 
de oameni în vîrstă, care au 
voit să lase moștenire- fiilor și 
nepoților lor obiective social- 
culturale trainice și frumoase.

Printre acești inimoși și har
nici gospodari clin Bănită se nu
mără : Aurel Izvoran de 63 de 
ani, Ion Alboni de 68 de ani, Io
sif Pogoni de 70 de ani, Aurel

DESPRE PROSPERITATEA
COMUNEI VORBESC 

FAPTELE LOCUITORILOR SÂI
Iștfan de 75 de ani, Gheorghe 
Damian, Artur Solari, Mărcut 
Baia, Rusalin Capet, Lucretia 
Costea și multi alții.

In cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a proclamă
rii Republicii, organele comu
nale de partid și de stal, Iuti 
locuitorii comunei s-au angajat 
să termine construirea terenu-
lui de Iotbal, montarea qardu-
lui mc talie la cărninul cultural,
conslrtîirea dependințele ■ i la
școlile generale din Mcr ișor și
Crivid ia, amenajarea drmnuri-
lor de interes local din Botoni

cărbune, unii și-au dat coate: 
„Se laudă și Ștefan, ăsta"! 
Faptele au dovedit-o insă „că 
se poale".

— Rețele n-am dat nimănui, 
da’ ce să vorbim de asta, toti 
ortacii mei au fost pentru! 
Poate că asta se cheamă ortă- 
cie, sau poate altceva. Patru 
cîmpuri pe schimb... E ceva !

înregistrez, totuși, un fapt: 
Dumitru Perju, Vaslle Baltag, 
Francisc Leha, Aurel Burliui, 
Gheorghe Chelu, și ceilalți, se 
află în fruntea întrecerii, și 
cînd spun asta, mă gindesc la 
meritul colectiv, in care stră
lucește contribuția tuturor. O 
tradiție. Tradiția de a fi me
reu pe podiumul de onoare, 
zi de zi... lună de lună 1

...„Cifrele impresionează: de 
la 48,4 metri liniari, plan, la 
78,5 metri liniari, cu un pro
fil de 12,2 mp... Este ceva pen
tru mina noastră, se destăinu- 
ie ing. Omola Remus, șeful 
sectorului de investiții. Ce am 
făcut noi ? O asemenea între
bare nu este nouă. Dar nici 
răspunsul: „Brigada lui Gabor 
Levay s-a descurcat cum a 
putut!" Să nu uităm că „des
chizătorii de drumuri", cum 
ne-am obișnuit să le spunem 
celor de la investiții, au reu
șit — un salt spectaculos — 
de circa 30,1 ml de galerie 
peste plan. Este un merit.

De altfel, oamenii din briga
da lui Gabor, „familia", cum 1 
se spune, tineri, inimoși, sări
tori și avizi de a se remarca, 
de a fi mai presus decît alții, 
nu și-au dezmințit eforturile. 
Poale că pentru colectivul mi
nei constituie o noutate. Bri
gada, oamenii ei, au făcut un 
„salt" substantial, depărtîndu- 
se cu 28,6 la sută fată de re
zultatele anterioare. S-ar pu
tea să nu fie ultimul succes, 
deși orice ieșire din „canoa
nele" obișnuitului, din șabloa
nele: „E greu, n-avem condiții", 
„Nu sintem sprijiniți așa cum 
ar trebui", e firesc, ca acest 
începui să constituie un punct 
nodal, o viitoare continuitate 
care, dinlr-o dorință sau alta, 
să se înscrie în succesul de 
mîine. Cine poate afirma că 
a te autodepăși, de a nu fi azi 
ceea ce ai fost ieri și mîine... 
nu e un sentiment profund 
menesc ?
nu parc dispus să vorbească 
despre ceea ce a fost. Andrei

Interlocutorul meu

Dem D. IONAȘCU

— Golești și Merișor — Dealul 
Babei prin transportarea și 
așternerea a 500 tone pietriș de 
carieră, curățirea unei supra
fețe de 100 ha. pășune comuna
lă, recoltarea cantității de 
10 000 kg fin pentru stațiunea 
de montă, curățirea și desfunda
rea a 4 000 m 1 șanțuri, înfiin
țarea unui atelier de croitorie și 

dolarca cu mobilier a spațiului 
nou construit.

La realizarea acestor lucrări, 
precum și a altora în curs de 
înfăptuire și-au adus un aport 
deosebit deputății comunali : 
Ion P. Marcu, Petru Miclăuș, 
Vasile Jitea, Aurel Vladislav, 
Petru Jitea, Viorel Costea și 5n- 
că multi alții pe care spațiul 
nu-mi permite >ă-i rn.ii amin-

In domeniul economic se va 
încheia acțiunea de contractare 
lu tineretul bovin și linii, dîn-

■;

Fogarași, Ion Băgăianu, Carol 
Kery, Iosif Kery, Dionisie Hai- 
du, Niculae Farcas, Arpad Fa- 
zekaș, Alexandru Levay, Șicu 
Smărăndoiu, Ștefan Pușcă, 
loan Briceag și Octavian 
Coandă, două perechi de frați, 
cărora cîndva, le lipsea ca
dența, și după cum s-a văzut 
in luna iunie, nu le lipsea ho- 
tărîrea. „Am citit despre alții 
și ne-am gindit, deh 1 ca omul 
de ce numai ei ? Ne-am sfă
tuit și... un prim pas l-am fă
cut. Sintem ca în familie, cu 
toate că... sprijin nu avem, da' 
merge !" Ar părea că aceste 
rînduri n-au ce căuta in 
porlajul de fată. Dar, dacă 
nerii o spun, așa este.

