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ÎNAINTE DE TERMEN!

in realizarea obiectivului
Noi succese în întrecere,uduuțiiuak

CINCINALUL

Un autentic record mineresc

Cu sentimentul
exigenței

din extremitatea nor-
a asigurat a-

producti vită ții muncii

tZfci 
dc

fxistă ceva în felul de 
a ii al Tui GHEORGHE 

SCORPIE, ceva care 
place ditf primul moment, fă- 
cîndu-te să te apropii de o-, 
mul acesta pe care înfățișarea 
îl recomandă a fi cit se poate 
de obișnuit. Modestie ? So
brietate ? Umorul filtrat de 
o judecată care se remarcă 
prin luciditate și precizie ? 
Greu de spus ce trăsături pri
mează în caracterul lui echi-

vom duce și Îs frontal și vom 
face tot posibilul sa iasă 
treaba bine". O promisiune 
lapidară, dar care, a fost res
pectată : mult timp abatajul 
frontal 
dich a minei 
proape in întregime produc
ția sectorului I în condiții de 
obținere a unor productivități 
ridicate.

Ușor nu a lost pentru șeful 
de brigadă. La un moment dat

11 tone cărbune pe post 
la indicativul

La abatajul frontal din cadrul sectorului VI al minei 
Lupeni, condus de minerul Constantin Sirop, s-a obținut o 
medie a productivității muncii de la începutul lunii, de peste 
tl tone pe post. Cifra reprezintă un autentic record realizat, 
in stratul 13, de către minerii acestei brigăzi. De menționat 
că realizările brigăzii s-au menținut de la începutul lunii pe o 
linie constantă. In ce privește săptămîna în care ne aflăm, 
ea a fost inaugurată de minerii de la acest abataj, dotat cu 
complex mecanizat de tăiere cu un spor de peste 300 kilo- 
grame/post la indicatorul productivității muncii.

și al satisfacției Rodnicie în abatajele 
Li vezeniului

Primirea dc câtrc tovarășul 
Nicolae Ccaușescu 

a unul grup de studenți 
șl elevi americani

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, marți 
după-amiază, in stațiunea 
Neptun, un grup de studenți 
și elevi americani, care se află 
intr-o vizită in țara noastră.

La întilnire au participat 
tovarășii Vasile Vîlcu, Ștefan 
Andrei și Ion Traian Ștefă- 
nescu, ministrul pentru pro
blemele tineretului.

împreună cu tinerii ameri
cani s-au aflat Harry Morgan,

0 cerință de importantă primor
dială în economia municipiului

EXPORT
realizat integral, la termen 

și la toate

președintele fundației „Ameri
can Council for Nationalities 
Service" (A.C.N.S.), John D. 
Rockefeller IV, președintele 
Iui West Virginia Wesleyan 
College, R. Stratton, din par- 
tea A.C.N.S., instituție sub pa
tronajul căreia se organizează 
vizitele a numeroși studenți 
și elevi din S.U.A. în România, 
vizite inaugurate anul trecut, 
în cadrul programului suges
tiv intitulat „Ambasadorii 
prieteniei".

Aceste călătorii răspund do
rinței studenților și elevilor 
americani de a lua contact di
rect cu realitățile țării noas
tre, cu munca și preocupările 
tineretului român, de a con
tribui la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la o mai strînsă a- 
propiere între cele două po
poare, în folosul destinderii și 
consolidării păcii în lume. Ele 
au avut, în presă și în rîndul 
opiniei publice americane, un 
larg ecou, amplificat de pri
mirea, la 29 iunie 1972, a uno
ra din grupurile de elevi și 
studenți de către președinte
le Nicolae Ceaușescu, a cărui 
puternică personalitate poli-

tică se bucură de o înaltă a- 
preciere.

In această suită de manifes
tări prietenești se înscrie și 
actuala vizită în țara noastră 
Ia care participă, în acest an, 
aproximativ 2 000 de studenți 
și elevi din numeroase state 
ale S.U.A. Din rîndul acestora 
se numără și cei 200 de elevi 
și studenți care au trăit marți, 
cu emoție și bucurie, clipele 
deosebite ale întîlnirii cu to
varășul Nicolae Ccaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

In același cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnil 
cu grupul de studenți, docto
ranzi și cercetători de la Uni
versitatea din Conecticut, în 
frunte cu dr. Paul Best, aflat 
în țara noastră pentru docu
mentare în vederea elaborării 
de teze și studii consacrate 
României.

Alături de tinerii americani 
s-au aflat și elevi și ’studenți 
români care își petrec, împre
ună cu ei, vacanța pe litoral.

Tinerii americani întîmpină **

(Continuare în pag. a 4-a)

sortimentele!
tot 
la 

ve
la

In condițiile .participării 
mai active a țării noastre 
schimbul internațional de 
lori, realizarea integrală, 
termen și la toate sortimente
le a planului de export 
constituie un compartiment 
deosebit de important în ac
tivitatea fiecărei unități eco
nomice care are de onorat 
sarcini de export.

In activitatea organelor și 
organizațiilor de partid din 
Valea Jiului realizarea sarci
nilor de export reprezintă o 
preocupare constantă. In con
textul acestei preocupări, bi
roul Comitetului municipal 
de partid a luat în discuție, 
în ultima sa ședință, rezulta
tele obținute la îndeplinirea 
planului de export în primul 
semestru al anului și măsuri
le ce se impun pentru realiza
rea sarcinilor în acest dome
niu în a doua parte a anului.

Analiza a evidențiat preocu
pările pe care le-au avut or
ganele noastre de partid, încă 
de la începutul anului, pentru 
realizarea în termbn a sarci
nilor de export prevăzute pe 
anul 1973, atenția permanentă 
ce s-a acordat urmăririi înde
plinirii prevederilor planurilor 
de măsuri, a indicatorilor de 
plan fizici și valorici la 
tatea de export.

Măsurile și acțiunile 
prinse sub conducerea 
drumarea organului munici
pal de partid au determinat 
obținerea unor rezultate la ac
tivitatea de export. Astfel, la

Centrala cărbunelui Petro
șani, care livrează huilă ener
getică pentru piața externă, 
planul valoric de export a fost 
îndeplinit în primul semestru 
în proporție de 114,3 la sută. 
In urma măsurilor luate de 
conducerea C.C.P. există con
diții ca și în semestrul II sar
cinile de export să fie reali
zate integral și la termen.

O mare pondere în volumul 
de export are și Unitatea de 
exploatare a lemnului. In pri
mul semestru unitatea a li
vrat material lemnos în plus 
față de sarcinile de plan în 
valoare de peste 500 000 Iei 
Dar. deși la prima vedere, si
tuația la U.F.E.T. pare bună, 
in realitate lucrurile stau mai 
puțin bine. In ceea ce privește 
planul fizic, din cele 
sortimente prevăzute la 
port nu este îndeplinit
unul, existînd restanțe de 623 
mc la lemnul de celuloză fag, 
124 mc la lemn construcții ru
rale, 360 tone la lemn de foc 
și 8 tone la mangal de bocșă. 
In compensație, s-au livrat 
beneficiarilor externi 271 mc 
cherestea rășinoase necuprinsă 
în plan ; de aici rezultă valoa
rea în plus realizată pînă în 
prezent. Adevărul e că pen
tru această situație nu singură 
U.F.E.T. se face răspunzătoare 
.deoarece, în tot cursui.anului, 
s-âu Intlmpiiv.it greutăți în li
vrarea la export a masei lem
noase din cauza transportului. 
Deci e necesară intervenția

patru 
ex- 
nici

activi-

între- 
și in-

(Continuare in pag. a 3-a)

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Doamnelor șl domnilor. 
Dragi prieteni,
Este pentru mine și soția mea 
deosebită plăcere să salut ti-o 

nerii entuziaști din Statele Uni
te care poartă o denumire sem
nificativă de „Ambasadori ai 
prieteniei".

Aș dori 
minunatul program pe 
formațiile 
prezentat 
astfel cunoștință cu muzica și 
cu dansul american.

Intr-adevăr, faptul că anul 
acesta vor veni în Romania un 
număr mai mare de tineri a- 
mericani, sper că va oferi po
sibilitatea de a cunoaște felul 
de viață, sentimentele de prie
tenie, de ospitalitate ale popo
rului român. De altfel, dacă 
m-aș referi Ia faptul că dom
nul Morgan și doamna s-au că
sătorit in România, aș putea 
spune că, se pare, v-ați simțit 
destul de bine. Aș dori să vă 
felicit din toată inima pe dum
neavoastră și să vă urez multă 
fericire, multă sănătate, să a- 
veți mulți copii. (Aplauze). Aș 
avea mare plăcere să-i 
România. (Aplauze).

Domnul Morgan și 
Rockefeller în cuvîntul 
referit la tradițiile 
român. Ia necesitatea de dez
voltare a colaborării intre po
poarele noastre, ceea ce cores
punde intereselor păcii și unei 
vieți mai bune.

Intr-adevăr, fiecare popor 
își are istoria sa, fiecare popor 
a cucerit independența și bu-

să mulțumesc pentru 
care 

respective ni l-au 
astăzi, făcîndu-ne

văd în

domnul 
lor s-au 

poporului

năstarea prin grele lupte și 
sacrificii, inclusiv poporul Sta
telor Unite ale Americii. De 
altfel, dacă nu mă înșel, peste 
3 ani veți sărbători 200 de ani 
de la independență.