— Întrecere, întrecere, 
organizarea transportului

re
nii-

dar 
e 

greoaie, iar unii șefi „coboară" 
în mină numai atunci cînd 
„vin alți șefi", încurcîndu-se 
unii Pe alții în sfaturi, în po
vețe...

Și, așa e. întrecerea implică 
obligații, măsuri eficiente în 
toate compartimentele minei. 
Ori așa...

— Cum o fi cu Întrecerea 
-în luna asta?

— Tot noi, dacă...
Cînd vorbim cu acești des

chizători de drumuri subpă- 
mîntene, străduindu-ne să le 
aflăm gindurile, aspirațiile, le 
înțelegem gesturile și „nervo
zitatea", consemnînd faptul că 
la Dîlja inertia se mai păstrea
ză încă, se ține ca „o modă" 
de sezon. Ar trebui mai multă 
acțiune din partea comitetului 
sindicalului, un sprijin mai 
concret pentru brigăzile care 
au îmbrățișat inițiativele lan
sate în Vale. Numai acționînd 
cu energie se poate ieși din 
impasul în care se află mina.

Realitatea e că brigada 
lui Gabor Levay e pe 
„post de fruntășie"... 

Avea dreptate maistrul Panait 
Gheorghiade care ne-a spus: 
„Ei, minerii sînt sufletul mi
nei..."

O știre de ultimă oră: toa
te brigăzile sectorului III și 
V, ale aceleiași mine, s-au în
scris pe „lista" celor care tin 
cu tot dinadinsul să ocupe lo
cul I pe podiumul de onoare 
în această lună. Să le urăm 
tuturor „Primul loc în finiș"!

du-sc o atenție deosebită reali
zării planului de contractări la 
porci, taurine și ovine, creș
terea numărului de animale, de
pozitarea furajelor pentru re
producători, livrarea unui nu
măr de 100 bucăți tinerel bovin, 
150 ovine și 50 bucăți porcine, 
pentru fondul centralizat al sta
tului.

Sarcini mobilizatoare stau în 
fata cetățenilor din comună și 
pe linia muncii cultural-educa
tive. Organizarea unor acțiuni 
de masă dedicate evenimentelor 
ce le înlîmpinăm, popularizarea 
documentelor de partid și a le
gislației actuale, valorificarea 
tradițiilor noastre folclorice pe 
un plan superior, sînt numai 
cileva din șirul acestor mari 
obiective pe care ni le-am pro
pus să le realizăm.

Comitetul comunal de partid 
și consiliul popular, împreună 
cu deputății și toti locuitorii co
munei sînt hotăriti să nu precu
pețească nici un efort pentru În
făptuirea lor, intîmpinînd Con
ferința Națională a partidului cu 
realizări demne, pe măsura e- 
vcnimenlului așteptat.

Ioan VLADISLAV
secretarul comitet :lul comunal 
de parlid, prim..i al comunei

Bănlța
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șitoru, Victor Sloicoiu, Carol 
l’etric, Vasile Bud, Constantin 
R&nccNanu, Teodor lacob, Pa
vel Mihuț. Ioan Predoșan, Mir
cea Suba, Mircea Mătăsăreanu 
— și numărul acestora s-flr pu
tea mult prelungi — din pri
mele zile ale declanșării ma
rii întreceri s-nu simții datori 
să-și intensifice eforturile, in 
direcția găsirii de noi Și noi 
modalități practice pentru dina
mizarea întrecerii pentru mai 
mult cărbune. Comuniștii an 
fost — și sînt — aceia care la 
fiecare loc de muncă, nu și-au 
menajat — și nu-și menajea
ză — resursele, ferm convinși 
in invincibilitatea cauzei pe 
care-o urmăresc, pentru spori
rea continuă a producției, <u 
concentrarea implicită a timpu
lui. Așa cum n-au fost uitate

«mi»

(OHUNIȘTI!
IIIIMIIIIIIIIIIIM

nici celelalte forme ale agita
ției vizuale (dimpotrivă, mult 
îmbunătățite ; la Lupeni, arti
colele gazetelor de perete, lo
zincile, panourile, afișele, toa
te noi, nc-au părut deosebit dc 
mobilizatoare) n-a fost omisă 
de pe agenda activității poli
tice a acestor zile de puternică 
efervescență creatoare, nici 
munca de la om Ia om. Cu o 
precizare: îmbrăcînd nu forma 
unor prelungite, ț;i îmbibate 
dc divagații, discuții morali
zatoare, ncadecvaie timpului, ci 
o elocventă și plină de semni
ficații „haină de lucru4* (in ca
re puterea exemplului perso
nal și-a dovedit valoarea de 
netăgăduit), această muncă și-a 
atins, realmente, mai mult ca 
oricînd, scopul. Dacă întregului 
colectiv al minei Lupeni, la fel 
ca oricînd, îl este proprie și a- 
cum, ca trăsătură fundamenta
lă, strădania necontenită pen
tru sporirea producției, aceasta 
se datorește comuniștilor mi
nei. Acum, cînd minerii Lupe- 
niului, în activitatea lor diurnă, 
reușesc să răspundă prin fapte 
cît mai demne de laudă unei 
chemări ce a cuprins întreaga 
(ară CINCINALUL IN PATRU 
ANI Șl JUMĂTATE! — puter
nicul detașament al comuniști
lor acestei exploatări se consi
deră esențialmente mobilizat 
„pe Ioc“, pentru a fi oricînd, 
cotidian. în fruntea înfăptuiri
lor — garanție a unor succese 
din ce în Ce maj mari.

Tinerele
și responsabilitate
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tot în mod voluntar, cite 100 de 
stilpi hidraulici. In această ac
țiune sint încadrați fi elevii 
școlii uzinale care ffi propun 
Să gospodărească exemplar, in 
timpul liber, incinta fabricii.

Calculele estimative arată că 
înfăptuirea acestor angajamen
te ale tinerilor de la F.S.H. Vul
can vor avea o valoare însem
nată : în fiecare lună 230 000 
lei producție marfă fi economii 
de 35 000 — bilanț periodic ce 
se va alătura succeselor între
gului colectiv de muncă.

— Inițiativa tinerilor de la 
F.S.H. — precjza tovarășul Ion 
Barb, prim secretar al comite
tului orășenesc U.T.C. din Vul
can — a rodit și sub un alt as
pect, cu dimensiuni psihologi
ce și economice remarcabile, o 
noutate in Valea Jiului. Este 
vorba despre o chemare la în
trecere sintetizată de trei cu
vinte : .Micronul, gramul, se
cunda". înțelegem că ei și-au 
propus să vegheze cu strășnicie 
asupra calității .produselor exe
cutate (efect al măiestriei pro
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GHEORGHE LAPĂDATU, 
trasa postamentul viitoarei 
colivii pentru schipul de la 
puțul central al minei Live
zeni.

I— E prima din acest an, 
tovarășe Chiș ?

IOmul voinic, ars de soare, 
cu 'ochii blinzi, puși parcă 
pe ris, a zîmbit.
— Cred că e a patra sau 

a cincea ! Este o lucrare pre- 
Ițioasă... Să nu vă mire. Sin

tem specializați in astfel de 
I lucrări. In plus, după nevoi

le uzinei, facem și alte dispo
zitive. Pînă in septembrie, 

I brigada pe care o conduc are 
de construit patru colivii și 
Icu cea de la schip, cinci. Sint 

sigur că vom reuși cu mult 
Imai înainte de termenul sta

bilit.

Efortul lăcătușilor este evi- 
| dent. Colivia pentru sehi-

pul puțului de la Livezeni 
I trebuie să fie predată înainte
Ide termen. Și mai este încă 

mult de lucru. Așa că se 
[, muncește „ca la carte", nimic 
I nu este trecut cu vederea, 
Iiar piesele viitoarei colivii 

se conturează văzind cu ochii. 
Bilanțul încheiat după o zi 

I de muncă e bun, foarte bun.

O necesitate stringentă

Valorificarea rațională, în întregime 
și la timp a fructelor de pădure

Precedată oi’j însoțită dc pre
gătirile necesare, cfccluale <>lîi 
în localitățile municipiului cîl 
și „In munte", campania de re
coltare a subproduselor pădurii, 
a început și se amplifică cu fie
care zi de plina vară. Condiți
ile deja create în core se efec
tuează anul acesta valorifi< arca 
afinelor negre, ciupercilor co
mestibile și, foarle curind, n 
zmeuroi. iar în viitorul apropi
at a murelor și măceșelor — 
pentru că acestea sini subpro
dusele pădurii In care no refe
rim —, sînt cu totul allele fata 
de anii trecuți, mult mai bune, 
dacă nu chiar foarte bune. Ne 
sprijinim această apreciere in 
primul rind pe construcția, Ia 
Iscroni, și punerea în funcțiu
ne intr-o clădire nouă, moder
nă. dotată cu sală frigorifică 
specială pentru conservarea 
fructelor în perioada dc recep 
tic șl livrare, a unui centru cu 
caracter permanent, pe cele 16 
puncte și subpuncte de achiziție- 
colectare amplasate în preajma 
masivilor cu fruclificațic bogată. 
Astfel de puncte s-au amenajat 
spre exemplu, ia Livezeni, Jigo- 
reasa, Jict, Cimpa, Voievodul, 
Bărbateni, Valea de Brazi, Bu- 
ta etc. Toate aceste puncte, co
ordonate de centrul permanent 
și de ocoalele silvice din Lu
peni și Petroșani, sînt aprovizio
nate cu ambalaje, parafină, do
tate cu cîntare și încadrate cu 
achizitori... Cu alte cuvinte, sînt 
pregătite să intre în funcțiune 
pe măsura coacerii fructelor și 
în stare să achiziționeze orice 
cantități, dispunînd totodată de 
mijloacele financiare necesare

Merite colective
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producție, fată de cea planifi
cată, de 120 tone.