Trăim astăzi însă cu 
le vremuri ; cuceririle 
civilizației au creat 
noi pentru ca toate popoarele 
să poală să-și afirme atît ca
pacitatea creatoare, cit și po
sibilitățile de a-și crea o viață 
mai bună. Sperăm că eforturi
le pe care le depun popoarele 
pentru a asigura o lume mai 
bună, fără războaie, o lume a 
păcii vor fi încununate cu 
succes. In direcția aceasta s-au 
obținut o serie de rezultate, se 
întreprind pași de mai toate 
popoarele.

Sînt bucuros să constat că 
între România și Statele Unite 
se dezvoltă relații bune de co
laborare în toate domeniile de 
activitate, și aș putea aprecia 
că vizitele, turneele dumnea
voastră în România sînt toc
mai expresia acestor relații tot 
mai bune, care se dezvoltă în
tre România și Statele Unite.

Sper că ați constatat că po
porul român, tineretul român 
este animat de sentimente de 
prietenie, dc dorința sinceră 
de colaborare, de a trăi in pa
ce, de a-șl putea edifica socie
tatea socialistă in libertate, de 
a-și crea o viață așa cum o do
rește el.

totul al- 
științei, 
condiții

Un „NU!" ferm și categoric
bolnavilor închipuiți!

(Continuare în pag. a 4-a)

librat. In orice caz, ceva te 
îndeamnă să-l admiri ca om, 
înainte de a lua cunoștință 
de laptele sale...

De numele iui Gheorghe 
Scorpie se leagă multe din re
alizările minerești meritorii, 
înregistrate în ultimii ani, la 
mina Uricani. Cu trei ani în 
urmă în cadrul minei se pu
nea problema schimbării me
todei de exploatare cu came
re și a exploatării unor zone 
de zăcămînt cu abataje cu 
front lung. Tehnologia era 
nouă, unii o priveau cu rezer
ve și emiteau păreri nu toc
mai optimiste în ceea ce pri
vește eficiența noii metode. 
Experiența profesională și 
autoritatea au făcut ca aba
tajul frontal din blocul II- 
nord să fie încredințat brigă
zii lui Gheorghe Scorpie. „A- 
cum, după ce alegerea s-a o- 
prit asupra noastră, spunea bri
gadierul într-o ședință, ne

trebuia să coordoneze activi
tatea minerilor dispuși pe o 
lungime de front de 300 metri, 
să se preocupe de funcționa
rea unei rețele complicate de 
transportoare. A știut însă să 
procedeze astfei ca, lună de 
lună, rezultatele să fie la 
înălțimea așteptărilor, iar nu
merosul electiv pe care îl a- 
vea în subordine să lucreze 
cu o productivitate ridicată. 
Intr-o perioadă cînd craterele 
nu mergeau tocmai cum tre
buie, a 
adresat 
varășe 
planul 
cam multi la deal, dar 
bune nu prea vine după 
ne-am aștepta. Trebuie 
facem ceva pentru că așa, cu

circa 
decît 
Orta- 
de la

Colectivul sectorului Live
zeni dovedește, prin faptele 
de muncă obținute, că întîmpi- 
narea Zilei Minerului se face 
aici cu mult entuziasm, cu 
străduințe sporite pentru creș
terea producției de cărbune.

Peste

venit în birou și s-a 
șefului de sector. 
inginer, văd că 
nostru înclinat

,.To- 
pe 

urcă 
căr- 
cum 

să

H. MIHAI

(Continuare in pag a 3-a)

Ieri dimineață, minerii sec
torului V Livezeni al E. M. 
Aninoasa au raportat depăși
rea planului zilnic la produc
ția de cărbune. Pe puțul nr. 2 
Maleia au fost extrase, în 
ziua respectivă, peste 800 de 
vagonete cu cărbune, cu 
150 vagonete mai mult 
sarcina zilnică de plan, 
cii lui Costache Zaharia
panoul inferior al abatajului 
frontal din stratul 5, dotat cu 
combină de tăiere, au trimis 
la ziuă cu 80 vagonete de căr
bune mai mult decît prelimi
narul, iar minerii conduși de 
Traian Șușu, de la panoul su
perior al aceluiași abataj, 70 
de vagonete.

După primul schimb al zilei 
de ieri, volumul de cărbune 
extras era, de asemenea, supe
rior sarcinilor preliminate cu 
peste 25 de vagonete.

sarcina
zilnică

ai

r abătut pe la „Tic-Tac". ...Doar și așa era a- 
' proape ora închiderii.

Dar omul nostru din Vulcan, miner
ricani,

la ll- 
in lega

la adresa cinstei,
referitla care ne-am

tură cu remarca simplă
să nu se lase păgubaș. S-a dus la

Colectivul sectorului II 
minei Petrila a obținut luni, 
23 iulie, cea mai mare depă
șire zilnică de plan de la în
ceputul lunii — 117 tone. Mi
nerii tuturor brigăzilor din a- 
bataje și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile planificate, 
ceea ce s-a concretizat în creș
terea productivității muncii pe 
fiecare post — în medie, pe 
abataje, cu 1 063 kilograme, și 
pe sector cu 515 kilograme.

In fruntea întrecerii socia
liste pe sector se situează bri
gada ^condusă de Constantin 
Stan, !cu un plus de cărbune 
față de plan de 190 tone.

I
S-a dus o zi 

dar nu numai atit
• ••

I
„S-a dus o zi degeaba“, spunea cu mult 

regret un om, miner la Uricani. Apoi, deza
măgit, a adăugat : „mare lucru este să fie 
omul cinstit și de treabă".

Necazul omului părea a fi minor. Locuia 
in Vulcan și ovea nevoie de petrol. Distribui
torul din Vulcan și Lupeni fiind în concediu, 
a venit în 18 iulie a.c. la Petroșani să-și fa
că provizii pentru mai mult timp. S-a așezat 
la rînd. Lume multă. Și oamenii au așteptat, 
au așteptat... Distribuitorul avea și el o 
treabă, fusese chemat la tribunal. Către ora 
15 s-a întors. Cumpărătorii care așteptau de 
cîteva ore, au răsuflat ușurați. Degeaba. Cel 
atît de așteptat împreună cu colegul său, s-a

și-a zis
bufet, l-a rugat frumos, pe distribuitor să vi
nă la... post, explicîndu-i că nu-i din locali
tate și are mare nevoie de petrol. Neînduple
cat, distribuitorul i-a răspuns : „Dacă mă 
vede cineva că deschid după ora de închi
dere, n-o pățesc tot eu ?" In schimb dacă a 
văzut cineva că in timpul programului nu-și 
făcuse datoria... nu-l interesa.

Adeverindu-se astfel, că socoteala de 
acasă nu se nimerește cu cea din tirg, mine
rul a plecat fără petrol, cu banii cheltuiți pe 
autobuz fără nici un rost, cu o zi pierdută 
degeaba și probabil încă una. Pentru că va 
trebui să mai facă odată drumul cu aceeași 
treabă.

S-a dus ziua lui dar și distribuitorul de 
petrol din Petroșani, în fața tuturor celor care 
l-au așteptat să-i servească, și-a pierdut ome
nia. Și bine zicea minerul : „după ce că are 
o muncă atit de ușoară, nici de asta nu se 
ține". In ce-l privește pe distribuitor este 
drept... mare lucru e să fii cinstit și de trea
bă, să-ți faci datoria așa cum trebuie.

Vasile CĂTANĂ, 
tehnician normator

F. IONICA

♦ Scăderea morbidității cu in
capacitate temporară de muncă 
— un obiectiv principal în acti
vitatea fiecărui medic ♦ Nu ne 
mai lăsăm influențați de „im
plorări" ! ♦ Crize depresive în

scopul găsirii unei... înțelegeri 
♦ De la „ciocuri" discrete, Ia 
violență ♦ „Se impunea o inter
venție oportună" ♦ Organele 
sindicale să-și înțeleagă atribu
țiile ca atare !

Probe la telescaun
Un obiectiv de mare in

teres turistic, telescaunul 
din Paring, urmează a fi, 
curînd, predat. In cursul 
săptămînii trecute, au înce
put probele tehnologice în 
gol. Lucrarea este executată 
de Iotul instalații montaj al 
Șantierului Petroșani al 
T.C.M.M.

Telefoane utile

Este cunoscut, sîntem con
vinși, fiecărui medic din rețea
ua sănătății publice a munici
piului nostru faptul că scăde
rea morbidității (adică a cazu
rilor noi de boală apărute 
într-o colectivitate) cu Incapa
citate temporară de muncă, 
prin scutiri și concedii medi
cale acordate la nivelul poli
clinicilor și spitalelor, consti
tuie o problemă de o deosebi
tă importantă pentru econo
mia Văii Jiului. Toate cadrele, 
medico-sanitare sînt chemate 
să acorde acestei probleme în
treaga lor atenție. La nivelul 
principalelor instituții de ocro
tire a sănătății populației Văii 
Jiului se fac în mod per
manent, . studii ale morbi
dității cu pierdere temporară 
a capacități; de muncă a sala- 
riaților întreprinderilor și ins
tituțiilor de pe raza lor de ac
tivitate (nu intră în ateste 
studii, specificăm pentru cei In 
necunoștință de cauză, conce
diile acordate pentru continu
area tratamentului 
sarcină și lehuzie, 
copilului bolnav, 
după metode exacte, 
cunoașterea detailată 
de fapt. Nu insistăm 
tuturor indicilor după
te studiată morbiditatea cu in
capacitate temporară de mun
că. E „treaba" medicilor, e o

balnear, 
îngrijirea 

carantine), 
cerînd 

a stării 
asupra 

care es-

sarcină a lor profesională 1 .'Nu 
vom căuta, deci, să aflăm de 
ce, în cadrul acestor studii, nu 
se pot trage concluzii privind 
condițiile mediului de . inun.că, 
pentru că — se zice — într-o 
ramură sau alta de producție 
intră și mulți muncitori cu di
verse afecțiuni dobîndite ante
rior... Ne vom opri, succint, 
doar asupra indicelui duratei 
medii de incapacitate. ȘI 
aceasta pentru că, se știe, 
doar durata e în stare să ne 
arate, scriptic, dacă s-a acor
dat un concediu prea mare 
sau prea mic diferiților bol
navi. ..O durată de incapacita
te prea mică — ne spunea me
dicul Ion Rădulescu. directorul 
Spitalului unificat Vulcan — 
denotă o atitudine uneori gre
șită a medicilor de întreprin
dere. policlinică sau spital, 
care dorind cu tot dinadinsul 
să scadă morbiditatea, despre 
care vorbim, nu acordă conce
diul integral necesar vindecă
rii, ceea ce conduce la faptul 
că unii bolnavi, mă refer la 
cei cu adevărat bolnavi, să 
reintre din nou in concediu 
după un timp. mărind de 
această dată indicele de frec
ventă. Reducerea morbidității 
prin incapacitate temporară 
de muncă poate fi. e adevă
rat, mult semnificativă.

Pentru aceasta însă e necesar 
ca unii salariați să nu abuze
ze tn a se consulta după lo
cul de domiciliu, evitînd me
dicul de întreprindere, care-i 
cunoaște mult mai bine, luîn- 
du-și scutiri și concedii medi
cale de Ia diferite eșaloane 
sanitare. In acest caz, spre 
regretul nostru, rolul medicu
lui de întreprindere se rezumă 
uneori doar la vizarea 
certificate medicale 
altundeva...**

De ce s-a ajuns la 
„practică?" (și cînd 
acest lucru, nu tineni 
lizăm o obișnuința, i 
că, din păcate, situația 
fi generalizată). Se știe de ce. 
Trebuie să recunoaștem că pe 
lingă multi bolnavi reali care 
au esențialmente nevoie de 
scutiri și concedii medicale 
temporare, există încă în în
treprinderile și instituțiile Văii 
Jiului și salariați care, abu- 
ztnd de bunăvoința unor me
dici sau găsind la aceștia o în
țelegere mult prea mare, be
neficiază de scutiri, concedii 
medicale sau de internări ne
justificate. îngreunînd astfel 
procesul de producție, buna 
desfășurare a muncii semenilor.

Pentru remedierea defec
țiunilor apărute, ziua 
noaptea, Ia 
terioare de 
chipele de 
E.G.L. la 
lefoane : 
Petroșani
can — 114, Lupeni —

sau 
instalațiile in- 

apă, solicitați e- 
intervenție ale 

următoarele 
Petrila — 
— 1447,

Excursie

unor 
luate de

această 
afirmăm 

i să locs- 
știindu-se 

poate

V. TEODORESCU

te- 
117, 

Vul- 
271.

Astăzi, 19 tineri mineri șl 
lăcătuși de la E.M. Aninoa
sa vor pleca într-o excursie 
de 4 zile în țară, organiza
tă de biroul pentru turism 
al Comitetului municipal 
U.T.C. Tinerii vor vizita 
locuri și monumente istori
ce, obiective turistice de pe 
un traseu de sute de kilo
metri care cuprinde, între 
altele, localitățile Alba Iu- 
lia — Cluj — Suceava — 
Iași — P. Neamț — Tg. 
Mureș.

Curs de ridicare 
a calificării

Cursul dc calificare pen
tru mecanici ajutori L.D, și 
fochiști L.A. ce a funcțio
nat în cadrul remiziei de lo
comotive Petroșani și-a în
cheiat prima etapă de pre
gătire teoretică. Cei 34 
cursanți recrutați dintre cei 
mai buni meseriași de la 
depoul Simeria și remiza 
Petroșani urmează ca, după 
o lună de practică pe loco
motivă, să fie examinați în 
scopul 
funcția

autorizării pentru 
in care s-au califi-

(Continuare in pag. a 3-a)

(In pagina a 4-a)

MAISTRUL MINIER
it conducător tehnic
9 om politic, educator
S factor hotărîtor în perfecționarea 

continuă a producției de cărbune
(In pagina a 2-a)

Plecarea delegației romane la cel de-al X-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Manifestări prilejuite de aniversarea insurecției naționale 
cubaneze.

Vizita delegației R. D. Vietnam la Varșovia.

Reuniunea tripartită la nivel inalt de la Agadir.

Tovarășul Petre Lupu a fost primit de șeful statului Malgaș.

In vederea 
europenelor"...

Patru navomodeliști de la 
Jiul Petroșani (Leontin Cior
tan, Friederich Csaszar, Ște
fan Pop și Doru Negrescu) 
se află în vederile federației 
de specialitate, «are va defi
nitiva, în următoarele zile, lo
tul național pentru „europe
nele" din Cehoslovacia (6-12 
august a.e.î.

Intlmpiiv.it
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Ce probleme ii preocupă pe maiștrii minieri ? Cine trebuie să le găsească rezolvarea ?

Prestigiul
Autoritatea e clădită și 

pe prestigiul pe care și-l 
creează fiecare conducător, 
deci și maistrul minier. Dar, 
de multe ori, șeful de sec
tor In relațiile directe cu 
minerii, cu șeful de briga
dă, promite lucruri care Ia 
stfîrșitul lunii nu se înde
plinesc. Oamenii cred a- 
poi că maistrul e de vină.

Cornel JUKJ, 
E.M. Uricani

Exigența
— In abatajele frontale 

de mare capacitate, din lip
să de efectiv, plasarea se 
face de multe ori cu 5-6 oa
meni. In această situație ni
velul producției e sub orice 
critică. ®rebuie să se dove
dească mai multă fermitate 
și exigență față de cei ca
re absentează nemotivat. U- 
nitatea să nu rămînă la 
discreția celor certați cu 
disciplina.

Gheorghe HULA, 
E.M. Lupeni

Autoritatea
— Da, e o problemă ! Un 

exemplu îl oferă repetate
le cazuri cînd un măsură
tor de gaze dispune opri
rea abatajului și, fără a se 
consulta' cu maistrul minier, 
pleacă mai departe. Mais
trul poartă toată răspunde- . 
rea pentru locul de muncă. I 
înțelege cerința respectării j 
normelor departamentale, j 
Oricum, oprirea locului de 
muncă ar trebui făcută de 
maistru, la constatarea mă
surătorului de gaze.

Florea MITR1CA, 
E.M. Uricani

Aprovizionarea
— Avem peste 300 de trans

portoare la mina noastră. 
La magazie au intrat pentru 
toate, doar cinci rulmenți. 
Nu e o exagerare. Aprovi
zionarea ar trebui să fie 
făcută, cu tot discernămîn- 
tul, ținîndu-se cont nu nu
mai de consumul de piese 
din anii trecuți. Totodată 
ar trebui făcută cu consul
tarea beneficiarilor direcți, 
a maiștrilor, șefilor de bri
gadă, a minerilor cu mul
tă experiență în subteran.

Petru ORAVETZ 
E.M. Lupeni

MAISTRUL MINIER
• conducător tehnic

• om politic, educator

• factor hotărîtor în perfecționarea 

continuă a producției de cărbune

Disciplina
— Lucrul în zilele de re

paus duce la diluarea efec
tivelor în celelalte zile din 
timpul săptămînii. Dar, se 
lucrează duminica din cau
ză că în celelalte zile se 
cam pierde timpul. E nece
sară luarea de măsuri co
respunzătoare pentru folo
sirea integrală a timpului 
de lucru. Eventual să se lu
creze cinci zile a cite trei 
schimburi de cițe 8 ore.

Silviu CITA, 
E.M. Lupeni

Fermitatea
— Propun ca față de cei 

care absentează nemotivat 
să se aplice sancțiuni mai 
diferențiate. Pentru o ne
motivată, de exemplu, o pe
nalizare de 5 la sută, pen
tru două nemotivate, 10 la 
sută, pentru trei, 15 la sută, 
iar de la a patra absență să 
se procedeze așa cum pre
vede legea, la desfacerea 
contractului de muncă, fă
ră dreptul de a se mai an
gaja la unitățile C.C.P.

Alexandru MARCU, 
E.M. Uricani

Cointeresarea
— Pentru asigurarea ca

drelor calificate. necesare 
în abataje, propun adopta
rea unui sistem mai eficient 
de cointeresare a șefului de 
brigadă, prin încheierea u- 
nui contract între noul an
gajat, șeful de brigadă și 
exploatarea minieră. Con
tractul să prevadă recom
pense stimulative pentru cel 
care se angajează să califi
ce noile cadre de mineri.

Ioan BUNEA, 
E.M. Vulcan

Calificarea
— In decurs de doi ani 

de zile, cît timp școala pro
fesională din Lupeni nu a 
avut preocupări pentru pre
gătirea cadrelor necesare 
în abataje, s-au pierdut do
uă promo(ii de absolvenți, 
pierdere ce se resimte în 
prezent. In altă ordine de 
idei se constată că unii mese
riași — electricieni, lăcă
tuși, mecanici — se îndreap
tă spre brigăzile de la aba
taje, unde sînt mai bine sti
mulați și cointeresați.