Alături de minerii de la aba
taje, brigada condusă de Dumi
tru Sănăuteanu a depășit in pe
rioada care a trecut din luna 
iulie cu 7 ml sarcina planifi' 1 

fesionale); economia maieria- 
lului utilizat și folosirea din 
"plin și eficientă a timpului de 
lucru. Iată, deci, o nouă măr
turie privitoare la resortul a- 
dînc care generează această au
tentică efervescență tinerească 
— conștiința lor de viitori co
muniști. Nu ne îndoim că ini
țiativa pornită de la uteciștii 
Fabricii de stilpi hidraulici va 
fi îmbrățișată și de alți tineri 
din municipiu, în special de cei 
de la Uzina de utilaj minier 
din Petroșani.

Fapte. Fapte tinerești care 
ilustrează angajarea lor pro
fundă fn marea întrecere so
cialistă ce se desfășoară în 
cinstea Conferinței Naționale 
a j)arlidului și in întimpinarea 
a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii. Ele ilustrează o 
vîrstă a responsabilității socia
le. Uteciștii de la F.S.H. o con
firmă ei înșiși, adueîndu-și o 
contribuție dinamică — alături 
de miile de tineri ai Văii Jiu
lui — la prestigiul municipiu
lui, dînd, totodată, noi străluciri 
caracterului lor de construc
tori ai societăfii socialiste.

Fiecare din cei șapte lăcătuși 
montatori — toți șapte for
mează brigada nr. 6 — și-au 
realizat sarcinile. Teofil Chiș, 
ii privește tăcut. Apoi dă glas 
gindurilor, cerind sfatul bă
ieților. Liniștea se așterne din 
nou printre oameni. O clipă 
dour, apoi a venit răspunsul: 
.Ne impărfim pe lucrări. E 
cea mai bună și sigură solu
ție.

.Sfatul" brigăzii n-a ținut 
mult. Cei mai tineri, Francisc 
Szabo și Dumitru Berbetocu, 
s-au grăbit spre ieșire. Teofil 
insă, care știe rosturile sec
ției încă din 1957, a mai ră
mas. S-a apropiat de Ion 
Crișan și Valeriu Jitea. Din 
cind in cind cei mai apro- 
piați discutau intre ei:

— O să meargă ?
— Cu ritmul de acum, n-o 

terminăm la vreme.
— Să încercăm...
Și intr-adevăr, de luni s-a 

scurtat și pauza de masă, s-a 
discutat și mai puțin ca de 
obicei. In schimb s-a lucrat 
din plin, cu pasiune și dă- 
ruirc, nu s-a irosit nici un 
minut, dar nici nu s-a dat 
lucrul peste cap. Totul e să-fi 
respecți cuvintul, nu oricum, 
ci așa (.uni te-ai angajat fn 
lața oamenilor. .CUM TRE

pentru plata, In predare, a fruc
telor prezentate de culegători.

Corespunzător condițiilor cre
ate, cifrele de plan privind can 
lllățlle ce vor frebul valorifica 
te Ia flecare din subprodusele 
pădurii, tradiționale în munlci 
piu) nostru sint apreciabile, 
implicînd o activitate temeinic 
organizată, începînd de la cen
trul permanent și pînă la ulti
mul punct de achiziție Din pe 
rimetrelc celor două ocoale sil
vice. lupeni și Petroșani, prin 
cele 16 puncte șl subpuncte și 
centrul de recepție șf livrare de 
le Iscroni, în acest an vor Ire 
Inii furnizate consumului intern 
10 tone zmeură proaspătă. 5 Io 
ne afine negre proaspete. 10 
lone dc măceșe pulpă. Cantllă 
tile ce \or trebui realizate pen 
tril acoperirea cerințelor și sar
cinilor de exporl sini mult mal 
mari. Ele însumează un total de 
270 tone fructe proaspete și 
pulpă, două tone de ciuperci co
mestibile uscate, șl una tonă 
ciuperci la saramură.

Realizarea acestor sarcini pre
supune, bineînțeles, sincroniza
rea măsurilor de organizare a 
activității de culegere, achizi
ționare, conservare și livrare cu 
perioadele de coacere, înl.rucît- 
va diferite de la un bazin la al
tul, asigurarea efectivelor de 
culegători, pregătirea ambala
jelor, o rapidă desfășurare a o- 
peratiunilor de achiziționare 
propriu-zisă, organizarea trans
portului în așa fel încîl la nici 
un punct sau subpunct de achi
ziție să nu se înregistreze, sub 
nici un motiv, stagnări în pe
rioada de recoltare intensă.

de înaintare în suitorul de a- 
tac al viitorului abataj frontal 
din panoul I, blocul I, unde, 
prin devansarea termenului de 
încheiere a pregătirii cu 15 zi
le, la sfîrșitul acestei luni, va 
începe echiparea abatajului cu 
stîlpi metalici de susținere și 
transportor blindat.

Din „argumentele^ forte 
ale unei valoroase 
inițiative minerești
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extrăgînd totodată 2 324 tone de cărbune peste cantitatea 
prevăzută în plan.

Brigada minerului NICOLAE M. ȘTEFAN din sectorul 
I, realizînd avansări medii lunare de 100 ml în galeria cu 
profil de 12,2 mp pe care o execută va dobîndi un plus dc 
311 ml și un spor de producție de peste 3 200 tone de căr
bune.