Nivolae CÎTA, 1 
E.M Lupeni

Răspunderea
— Ce-ar fi dacă fiecare 

maistru minier (sînt 880 
în Valea Jiului) s-ar ocupa 
de cîte doi salariați care 
absentează nemotivat de la 
lucru, sau care săvîrșesc a- 
bateri în producție ? Cred 
că și așa trebuie înțeleasă 
răspunderea maistrului în 
calitatea de conducător po
litic pe are o are.

Simfon PIGUl. 
E.M.Aninoasa

Organizarea
— Propun ca în fiecare 

sector să se ia măsuri pen
tru asigurarea cu efective 
a primelor trei schimburi, 
la nivelul cerințelor. Cel 
de-al 4-lea schimb să rămî
nă așa cum a fost prevăzut 
inițial — pentru revizii și 
reparația.

Gheorghe POPA, 
E.M Aninoasa

„Cerințe cărora
trebuie să le răspundem

cu toții
„Dorim ca această intîlnire 

să iie un dialog direct intre 
maiștri și conducătorii de uni
tăți, un schimb de experiență 
care să contribuie Ia direcțio
narea eforturilor pe care le 
facem în vederea redresării 
activității productive din ba- 
zia".

Am inceput prin a cita o re
comandare făcută la deschide
rea consfătuirii de către tov ing. 
Vasile Ogherlaci, director ge 
neral adjunct al Centralei căr
bunelui Petroșani, întrucît ea 
a fixat cadrul de desfășurare a 
rodnicelor discuții ce au ur
mai.

Consfătuirea a confirmat cu 
prisosință o tendință îmbucu
rătoare de maturizare profe
sională, oglindită de aborda
rea unor probleme tehnico- 
economice de ansamblu cu ca
re sînt confruntate sectoarele 
si chiar minele Văii Jiului. 
Am reținut în acest sens pro
punerea maistrului Alexandru 
Marcu, de la mina Uricani, de 
a se îmbunătăți colaborarea 
între minele bazinului în ve
derea schimbului de informații 
ș: a generalizării metodelor 
avansate de muncă, a inovați
ilor. „Numai 8 kilometri des
part Uricaniul de Lupeni, spu
nea vorbitorul, dar noi conti
nuăm să risipim zeci de pos
turi pentru pregătirea manuală 
a găiustelor de buraj, deși, la 
mina Lupeni a fost conceput 
un dispozitiv simplu și efici
ent care 
rațiune".

O idee 
și din 
Gheorghe Hulă, de la mina Lu
peni. „La întocmirea proiecte
lor de deschidere și de explo
atare ar trebui 
maiștrii care 
practică. De 
tea sosirii 
trebui să fie 
bine personalul de 
asupra modului de exploatare",

O cerință a cărei importan
tă a fost subliniată prin abor
darea de către majoritatea 
participanților la discuții o 
constituie autoritatea de care 
$• bucură maistrul în cadrul 
colectivului de muncă, autori
tate ce constituie 
esențială a bunei 
Pe drept cavînt s-a 
lingă competența 
ți dăroărea în imwcă ee trebuie

execută această ope-

prețioasă a reneșit 
spusele maistrului

consultați și 
le vor realiza în 
asemenea, înain- 

noilor utilaje ar 
instruit cît mai 

execuție

o premisă 
organ izărl. 

arătat că pe 
profesională

să caracterizeze activitatea fi
ecărui maistru, la întărirea 
autorității trebuie să-și aducă 
o importantă contribuție și 
conducerile 
prin respectarea 
relor de atribuții 
rilor ierarhice, 
maiștri care prin 
pînă la capăt a sarcinilor ce le 
revin determină minerii să se 
adreseze direct conducerii 
sectoarelor sau chiar ale minei.

La nivelul întregului bazin 
se resimte lipsa de cadre cali
ficate, atît la partea electrome
canică cît 
mirăm că 
gramarea 
multe ori 
înlocuim un miner care lipseș
te șl o aripă, sau chiar abata
jul, rămine neplasat" (Eugen 
Kuti ■— mina Petrila).

In școlile de calificare va tre
bui îmbunătățit și procesul de' 
învătămînt, deoarece „se cons
tată că absolvenții nu vin în 
producție cu deprinderi prac
tice care să permită integrarea 
lor rapidă în muncă" (loan Bu- 
nea mina Vulcan).

Recrutarea și stabilizarea ca
drelor rămine una din proble
mele prioritare ale minelor 
din Valea Jiului a cărei rezol
vare va putea contribui h-otă- 
rîtor la asigurarea forței de 
muncă în perspectiva creșterii 
producției și la combaterea 
stării de indisciplină care con
tinuă să se manifeste în pre
zent.

..Am 25 de oameni de bază 
din totalul de 45 din schimbul 
pe care îi conduc, arată Mircea 
Lehaci, maistru la mina Petri
la i restul de 20 vin. stau și 
pleacă, sînt Huctuanzii care 
ne dau atita bătaie de cap".

Maistrul este primul om cu 
-are ia contact noul angajat 
Jupă terminarea instructajului 
?I acest prim 
tărîtor. Eugen Kuti sesiza 
element deosebit cînd 
că „nu cred că există 
căruia să nu-i placă abatajul 
lui Avarvarei. adevărată școa
lă a meseriei de miner". E bi
ne să ne gîndim unde dirijăm 
noii angajați, în ce ambianță 
îi plasăm în zilele în care Iau 
primul contact cu subteranul.

Există opinia că noii anga
jați contribuie în cea mai ma
re măsură la crearea stării de 
indisciplină prin absentarea 
nemotivată de la serviciu, si-

contribuție 
unităților miniere 

strictă a sfe- 
și a raportu- 
dar și acel 
nerealizarea

și mineri: „să nu ne 
nu se respectă pro- 
producțiej cînd de 

nu avem cu cine să

contact este ho- 
un 

spunea 
cineva

tuație nedorită, desigur, pen
tru remedierea căreia consfătu
irea a înregistrat o propunere ce 
merită să fie reținută. Fiecare 
dintre cei 880 de maiștri 
din | bazin să urmărească atît 
din punct de vedere profesio- 

, nai cît și al felului de viață pe 
cîte doi din noii angajați ; es
te o sarcină care, fără a nece- 

■ sita eforturi deosebite, presu
pune calități psihologice din 
partea celor care ar prelua 
această inițiativă de certă uti
litate practică.

In fața minerilor Văii Jiului 
stau sarcini importante vizînd 
redresarea activității de pro
ducție și sporirea eficienței 
economice. Sarcinile sînt reali
zabile j pentru aceasta se cere 
..să punem mina cu toții, 
să reducem numărul avariilor, 
să îmbunătățim aproviziona
rea grupelor", după cum arăta 
maistrul Simion Pigui de la mi
na Aninoasa.

Pentru ca dezideratul de mai 
sus, creșterea participării și 
responsabilității în muncă a tu
turor salariaților, să poată fi 
realizat în bune condițiuni, 
maiștrii trebuie să-și aducă o 
contribuție hotărîtoare prin 
propria activitate, prin marele 
potențial mobilizator pe care 
îl conferă legătura lor nemij
locită cu realitățile producției 
și cu masa de salariați.

Educația
— Sînt mulți muncitori 

necalificați, cu vechime, ca
re lucreazăj bine și foarte bi
ne. Sînt chiar și unii cali
ficați — vagonetari de e- 
xemplu. Mulți dintre ei nu 
se mai preocupă pentru a 
obține treapta următoare 
de încadrare. De ce ? Fac
torii educaționali se îngri
jesc prea puțin de acești 
oameni pentru creșterea 
răspunderii lor în fața unor 
sarcini dc plan sporite.

Eugen KUTI, 
E.M. Petrila

Calitatea
— In unele cazuri, din 

lipsă de preocupare pentru 
calitate, sectoarele ajung să 
aleagă cărbunele din piatră, 
în loc să aleagă piatra din 
cărbune. Despre calitate se 
poate vorbi nu numai în le
gătură cu cărbunele. Unii 
dintre noii angajați unși cu 
prea multe unsori îi influ
ențează negativ și pe mun
citorii vechi. Apoi pleacă 
fără a fi trași la răspundere 
de către cineva. E și aceas
ta o problemă de calitate 
a educației ce li se face.

Mircea LEHACI,
E.M. Petrila

»
„Locul meu

este în această sală,
la dezbateri44

♦ Cauza lucrului din zilele de 
rea integrală a timpului în

♦ Reviziile tehnice ? Nu avem 
grafice de revizie întocmim !

repaus — nefolosi- 
zilele de lucru.
atîtea utilaje cîte

Mobilizarea pentru consfă
tuire a fost făcută în diminea
ța zilei de miercuri. In aceeași 
zi, la ora 15, în sala clubului 
C.C.P. se aflau peste 200 de 
maiștri mineri și electromeca
nici de la. toate unitățile noas
tre carbonifere. Promptitudi
nea cu care au răspuns la 
apelul conducerii Centralei 
ne-a sugerat, atunci, ca în pu
ținele rînduri cu caracter in
formativ inserate în ziarul de 
a doua zi, să înscriem o primă 
constatare. „Animați de dorin
ța de a găsi noi soluții pentru 
îmbunătățirea activității — 
scriam atunci, în scurta notă 
informativă —maiștrii mineri 
și-au abandonat pentru cîteva 
ore preocupările cotidiene ale 
timpului lor liber, pentru a 
participa la o consfătuire de 
producție". Astăzi, la redac
tarea unui material mai am
plu avem loc să inserăm și 
alte trăsături ale consfătuirii. 
Alături de promptitudinea a- 
mintită deja, adăugăm res
ponsabilitatea majoră în care 
s-a desfășurat consfătuirea pe 
parcursul a 4 ore de dezba
teri.