O altă brigadă, care aplică inițiativa, cea condusă de 
minerul NICOLAE G. ȘTEFAN, potrivit foii de acord și 
lungimii galeriei pe care o execută are asigurată continui
tatea lucrului la același loc de muncă numai pînă în Iun» 
octombrie. De aceea, în cazul ei, calculul este făcut numai 
pe cinci luni Realizînd în loc de 343 ml avansare, cît pre
vede foaia de acord, 500 ml. brigada va obține în perioada 
respectivă 150 ml în plus, va termina, deci, lucrarea mai 
devreme, și va extrage totodată mai mult de 1 600 tone de 
cărbune peste cantitatea planificată.

Brigada condusă de CRĂCIUN MOLDOVAN, din secto
rul I, obținînd 100 ml avansare, va realiza pînă In decem
brie, 373 ml în plus în galeria cu profil de 12,2 mp ce o 
execută, va extrage totodată 3 650 tone de cărbune peste 
plan, iar brigada lui ȘTEFAN NEAGU, din sectorul II, va 
realiza 70 ml avansare in plus in galeria cu profil de 7,9 
mp și peste 750 tone de cărbune în plus.

Mai menționăm o singură brigadă, pe cea a lui Ștefan 
Nagy. Potrivit foii de acord, aceasta are obligația să reali
zeze în galerie cu profil de 7,9 mp, o avansare de 660 ml. 
Aplicind inițiativa, brigada va înainta 700 ml, valorificînd 
totodată. în plus, o cantitate de 445 tone de cărbune.

Fără a evidenția alte avantaje de care va beneficia fie
care sector în parte prin devansarea termenelor de execu
tare a unor lucrări de deschideri și pregătiri, relevăm doar 
faptul că LA NIVELUL MINEI SE X A DOBÎNDI VN 
SPOR LA ACEST GEN DE LUCRĂRI DE PESTE 1400 ml 
ȘI PESTE 16 0(10 TONE CĂRBUNE. Și aceasta, numai de 
la brigăzile menționate.

Comentariile nj se par de prisos.

BUIE", înseamnă in limbajul 
brigăzii lucru de calitate ire
proșabilă, așa ca nimeni să 
nu poală să spună că la .co
livia pentru schip" au mun
cit niște oameni neserioși... 
Nu, așa ceva nu s-a intimplat 
în istoria brigăzii. Și doar 
nu lucrează de ieri, de alal
tăieri, in uzină.

— Cine-i mai vechi in bri
gadă ?

Teofil Chiș se oprește, zim- 
bind :

— Ca.să spun adevărul, pe 
Lăpădatu și Jitea i-am găsit 
aici. Jitea lucrează din 1952 
la construcții metalice. E 
complicată munca aici. Se 
lucrează cu piese mari, greu 
de manipulat. In special pen
tru tineri.

— Aveți numai doi tineri, 
Berbetocu și Szabo.'

— E drept, numai doi, dar 
pînă se .rodează", pînă cresc, 
in meseria asta...

— N-ați vrut niciodată s-o 
schimbați ?

— Niciodată, indijerent de 
greutăți. Este principalul meu 
punct de sprijin in viață.

11 privesc. Tăe. m citera 
min ute.

— Nu este adevărat, se. su
pără Teofil Chiș. Fiecare co
livie pe care o construim este 

Scopul urmărit prin acest an
samblu de măsuri, mulle din 
ele deja înfăptuite, Inr allele 
uimind a fi hiale și finalizate 
la timpul potrivit, este evitarea, 
pe cil mal mult posibil, a pier
derilor. recoltarea întregii bo
gății dc fructe din bazinele fo
restiere atil din vestul cil și 
din estul Văii Jiului.

Ultimele zile călduroase au 
accelerat procesul dc coacere a 
afinelor negre și a zmeurei. 
Punctul «Io la Livezeni rare și-a 
început deja activitatea «'•• a- 
proape două săplămîni cu achi
ziționarea afinelor negre a n- 
chiziționat deja 13 mii kilogra
me afine.

In ceea ce privește preturile 
dc achiziție a fructelor și ciu
percilor și, în general, condiți
ile asigurate culegătorilor a- 
ceslca sînt corespunzătoare o- 
îerind posibilități bune dc rea
lizare a unor ci.știguri substan
țiale în lunile de vară pentru 
femeile casnice, unii pensionari, 
penlru tineri și alte persoane 
necalificate.

O importantă deosebită pentru 
succesul acestei campanii de 
recoltare a subproduselor pădu
rii, in fond ea constituind o 
sarcină economică importantă o 
arc asigurarea unui ritm de re
coltare și achiziționare cores
punzător, preînlîmpinarea bră- 
cuirii și a pierderilor. E momen
tul să amintim aici că nimeni 
nu are voie să se „înfrupte" 
cînd și cum vrea din acest bun 
obștesc - fructele de pădure 
—, să brăcuiască afinarele și 
zmeurișurile pentru propria... oa
la, prejudiciind astfel îndeplini
rea unei importante sarcini e- 
conomice. De aceea, factorii cu 
atribuții concrete și directe în 
acest domeniu, sînt datori să 
combată cu hotărîre abuzurile 
pe cale de a se săvrrși, asigu- 
rînd prin aceasta valorificarea 
rațională a acestei bogății, o- 
crotirea patrimoniului foresti
er, știut fiind că un cules neîn
drumat și neconlrolal al fruc
telor poale avea influențe ne
gative asupra vetrelor de aline 
și zmeură, a plantațiilor tinere, 
a pădurii în general.

T. ȚAȚARCA

pentru noi un test de răs
pundere.

Și povestea continuă. Pe un 
alt plan, imaginile sint la fel 
de simple: un colectiv mic, 
omogen, harnic... Șapte oa
meni care aduc, prin modes
ta lor muncă, milioane de lei 
uzinei, cifre care apar a!it 
de obiective, incit ii bănui 
de prea multă modestie, ori 
de prea mult orgoliu. Exista 
momente cind gindurile și 
faptele oamenilor trebuie că
utate adine, mai multă vre
me. Brigada nr. 6 posedă o 
neasemuită voință de a de
monstra că poate ieși învin
gătoare in întrecerea cu cea
laltă brigadă constructoare, 
experiența construcțiilor de 
colivii pentru puțuri de mi
nă, e de partea lor și că vor 
știi și de dala aceasta să 
fie la inălțime. Cu orice preț. 
Pentru aceasta se face totul 
în aceste zile fierbinți, to
tul pentru onoarea brigăzii, 
pentru onoarea fiecărui om 
în parte.

Nu știu dacă: .Muncitorul 
nu-și uită cuvintul dat.'" — 
vorbe spuse detașat parcă dc 
orice preocupare, de maistrul 
Gheorghe Ionică, aveau sau 
nu un sens general, pentru 
brigada celor șapte insă, au 
«nul concret, mobilizator. 
încă puțin și euvintul de o- 
«oare dbt colectivului uzinei, 
ca fi și de data asta res
pectat.
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DI» ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
O nouă 

proniofie 
a absolvit 
cursurile 

Academiei 
..Ștefan 

Gheorghiu”
O nouă promoție de activiști 

de partid, cursanți ai Institutu
lui pentru pregătirea cadrelor 
în problemele conducerii soci
al-politico. a absolvit cursurile 
Academici ..Ștefan Gheorghiu". 
Cadre' r de conducere pregătite 
de acest înalt for do invdtămint 
superior de partid li se adaugă 
astfel, peste .100 de activiști 
înarmați cu temeinice cunoștin
țe în domeniul științei conduce
rii, capabili să aplice cu fermi
tate in viață linia politică a parti
dului. să contribuie la dezvol
tarea si îmbogățirea creatoare 
a teoriei și practicii construc
ției socialiste.

Cu acest prilej, la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", a avut loc 
sîmbătă o festivitate la înche
ierea căreia s-a dat citire textu
lui telegramei adresate Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Geaușescu, prin care absolven
ții își exprima totala lor adezi
une fată de politica clarvăză
toare internă și internațională 
a partidului și statului nostru.

(Agerpres)

Cargoul „Dolj"
în cursă

A părăsit portul Constanța, 
plecind în cursă inaugurală, car
goul . Dolj", de 7 500 tdw, con
struit la Șantierul naval din 
Galați. Noul cargou românesc 
este „cap de serie" al navelor 
de această capacitate, realiza
te de constructorii de nave gă- 
Uteni. El este dotat cu instala
ții moderne de comandă și na
vigație. poate dezvolta o vite- 
z2 orară de aproape 17 
noduri și dispune de ma
carale hidraulice de mare

PE FRONTURILE DE LUPTĂ
DIN ÎNDOI»

HANOI 14 (Agerpres). — A- 
viația americană a efectuat, la 
13 iulie, noi bombardamente a- 
supra digurilor din provincia 
Țhai Binh, asupra orașului Hon 
Gai, precum și a zonelor popu
late din insula Cat Ba, lir^ 
Haifong, și din provinciile Ha 
Bac, Quang Ninh, Hai Lung, 
Thai Binh, Nan» Ha, Ninh Binh,

Lucrările unor Comisii
permanente ale 

Marii Adunări Naționale
Comisia pentru politică ex

ternă, Comisia pentru proble
mele de apărare și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Na
ționale s-au întrunit în ziua de 
15 iulie 1972. la Palatul Marii 
Adunări Naționale, sub preșe
dinția tovarășului Mihai Dalca, 
președintele Comisiei pentru 
politică externă.

Comisiile au examinat, din 
însărcinarea Consiliului dc Stat, 
Proiectul dc decret pentru ra
tificarea Tratatului dc priete

fesătoria de lină 
din Sighișoara a împlinit
100 de ani

Țesătoria dc lină Sighișoara, 
prima țesătorie mecanică din 
Transilvania, a împlinit 100 de 
ani de activitate neîntreruptă.

Cu acest prilej, la întreprin
derea centenară, sîmbătă. a a- 
vut loc o festivitate.

In aplauzele celor prezenti. 
tovarășul Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste Ro-

inaugurală
randament la încărcarea-des- 
cărcarca mărfurilor. In pri
ma călătorie de producție, 
„Dolj" transportă mărfuri ge
nerale românești spre Lisabona 
și Londra.

Flota, noastră maritimă comer
cială urmează să primească și 
alte nave construite în țară și 
in străinătate, astfel ca la sfir- 
șitul acestui an capacitatea ei 
totală va fi de două ori mai ma
re decît în anul 1965.