Faptul nu surprinde. Tot 
. așa — cu răspundere și con

știinciozitate — se petrec lu
crurile și în abataje, unde 
maistrul se află în cele mai 
diferite ipostaze, unde, acest 
factor de bază pe umerii căru-Inq. Bujor BOGDAN

ia „se sprijină" producția e 
chemat să rezolve probleme 
dintre cele mai neașteptate, 
fiind confruntat cu mari în
cercări. De aici experiența Im 
bogată, complexă, pe plan pro
fesional, de aici priceperea 
lui de a lucra cu oamenii — 
calități ce sînt la un tot mai 
înalt nivel valorificate pentru 
producție. Ei bine, posesorii 
acestor calități nu puteau să 
nu răspundă chemării la o 
dezbatere pe teme de produc
ția, ..Nu pot lipsi de la această 
consfătuire". .Jocul meu este 
în această sală" — și-au spus 
mulți maiștri prezentîndu-se 
unul cîte unul, cu punctuali
tatea ce le este proprie, în sa
la clubulur’C.C.P

Despre ce s-a discutat ? în
trebarea, poate, e greșit for
mulată. Mai exactă ar fi for
mularea : a rămas ceva nedis
cutat pe filiera atribuțiunilor 
maistrului de mină ? Nu cre
dem. Dacă totuși a rămas ce
va nediscutat, dințr-un posibil 
inventar 
vorba de 
sau mai 
Cert este 
probleme 
la cele de strictă perfecționa
re tehnologică, a producției și 
a muncii, de la disciplină și 
pînă la aprovizionarea locuri
lor de muncă, de la calitatea 
cărbunelui și pînă la calitatea 
muncii de formare a cadrelor 
de mineri, totul a fost trecut 
prin filtrul celei mai exigen
te analize. S-au auzit opinii 
competente, s-au făcut pro
puneri mature, chibzuite, au 
fost criticate stări de lucruri 
anacronice, toate acestea do
vedind realul interes al mai
strului pentru îmbunătățirea 
generală a activității, preocu
parea lui asiduă pentru a gă
si calea cea mai bună de re
dresare a activității din subte
ran și de la suprafața mine
lor.

Organizatorii consfătuirii 
și-au propus să găsească, cu 
sprijinul maiștrilor, o soluție 
într-o situație dificilă pentru 
toate exploatările, pentru con
tinua îmbunătățire a activită
ții de exploatare a cărbunelui 
La sfîrșitul discuțiilor se pă
rea că această soluție nu ar fi 
fost găsită, Deși, de fapt după 
cele mai bine de 4 ore de dis
cuții vii, animate, rodnice, 
conducerile tehnice ale ex
ploatărilor aveau la dispozi
ție nu una, ci o multitudine

pentru 
cunos- 
era un 
a fost 

de
acela
putere 

exemplele 
dintre vor- 
de către

Kuti de la

UIUCLL. Utili LI -Lllf pUQJMll 
de probleme, este 
amănunte, mai mult 
puțin semnificative 

că, de la marile 
ale educației și pînă toată atentia. să li 

rezolvarea, la a- 
chemați să răs- 
factorii conducă-

de soluții de necontestată va
loare pra. tică Prin încerca
rea noastră de a face loc cî- 
torva probleme — și, implicit, 
cîtorva soluții ce s-au des
prins din discuții — în fron
tispiciul paginii nu ne-am pro
pus să epuizăm această mul
titudine de probleme, destul 
de binecunoscute de factorii 
interesați de la exploatările 
miniere. Căci, intr-adevăr, pro
blemele ridicate de maiștri nu 
sînt noi Ele nu erau necunos
cute Cele sesizate în consfă
tuire nu au fost auzite 
prima dată Totul era 
cut. Ceea ce nu se știa 
singur lucru, și 
precizat cu multă 
convingere prin
date de către unul 
bitori, și anume 
maistrul Eugen 
mina Petrila.

— Toate neajunsurile la ca
re ne-am referit sînt mărunte, 
dar adunate la un loc creează 
impedimente foarte mari, con
stituie bariere în realizarea 
sarcinilor de fiecare zi. De 
aceea, se impune ca oricăror 
probleme — mari sau mici — să 
li se acorde 
se găsească 
ceasta fiind 
pundă toți
tori ai procesului de produc
ție, într-o tot mai strînsă co
laborare.

Consfătuirea maiștrilor din 
cadrul Centralei cărbunelui 
și-a atins pe deplin scopul. Ea 
a scos la iveală noi argumente 
care pledează pentru locul 
deosebit de important pe care 
maistrul îl ocupă în procesul 
de producție. Prin cuvîntul 
rostit, cei care au urcat la 
tribuna dezbaterilor au confir
mai încă o dată răspunderea 
majoră cu care tratează pro
blemele de producție, oreo- 
cupările continue pe care Ie 
au, nu numai atunci cînd se 
află în abataje și galerii, ci 
și la suprafață, și nu numai 
pentru o problemă singulară, a 
producției de astăzi, ci pentru 
un complex de probleme, de 
la aceea a unei producții me
reu sporite Ia aceea a educa
ției salariaților, a formării 
omului multilateral dezvoltat, 
a asigurării forței de muncă 
într-un neîntrerupt proces de 
perfecționare, așa cum o cere 
actuala etapă a progresului 
societății noastre socialiste.

Ion MUSTAȚA
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Noi vești de la

peștera

vești.

cinci
din

14
15 iulie
cabana

continua 
apoi 

vizita

zi- 
ex- 

zile.

de la
după ce, în pre- 
vizitat

Valea Ordîncușei,

„Bujorii Parîngului

nu se 
sîntem

deja,
i expe-

Jurnal de vacanță

(Urmare din pag. 1)

După o tăcere de 
le, revenim cu vești 
pediția noastră de

In dimineața de 
am plecat 
Scărișoara, 
alabil, am 
Ionele și 
de un pitoresc mai rar în- 
tîlnit. Am înnoptat la „Stî
na de sub piatră" unde am 
avut prilejul să cunoaștem 
pe băcița Rafila Lozea Doa
gă de la care am aflat mul
te amănunte legate de spe
cificul locului.

Prin muntele Călineasa 
și apoi Cumpănițel am luat 
drumul spre cabana Padiș 
unde am stat în corturi do
uă nopți, timp în care am 
vizitat Cetățile Ponorului și 
alte împrejurimi.

In cele din urmă ne-am

îndreptat spre Stîna de vale 
cu priveliști de mare frumu
sețe,unde am dormit peste 
noapte, iar în după-amiaza 
zilei de 19 iulie am poposit 
în satul Meziad.

Azi am vizitat peștera cu 
același nume pe care o gă
sim deosebit de interesantă, 
spectaculoasă și măreață, iar 
după-amiază. vom 
drumul spre Beiuș. iar 
Ia Vașcău pentru a 
cariera de marmoră.

Totul a decurs cum 1 
poate mai bine, toți 
sănătoși și începem, 
să simțim regretul că 
diția e pe sfîrșite.

Vom mai reveni cu

Lidia DELEANU, 
profesor conducător

(Urmare din pag. 1)

organelor superioare de re
sort, respectiv a I.F.E.T. Deva, 
pentru asigurarea mijloacelor 
de transport necesare expe
dierii la destinație a materia
lului lemnos. Sarcina condu
cerii U.F.E.T. rămîne, însă, 
concentrarea tuturor factori
lor pentru realizarea planului 
sortimental — criteriu primor
dial în aprecierea activității.

Fabrica de industrie locală 
Petroșani și-a realizat de a- 
semenea planul de export pe 
primul semestru — plapunie 
de mătase — avînd o depășire 
de 41000 lei valută. Datorită 
unei preocupări intense din 
partea conducerii unității, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, procesul tehnologic 
pentru fabricarea produsului 
este bine însușit, s-au format 
fidre specializate, au fost cre
ate condiții pentru realizarea 
cu cel puțin două luni înainte 
de termen a valorii anuale 
contractate. Față de această 
situație este necesar să se in
tervină la forurile județene fie 
pentru suplimentarea planului 
de export, fie pentru asigura
rea vînzării acestui produs în 
țară spre a se asigura folosi- 

a 
a

rea la întreaga capacitate 
instalațiilor din dotare și 
forței de muncă existente.

Cooperativa .; „IJnjrea" 
profilată' pentru produse 
export o secție de covoare 
oriental. Dar, față de planul 
semestrial cooperativa are un 
minus de 26 000 lei. Pînă la 
sfîrșitul anului cooperativa 
trebuie să livreze 700 mp co
voare. Or, situația existentă 
nu prezintă garanția realizării 
integrale a planului. Nereali- 
zările înregistrate se datoresc 
în mare măsură organelor de 
conducere ale cooperativei. 
Datorită unei organizări neco
respunzătoare, timp de trei 
luni au existat întreruperi de 
producție fie datorită spațiiloi 
necorespunzător amenajate și 
unui personal slab pregătit, 
fie lipsei de materie primă. Ca 
urmare a măsurilor luate 
către comitetul municipal de 
partid, de comuniștii din ca
drul cooperativei, în prezent 
situația este mult îmbunătăți
tă. S-a mărit capacitatea de 
producție a secției, s-a asigu
rat necesarul de materie pri
mă, s-a întocmit un grafic de 
recuperare a rămînerilor în 
urmă. Pentru recuperarea mi
nusului și realizarea integrală 
a sarcinilor de plan este nece
sar să se urmărească intensi
ficarea ritmului de lucru, an
gajarea de persoane calificate 
pentru completarea necesaru
lui de efective. E necesar, de 
asemenea, ca șantierul de con
strucții al Grupului II să pre
dea la termen (30 august a. c.) 
noua secție de vopsit și spălă
toria chimică de la Livezeni 
necesară pentru spălatul și 
vopsitul lînei, operațiuni care 
în prezent se fac în alte loca
lități.