(Agerpres)

gieni din provincia Prey Veng 
au scos din luptă peste 1 000 de 
militari lonnoliști. De asemenea, 
ei au distrus baterii de artilerie, 
numeroase vehicule blindate a- 
le inamicului și au capturat 
mari cantități de arme și mu
niții.

★ 

nie. colaborare șl asistenții mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană, semnat la Bucu
rești la 12 mai 1972, în vederea 
ratificării acestuia de către Con
siliul dc Stat al Republicii So
cialiste România.

Avizul favorabil adoptat în u- 
nanimitatc dc comisii a fost 
înaintat Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

de activitate
mânia, a înmînat directorului 
întreprinderii, ing. Maria Da
vid. „Ordinul Muncii" — clasa 
I, cu care a fost distinsă Țe
sătoria dc lînă Sighișoara, pen
tru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea industriei textile 
și participarea activă a colec
tivului de oameni ai muncii ai 
acestei întreprinderi la opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în muncă, un nu
măr de 30 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri ai 
Țesătoriei de lînă Sighișoara au 
fost distinși cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, colectivul Țesătoriei 
de lînă Sighișoara a adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

--------♦--------

Servicii 
medicale 
sezoniere 
pe litoral

Ia scopul asigurării unei a- 
sistențe sanitare operative ce
lor veniți pe litoral, în acest 
sezon estival, au fost organiza
te 23 de servicii medicale sezo
niere, încadrate cu peste 100 
medici de specialitate și 400 
cadre medii. In stațiunile Ma
maia, Eforie-Nord și Mangalia- 
Nord au fost organizate servi
cii speciale care acordă asisten
ță medicală și la locurile de 
cazare a turiștilor. In scopul 
intensificării activității sanitaroț 
antiepidemice, sub îndrumarea 
tehnică a inspectoratului sani
tar județean de stat, în stațiuni
le de pe litoral au fost organi
zate, de asemenea, centre se
zoniere încadrate ru nesfo 100

Convorbiri Tito-Sianuk
BELGRAD 15 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la o recepție o- 
ferită în cinstea hi| Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Na
țional Unit al Cnmboc’giei, care 
se află într-o vizită oficială în 
Iugoslavia, președintele Iosip 
Broz Tito a spus că războiul în
delungat din Indochina demon
strează, fără echivoc, că popoa
rele caro luptă pentru 0 cauză 
dreaptă șl pent ni drepturile lor 
legitime — așa cum se în tim
pi ă cu popoarele din Cambod-

Secretarul generai 
adjunct al P.C, din

Irlanda despre
întreruperea
LONDRA 15 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmitei Secretarul general 
adjunct al Partidului Comunist 
din Irlanda, James Stewart, a- 
firmă, într-un articol publicat 
în ziarul „Morning Star", că în
treruperea ..armistițiului" din 
Irlanda dc Nord trebuie regre
tată. ..Din nefericire — scrie 
autorul — această hotărîre a 
făcut ca viața politică să fie 
din nou legată de aspectul mi
litar al problemei Ulsterului. 
Ea face să umbrească obiecti
vele luptei, să îngreuneze mo
bilizarea maselor. Ea dezbină 
clasa muncitoare și întărește 
organizațiile de dreapta. In a- 
cest fel, se agravează pericolul 
izbucnirii unui război civil".

„Este de dorit ca Armata Re
publicană Irlandeză să găsească 
din nou calea spre restabilirea 
armistițiului" — afirmă James 
Stewart. Totodată, arată autorul, 
secretarul de stat pentru Irlanda 

Ședinfa Biroului Politic 
al C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
La Varșovia a avut loc o șe
dință comună a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., a Prezidiu
lui Consiliului dc Miniștri Ș» a 
Prezidiului Consiliului Central
al Sindicatelor, la care au fost 
examinate rezultatele îndeplini
rii planului economic pe pri
mul semestru al anului curent 
— informează agenția P.A.P.

Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a ascultat, de aseme
nea, informarea prezentată de 
Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu-

---- >-----

Adunarea

gla, Vietnam și Laos — nu pol 
fi supuse de nici o forță,

Răspunzînd. prințul Norodom 
Sianuk șeful statului cambod
gian a arătat că, singura solu
ție a problemei cambodgiene o 
constituie retragerea deplină și 
necondiționată a tuturor trupe
lor c’c pe teritoriul național, 
încetarea operațiunilor aeriene, 
sistarea ajutorului militar, e- 
conomic și politic pentru regi
mul de la Pnom Pcnh și recu
noașterea dreptului poporului 
khmer la autodeterminare, fără 
nici un amestec din afară.

„armistițiului”
dc Nord. William Whitelaw, 
„trebuie să elibereze imediat 
toate persoanele arestate în ur
ma aplicării legii împuterniciri
lor speciale și să pună capăt 
raidurilor armatei în șcptoarele 
ântiunioniste". Organizația pro
testantă dc dreapta „Ulster De
fense Association", scrie adjunc- 
lUl secretarului general al Parti
dului Comunist din Irlanda, 
„trebuie să ia măsuri împotriva 
atacurilor comise de elemente
le extremiste". „In situația ac
tuală, criza poate fi îndepărtată 
printr-o declarație a guvernului 
britanic în care să anunțe in
tenția Sa fermă de a adopta o 
lege a drepturilor ca bază a 
democrației în Irlanda de 
Nord"

In încheiere, James Stewart 
adresează Un apel pentru reali
zarea unității clasei muncitoa
re. la întărirea mișcării sindica
le.

lui de Miniștri, despre lucrările 
celei de-a XXVl-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și a aprobat activita
tea delegației poloneze la sesiu
ne.