Probleme deosebite se ri
dică în această perioadă în 
fața ocoalelor silvice pentru 
realizarea planului de export 
îndeosebi la fructele de pădu
re. Deși în cursul semestrului

are 
de 
tip

de

I culegerea și prelucrarea 
fructelor de pădure nu a 
început, la ocoalele silvice Lu- 
peni și Petroșani au fost luate 
măsuri ca această activitate să 
se desfășoare în condiții cît 
mai bune.

J

In raza de activitate a' am
belor ocoale, Lupeni și Petro
șani, au fost fixate punctele 
și subpunctele de achiziție. 
Astfel, la Ocolul Lupeni s-au 
fixat 9 puncte iar la Petroșani 
10 puncte de achiziție. Din ve
rificările efectuate de un co
lectiv al comisiei economice 

's-au constatat însă și defici
ențe în ceea ce privește pre
gătirile pentru începerea cu
legerii și prelucrării fructelor. 
Iată doar cîteva : Punctul de 
achiziție de la Valea Popii nu 
avea ambalajul necesar (bu
toaie, lăzi etc.) și nici dormi
toarele amenajate. La Gura 
Popii, clădirea destinată punc
tului de achiziție se află în 
construcție, fiind necesară a- 
coperirea ei și dotarea încăpe
rilor cu cele necesare colec
tării fructelor. Punctul de a- 
cbizlție Aușelu nu este ame
najat din cauza drumului de 
acces care este impracticabil. 
La Buta, unde este în curs de 
construcție punctul de achizi
ție, e necesară amenajarea ca
merelor și dotarea acestora cu 
cple necesare jprunirii , fruc
telor de pădure.' .

Deoarece sezonul de culege
re a fructelor se poate const 
dera început, este necesar ca 
ocoalele silvice Lupeni și în 
special Petroșani — unde 
punctele de achiziție nu sînt 
încă amenajate corespunzător, 
să ia toate măsurile pentru 
terminarea și amenajarea a- 
cestora, asigurarea cu spații 
de cazare și cu alimente a cu
legătorilor. De asemenea, pen
tru că există tendința de a se 
vinde unele produse chiar de 
la centrele de colectare către 
persoane particulare, si 
facă controale inopinate

acest sens, să existe o eviden
ță clară a primirii și predării 
fructelor și a produselor fi
nite.

Probleme deosebite se ridi
că în legătură cu paza planta
țiilor. Se constată că în plan
tațiile noi și în zonele cu 
fructe de pădure (afine, zmeu
ră) pășuneză animale ale ță
ranilor din zonele respective. 
Animalele produc pagube în
semnate ; este necesar deci ca 
ocoalele silvice să ia măsuri 
severe pentru interzicerea ac
cesului animalelor în aceste 

aplice în acest sens 
în vigoare.
aprovizionarea cule- 
I. C. L. S. Alimenta- 
măsuri pentru apro-

zone, să 
legislația

Pentru 
gătorilor, 
ra să ia 
vizionarea magazinelor fores
tiere (care sînt în vecinătatea 
punctelor de achiziții) cu pîine 
și preparate în cantități sufi
ciente, iar pentru punctele de 
achiziții Valea Popii și Aușelu 
care sînt la depărtare mare 
față de magazinul forestier, 
ocoalele silvice să asigure a- 
provizionarea directă a cule
gătorilor de fructe.

Analiza făcută de biroul 
Comitetului municipal de 
partid asupra îndeplinirii 
planului de export a scos în 
evidență că există reale posi
bilități de îndeplinire integra
lă ă planului “anual de export. 
In acest sens s-a cerut orga
nelor și organizațiilor de 
partid să întărească răspunde
rea conducerilor unităților e- 
conomice față de realizarea 
planului de export, să urmă
rească cu prilejul desfășură
rii adunărilor generale ale oa
menilor muncii stabilirea ce
lor mai eficiente măsuri pen
tru buna desfășurare a activi
tății în acest important dome
niu al economiei noastre și să 
aibă în continuare în atenție 
finalizarea acestor măsuri în 
vederea obținerii unor realizări 
la nivelul sarcinilor.

Un „NU!“ ferm și categoric
bolnavilor închipuiți I

(Urmare din pag. 1)

cîteva tone pe post, nu ajun
gem departe'.

Recent am aflat că brigada 
pe care o conduce a fost de
tașată Ia sectorul III; un nou 
frontal de mare capacitate 
pus în funcțiune în blocul V 
făcea necesară prezenta unei 
grupe care să asigure o bună 
parte din producția sectorului. 
Așa se explică că Arpad 
Kurpe, Ion Cistelecan, Petru 
Crișan, Mihai Vitan, Vasile 
Cojocaru, Vasile Carp și al
ții au luat contact cu stratul 
15 și au început o nouă peri-

prelucreze" puțin 
schimbul următor", spunea 
surîzînd cu figura sa de a- 
dolescent șeful de schimb Ar
pad Kurpe). Douăzeci de oa
meni împreună, cu o expresie 
marcată de efort, dar și de 
satisfacție. II zăresc, surprins, 
printre ei pe Vasile Manola- 
che, pînă mai ieri un bun șef 
de brigadă la pregătiri, azi 
artificier în cadrul sectoru
lui : „Nu, nu am trecut iarăși 
la grupă, spune dînsul, dar 
îmi place să fiu în mijlocul 
acestor băieți, aprigi și la 
treabă și la glumă".

Se spune că din brigada lui

Cu sentimentul exigenței
și al satisfacției

care

este 
Uri-

Scorpie oamenii nu pleacă, ci 
sînt promova/i. Fie că a fost 
vorba de constituirea unei 
noi brigăzi, fie de întărirea u- 
neia existente, adeseori au 
fost aleși mineri din brigada 
sa. Aici s-au calificat ca mi
neri loan Maigu, Teodor To- 
dea și alții la care brigadierul 
a renunfat nu fără regret.

L-am întrebat pe brigadie
rul Scorpie care este, după pă
rerea sa, explicația rezultate
lor bune pe care Ie obține Îm
preună cu brigada, și am pri
mit un răspuns cît se poate de 
simplu și firesc : „Obișnuiesc 
șă discut cu oamenii, gu fie-

oadă de muncă în cadrul gru
pei pe care putini sînt cei ce 
o părăsesc. Decadă de deca
dă organizarea a fost amelio
rată, așa că acum frontalul 
din blocul V a devenit o ca
pacitate de producție pe 
se poate conta.

Gheorghe Scorpie nu 
de ieri de azi Ia mina
câni; mina în care lucrează o 
cunoaște aproape de la înce
puturi și dacă azi este un 
frontalist în adevăratul înțe
les al cuvîntului, îfi poate 
vorbi cu lux de amănunte și 
de perioada cînd stratul 3 
mai era în exploatare, . șj-sic, _____ _ ...___ „
făcea ucenicia la camere. * A , care după firea lui și, gri de 

cite ori e nevoie, să-i și as
cult spunîncfu-mi ce au 
suflet. Caut să vin cît pot de 
des la pontajul schimbului III, 
așa încît nu pierd aproape 
niciodată din ochi activitatea 
celor patru schimburi".

Aceasta e brigada care pro
duce mai mult decît unele 
sectoare, și acesta e Gheor
ghe Scorpie, minerul căruia 
ortacii îi spun în glumă „loc
țiitorul șefului de sector", un 
miner care vede, în brigada 
pe care o conduce, o a doua 
familie, care a reușit să trans
mită și tovarășilor săi de 
muncă sentimentul acesta de 
exigentă și de satisfacții.

Arn discutat, tot la Spitalul 
unificat Vulcan pe această te
mă cu medicul Petre Navradi 
secretarul organizației de 
partid din unitate. „Acordarea 
cu oarecare îngăduință — ne 
spunea interlocutorul — a 
scutirilor și concediilor medi
cale ca și prelungirile spitali
zărilor Ia rugămințile pacienți- 
lor — a unor pacienți țin să 
specific acest lucru pentru că, 
în genere, covîrșitoarea majo
ritate a celor ce ne vizitează 
sînt nu numai oameni realmente 
bolnavi care au nevoie de pre
scripții medicale, dar și cetă
țeni conștienți de menirea lor 
în viața societății — e 
totuși, astăzi, de către 
cii noștri altfel. Adică, 
tă răspunderea. Nu ne 
săm influențați de... dulcegării, 
de implorări. Intervin însă, 
unele cazuri, amenințările 
chiar manifestări violente 
unor pacienți pe care pur 
simplu eu i-aș numi iresponsa
bili, dar în alt sens decît cel al 
sănătății mintale...". „Avem, e 
adevărat — continuă ideea în
cepută medicul Maria Blaj 
în cazuri destul de dese, de a 
face cu unii zurbagii, huligani 
chiar, care ne nesocotesc indi
cațiile și se cred bolnavi în 
pofida constatărilor noastre. 
Cetățeanul Mihai Nițu a venit 
de la Zam, cu diagnosticul de 
psihonevroză. Mi-a explicat că 
are... silicoză. L-am trimis la 
comisia specializată. După do
uă zile, în 27 iunie, ca să-mi 
demonstreze că e totuși bolnav 
și să mă convingă să-i prelun
gesc foaia de boală, a ..mimat" 
în incinta spitalului o criză de
presivă, după care. neqăsind 
„înțelegere", a început să mă 
înjure. Soția sa mi-a mărturisii 
că a băut. L-am zărit, de fapt, 
și. eu, cu o zi înainte. în fața 
„Intimului", complet „răvășit". 
Ce efect poate avea medicația, 
cînd e nesocotită ? Cînd au ve
nit organele de miliție, s-a me
tamorfozat subit, a început să 
vorbească frumos și a plecat... 
Vă rog să mă credeți, am ho- 
tărît, cînd sînt de gardă, să nu 
cobor Ia „urgență", atunci cînd 
sînt anunțată că am un pacient 
în stare de ebrietate, decît da
că aflu că e în stare gravă, în 
comă, pentru că pacienții doar 
incitați de alcool sînt agresivi, 
violenți. doresc neapărat, spre 
a motiva o absență de Ia mină, 
un certificat medical ! Refuză 
tratamentele prescrise — acest 
lucru l-am constatat la cei ca
re vin de mai multe ori și nici 
măcar nu-și amintesc ce le-am 
indicat să facă — dar vor. și 
dacă nu reușesc prin insinuări 
directe la... avantaje 
cum .se întîmplă de obicei.

voci rî3i ... ..

privită, 
medi- 

cu toa- 
mai lă-

în
Și 

ale
și

parcurs mineritul evoluînd 
odată cu mina și trecerea a- 
ceasta prin ani și nenumăra
te ipostaze i-a conferit expe
riența și maturitatea atît de 
necesare unui conducător.

Surprinde faptul că brigada 
sa a reprezentat totdeauna o 
garanție a realizării exempla
re a sarcinilor ce i-au fost a- 
cordate, a lucrului făcut așa 
cum se cere, minerește ? Cî- 
tuși de pufin, dacă se are în 
vedere că această brigadă es
te mai mult decît o formație 
de lucru, este un colectiy. 
l-am văzut ieșind din schim
bul I al zilei de 12 iulie cu o 
oră întîrziere. („Nea Gheor- 
ghe nu pierde niciodată oca-

Pe

publicitate
PIERDUT legitimație 

serviciu pe numele Abea- 
boieru Nicu, eliberată de 
E.M. Aninoasa. O declar 
nulă.

bănești, 
tind cu vocFriSicateic^rtirica- 
te medicale. Dacă nu Ie înde
plinești dorințele, cei mai pu
țini agresivi sparg ce găsesc în 
cale, rup halatele de pe perso
nalul mediu-sanitar... Mai mult, 
tin fost pacient de-al meu. Con
stantin Constantin, acum plecat 
din Valea Jiului, îmi arăta că 
mă înțelege prin faptul că nu-i 
mai acord concediu medical, în 
schimb mă amenința cu bătaia 
dacă nu-i dau bani să-și. 
cerce norocul în alcool...

In fața intransigenței 
cului primar internist 
Gurtavenco, de 30 de anj 
Vulcan, mijloacele la care re
curg uneori cei ce doresc nea
părat să „stoarcă" un certifi
cat msdical au depășit faza 
„ciocnirilor" mărunte, discrete, 
a exagerărilor în susținerea u- 
nei cauze dinainte pierdute, 
îmbrăcînd „haina" violentei, a 
maltratărilor corporale, a silu
irii fizice. Autentice acte huli
ganice ! Să-i dăm cuvînt.ul : 
„In noaptea lui 13 octombrie, 
anul trecut, Andraș Imre, con
cubinul unei paciente aflate 
spital, în comă. Ida Hanko. 
considerentul că „știe el 
eu nu prea dau certificate 
șor", m-a izbit cu perfuzorul. 
apoi de ușa sălii de tratamente 
și în sfîrșit la plecare, m-a do-

în-

medi- 
\natol 

ir.

în 
pe 
că 
u-

borit. Era însoțit de încă cîți- 
va indivizi beți... Vociferări, 
insolență („De-aia ești doctor, 
să ghicești ce-a băut bolna
va !“), încercări disperate de a 
scoate din corpul pacientei a- 
cul de perfuzie, punindu-i via
ța în pericol... Miliția i-a dat 
ulterior o simplă amendă !

Și medicul pediatru Sergiu 
Drăgan a fost violentat în poli
clinică.......In 24 iunie a.c., e-
ram de gardă cînd Nicolae Ni- 
cula, 37 de ani, din blocul D 6. 
apartamentul 28. care a lucrat 
la mina Vulcan, a fost adus la 
spital în stare de ebrietate, fu
rios. Miliția l-a îndreptat spre 
noi, deși umbla cu toporul în 
mînă pe la bloc, amenințînd în 
dreapta și în stînga. De ce o 
fi fost adus, nu știu ! Nu l-am 
întrebat decît ce a băut și 
m-am pomenit lovit. Era înso
țit și de alții de felul lui. A fost 
legat. Am sunat la miliție. Răs
punsul : „Nu avem pe cine 
mite !“ Asta-i tot..."

Să recapitulăm. Pc de 
parte. în fata medicilor a 
tregului oersonal al unităților
— staționare și ambulatorii — 
da sănătate publică stă un o- 
biectiv major, de importanța 
căruia nu se mai îndoiește ni
meni : scăderea morbidității cu 
incapacitate temporară de mun
că. în folosul procesului de 
producție, al muncii avîntate 
de azi în toate sectoarele de 
activitate. Obiectivul e urmărit 
cu consecventă. Se fac studii, 
în această direcție, se organi
zează controale sistematice ale 
certificatelor medicale, se în
tocmesc bilanțuri pe fiecare 
medic în parte, sînt insrituite 
comisii medicale do.control a- 
supra certificatelor medicale, 
se desfășoară. în rîndul perso
nalului țnedîro-sanitar o bună 
îndrumare metodologică. . au 
loc reciclări, cursuri de perfec- 
ționare. Au fost reduse zilele 
de boală acordate în ultimii 
ani. cu cîteva zeci de mii, nu
mai în industria minieră... Si 
totuși I Numărul celor care, 
prin lipsa de la lucru, nu numai 
că produc greutății producției, 
dar beneficiază si de costul zi
lelor de boală, stors prin înșe
lăciune de la societate, conti
nuă să «e mențină la aceeași 
„cotă". De ce ? Pentru că efor
tul constant al medicilor, în 
acest sens, nu este sprijinit e- 
ficient și de ceilalți factori. Co
mitetele sindicatelor djn între
prinderile unde se mnstată o 
creștere a numărului „foilor de 
boală” nu-i controlează acasă 
pe cei bolnavi să se convingă 
dacă „scutiții" sînt realmente 
bolnavi fsan. plecați, de foar
te multe ori, acasă, la tară, cu 
„treburi"’) si urmează un tra
tament (există o lege care „ta
ie" foaia de ajutor celor ce nu 
respectă prescripțiile medica
le). „I..a Aninoasa. cîndva — ( 
ne spunea medicul Maria Blaj
— în ajun de sărbători, sala de
așteptare dinaintea consultați
ilor, era arhiplină. Și 
intervenea directorul 
rii sau președintele 
Iui. Ce credeți că se 
Bolnavii închipuiți 
ca la un semn I Nîcj 
nu rămîneau din cei 
„bolnavi". Acum însă......Acum,
la dispensarul E.M. Vulcan nici 
măcar nu există o femeie de 
serviciu care să mențină cură
țenia (! !) Să nu uităm, însă, 
că aici, la fa) ca Si la dispensa
rul minei Paroșeni, își desfă
șoară „activitatea" dincolo de 
limitele minimei responsabili
tăți, surorile medicale Nicoli- 
ta Milea și Aurelia Herman-Ni- 
ca. care lipsesc de la serviciu, 
bruschează bolnavii sau... 
„pierd" analizele afectuate (în 
pofida faptului că „au fost" în 
repetate rîndnri sancționate și 
parasancționate" după cum a- 
flăm de la conducerea spitalu
lui)' Medicii spitalului din Vul
can sau ai policlinicii. în afara 
faptului că sînt „asaltați" une
ori de falși bolnavi, care au 
întîrziat. la bufet și nu accep
tă să le fie diminuat salariul,

tri-

o
în-

atunc' 
exploată- 
sindicatu- 
întîmpla ? 
dispăreau 
un sfert 

initial

Reînnoiți-vă abonamentele la ziarul
Steagul roșu

Prețul unul abonament este de 8 lei lunar, 24 de lei 
trimestrial.