Pe scurt : Pe scurt
Ciu En-lal, premierul Con

siliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit vineri un grup de sa- 
vanți americani de origine chi
neză, care efectuează, în pre
zent, o vizită in țara lor de o- 
rlgină — informează China No-

R. F. a GERMA
NIEI

Orașul Olimpic 
va adăposti in tim
pul Jocurilor Olim
pice aprox. 12 000 
dc atlcți, lehnicl- 
enl șl personal do 
serviciu. Aici se 
află circa 4 728 de 
vile, apartamente 
și bungalovnri. fle
care cu telefon, 
TV șl îrfgidvr. 
Tot aici, in Ora
șul Olimpic, se a- 
flă un spllal, un 
teatru două cine
matografe.

Tokio
Manifestări cu prilejul 

aniversării P.C. din Japonia
TOKIO 15 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Sîmbătă, a avut loc, în 
clădirea „Hibiya Public Hali" 
din centrul orașului Tokio, o 
adunare festivă, organizată cu 
prilejul sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist din Japonia.

Președintele C.C. al P.C.J., 
Sanzo Nosaka, a rostit cuvîn
tul de deschidere și a prezentat 
noul drapel și noua emblemă 
ale partidului. A luat apoi cu
vîntul Kenji Miyamoto, preșe
dintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., care a făcut o largă ex

Spectacol de gală 
al trupei de balet 

din Șanhai
TOKIO 15 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te : La Teatrul „Nissei" din 
Tokio a avut loc vineri seara, 
spectacolul dc gală al trupei 
de balet din Șanhai, aflată în 
Japonia la invitația Asociației 
pentru schimburi culturale Ja- 
ponia-China și a ziarului n Asahi 
Shimbun". Artiștii chinezi au 
prezentat opera „Fata cu părul

Primul ministru al Tunisi
ei, Hedi Nouira, a primit dele
gația parlamentară egipteană, 
condusă de Hafez Badawi, pre
ședintele Adunării Poporului a 
Republicii Arabe Egipt, care se 
află intr-o vizită la Tunis. Par-

punere despre trecutul de luptă 
al partidului, despre succese
le obținute în cei 50 de ani de 
existență și despre sarcinile ac
tuale Și de viitor ale comuniș
tilor japonezi. El s-a referit la 
perspectiva creării în Japonia 
a frontului comun al fouțclor 
progresiste și instaurarea, pe a- 
ceastă bază, a unui guvern de
mocratic. Kenji Miyamoto a a- 
bordat.- de asemenea, o serie 
de probleme ale situației inter
naționale. îndeosebi problema 
agresiunii Statelor Unite în 
Vietnam 

cărunt" și concertul pentru pian 
și orchestră „Fluviul Galben”

Măiestria artiștilor chinezi a 
fost răsplătită în numeroase 
rînduri cu puternice aplauze. 
Vestita trupă de balet din Șan
hai va rămînc în Japonia pînă 
la începutul lunii august și va 
da spectacole la Tokio, Osaka, 
Kyoto, Nagoya și in alte mari 
orașe nipone.

+ In ultimele două zile, in 
Irlanda de Nord și-au pierdui 
viața, în cursul ciocnirilor din
tre trupele britanice și elemen
tele extremiste ale I.R.A. (Arma
ta Republicană Irlandeză), cel 
puțin 11 persoane. Bilanțul in
cidentelor nroduse în ultimii

FAPTUL 
DIVERS 

PE GLOB 
Operație 

de transplantare 
a ficatului

V1ENA 15 (Agerpres). — 
La Clinica de chirurgie a U- 
niversității din Viena a fost 
efectuată o operație de trans
plantare a ficatului — prima 
de acest gen din Austria. 
Starea pacientei — o fetiță in 
virstă de fapte ani — este sa
tisfăcătoare. Medicii averti
zează. insă, că de-abia după 
trecerea unei perioade de a- 
proximativ un an se va pu
tea ști cu certitudine dacă o- 
perația a reușit deplin.

Englezoaicele 
vor putea învăța la 

Oxford !
LONDRA l.i Agerpres). — 

In sfirșit englezoaicele vor 
putea învăța la Oxford! Din 
octombrie 1947, patru colegii 
ale sus amintitei universități 
vor fi frecventate și de re
prezentantele sexului frumos 
din Țara Albionului. A fost 
astfel, cucerita încă o cetate 
a conservatorismului brita
nic.

Pină de eurtnd, la Oxjurd 
existau numai două colegii 
de fete, iar diplomele obținu
te aici au început să fie e- 
chivalente cu cele .bărbă
tești" abia acum 10 ani.

Pentru a înțelege mai bine 
semnificația acestei hotăriri 
care, in treacăt fie spus, are 
un caracter experimental pe 
O nprinarlă <Jo ntimn! S eX