Abonamentele se fac la chioșcurile șl difuzor!! de presă 
din întreprinderi.
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MINERI I Respectați modul de folosire

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANȘARE A CUTIEI 
PORTMASCĂ

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT

MASCĂ PRIN LOVIRE
DE GENUNCHI

a măștii de autosalvare

Poziția nr. 1
POZIȚIA CORECTĂ DE 
PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCĂ DIN SACUL
DE PURTAT

Poziția nr. 6
FIXAREA MUȘTIUCULUI IN 
GURĂ GU PARTEA DE GA.U- 
GIUG ÎNTRE GINGIE ȘI BUZE

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GÎT

si

in

sănă'oși 
în final

Olteanu, comandan- 
din Vulcan este 
acționăm mai ferm, 

cazuri se impune 
oportună.

mai sînt uneori întrerupți din 
activitatea diurnă și de......plo-
coanele" serviciului orășenesc 
al miliției — e vorba de oa
meni în stare de ebrietate, re
calcitranți și ofensivi, asupra 
cărora, după cum am aflat „e- 
fectul oricărui sedativ e aproa
pe nul". Și care se dedau la vi
olențe inadmisibile împotriva 
unor semeni, a medicilor, care 
nu dau curs doleanțelor lor ne
întemeiate. Au mult „de furcă" 
medicii spitalului din Vulcan 
cu un'i „pacienți", în primul 
rînd pentru că, în unele între
prinderi și instituții ale orașu
lui munca educativă de la om 
la om — în organizațiile sindi
cale și de tineret, cu cel ce 
cred că li se cuvine de drept, 
oricînd, un certificat medical 
„suferind" de... reumatism as
tenie nervoasă san de cine știe 
ce boli psihice inexistente, 
deci, de afecțiuni în fața căro
ra... subiectivismul nu poate fi 
decît foarte ridicat — e... ca și 
inexistentă". Nu mai există, ni 
s-a spus, pacient care să spună, 
cinstit, că e doar obosit și vrea 
să se întremez^. Toți sînt... 
grav bolnavi" „In disnerare 

de cauză, dună beție, diverși 
salariati vin Ia noi. ca la unica 
salvare. Au întîrziat Ia sui. au 
pierdut schimbul, ce să facă, 
pentru ca ne rompletoază
..documentarea" medicul Ior
dan Bîra — să capete o scutire, 
un micuț certificat medical ? 
De la mină, pentru că an absen
tat și-an apucat să * spună că 
sînt bolnavi, sînt trimiși aic> Ce 
să constatăm ? Că sînt 
tun. Atunci insistă 
amenință !“

Cum acționează 
în care flagrant se
niștea publică ordinea interi
oară a unei instituții de sănă’a- 

Ste publică, organele de miliție?
„E adevărat confiripă o
parte a constatărilor noastre It. 
major Ion 
tul miliției 
necesar să
In unele
chiar o intervenție
In cazul ultim, cu medicul Gur- 
tavenco. noi am greșit. Cel vi
novat a fost sancționat. Trebu
ia să intervină ! Nicolae Necu- 
la a fost amendat cu 500 lei și 
reinternat la Zam E necesar 
să aplicăm mult mai consecvent 
Decretul 153 pentru stabilirea 
și sancționarea unor contra
venții privind regulile de con
viețuire socială, ordinea si 
niștea publică.."

Faptela 
organizațiile 
obștești 
le și 
canului - 
cestuj ora? __
intensifice munca educativă în 
lîndul salariaților. in sensul ca 
toți să înțeleagă că nu au sub 
nici un motiv dreptul să îngre
uneze procesul de producție, 
activitatea semenilor lor. nm- 
blînd pe la spitale și policli
nici in căutarea unei... sănă
tăți de care realmente dispun, 
după certificate medicale ilegale 
impietînd activitatea medicilor, 
apelind la bunăvoința (care 
n-ar trebui să se manifeste sub 
nici o formă) acestora, sau a- 
jungind pînă la amenințări și 
violență. Atribuțiile sindicate
lor pe această linie trebuie să 
fie înțelese ca atare și tradu
se în viață. Se impune din par
tea acestor organe obștești e- 
iectuarea unor controale ri
guroase a stării sănătății sala
riaților. „întregul sistem al fac
torilor educaționali din Vul
can ne spunsa tovarășul Pe
tru Barbu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Vulcan — trebuie să militeze 
neabătut pentru ca sarcina me
dicilor. de a cobori vertiginos 
nivelul morbidității cu incapa
citate temporară de muncă, (de 
„foaia de boală" să beneficieze 
numai cei bolnavi) să fie puter
nic susținută, în folosul pro
ducției, al colectivității, al hu
nei desfășurări a întregii acti
vități economice a orașului".

U-

citate 
de 

din 
instituțiile 

și nu nuniaj ale a- 
e necesar să-și

arată
• masa 
inlreprinderi-

Vul-

că 
și

Poziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI PE NAS
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Primirea ac către tovarășul 
Nicolae (caușcscu 

a unul grup de studcnti 
și elevi americani

ULTIMELE ȘTIRI
h l *sWo/n B

(Urmare din pag. 1)

pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu multă simpatie 
și stimă, aplaudînd îndelung. 

Exprimînd profunda grati
tudine pentru onoarea de a fi 
primiți de șeful statului ro
mân, pentru ospitalitatea deo
sebită cu care au fost înconju
rați în cursul vizitei în Româ
nia, a luat cuvîntul Harry 
Morgan, președintele fundației 
A.C.N.S.

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Distinși prieteni români.
Exact cu un an în urmă, 

„Ambasadorii prieteniei" au 
fost onorați de invitația de a 
vă întâlni și de a vă prezenta 
muzica noastră. A fost un mo
ment pe care nu-I vom uita 
nicicind, Sintem deosebit de 
fncîntați și mindri de faptul că 
la cea de-a doua întîlnire parti
cipă și doamna Ceaușescu.

Am dori să vă mulțumim, 
domnule președinte, pentru in
vitația de a reveni și în acest 
an cu muzica și spectacolul 
nostru. Vara trecută, după con
certul in cinstea dumneavoas
tră, ați sugerat ca programul 
nostru de prietenie în România 
să fie lărgit și multiplicat, să 
mergem cu spectacolele noas
tre în cît mai multe dintre fru
moasele dumneavoastră orașe 
și sate.

Sînt foarte fericit să vă ra
portez, domnule președinte, că. 
în anul 1973, numărul nostru 
s-a dublat. Anul acesta, circa 
2 000 de tineri „ambasadori ai 
prieteniei" americani descope
ră marea bucurie de a cunoaș
te poporul dumneavoastră prin 
contacte directe, de a lua le
gătura cu familiile românești, 
prelungind șederea la două — 
trei săptămâni și bucurindu-se 
de căldura, de ospitalitatea fă
ră egal a poporului dumnea
voastră.

Aș dori să marchez în mod 
special profunda noastră apre
ciere față de minunata colabo
rare, față de sprijinul și încu
rajarea primite din partea gaz
delor noastre — Oficiul Națio
nal de Turism „Carpați", din 
București. Primirea de ca
re ne-am bucurat, entuzi
asmul și eforturile depu
se de O.N.T. merită cu adevă
rat să fie menționate cu acest 
prilej.

Pe un plan personal, doresc 
să menționez, domnule pre
ședinte și doamnă Ceaușescu, 
că soția mea și cu mine avem 
ceva comun cu dumneavoastră 
și, de altfel, cu toți românii: 
acum două săptămîni ne-am că
sătorit în satul Lerești. Nunta 
noastră de trei zile, conform 
obiceiurilor și tradiției româ
nești, reprezintă un eveni
ment pe care îl vom păstra in 
amintire toată viața.

Avem cu noi anul acesta un 
distins american, președintele 
Colegiului ..Wesleyan" din 
statul Virginia de vest, dom
nul John D. Rockefeller IV și 
soția sa. Dînsul dorește să vă 
adreseze cîteva cuvinte, să vă 
prezinte un salut nu numai din 
partea celor 5 grupuri artistice 
prezente acum, ci șl din partea 
celor care se află acum în alte 
părți ale țării, precum și a ce
lor ce vor veni în viitor. (A- 
plauze).

In timpul alocuțiunii sale, 
în momentul în care pre
ședintele fundației A.C.N.S. 
mărturisea cu emoție că _ a 
avut fericitul prilej de a săr
bători căsătoria sa pe melea
gurile țării noastre, în urmă 
cu două săptămîni, după tra
dițiile populare românești, to
varășul Nicolae Ceaușescu și

Cuvîntul 
NICOLAE

(Urmare din pag. 1)

Așa cum am spus și anul tre- 
cut, președintele dumneavoas
tră a făcut un început bun prin 
vizita în România, așa cum și 
vizita mea în Statele Unite la 
un an după vizita sa a constitu
it un moment important în re
lațiile dintre țările noastre. Si
gur că contactele dintre șefii 
de slate, intre oamenii politici 
au importanța lor în prietenia 
între popoare, dar, trebuie să 
spun că, după părerea mea, un 
rol de cea mai mare importan
ță îl au contactele directe în
tre oamenii de toate categori
ile, între tineretul țărilor, pen
tru că, pînă la urmă, popoare
le, tinerelul trebuie să facă to
tul pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună. Omenirea numără 
aproape 4 miliarde de oameni. 
Tineretul reprezintă peste 1 
miliard. Vă închipuiți ce în
seamnă ca omenirea să acțio
neze cu toată fermitatea pentru

Plecarea delegației rămâne la cel de al 
Mea Festival Mondial al Tineretului 

și Studenților
Marți dimineața a plecat 

spre Berlin delegația tinere
tului și studenților din țara 
noastră care va lua parte la 
cel de-al X-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen 
ților de ‘ la Berlin, ce se va 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
felicitat cu căldură pe domnul 
Harry Morgan și pe soția sa.

Calde cuvinte de mulțumire 
a adresat, apoi, John D. Roc
kefeller IV, președintele lui 
West Virginia Wesleyan Col
lege.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Am onoarea să prezint nu 

numai grupul de jazz al Cole
giului Wesleyan din statul Vir
ginia de Vest, dar și alte cinci 
grupuri care vor susține un 
spectacol în fața dumneavoas
tră, astăzi, precum și celelalte 
20 de grupuri muzicale ameri
cane, care au venit sau urmea
ză să vină in România anul a- 
cesta in cadrul programului 
„Ambasadorii prieteniei".

In numele nostru, al tuturor, 
precum și al poporului ameri
can, doresc să vă mulțumesc 
profund, dumneavoastră perso
nal și guvernului român, pen
tru sprijinul șt colaborarea 
dumneavoastră, pentru faptul 
că ați făcut ca programul nos
tru să reușească atât de bine. 
Din punctul nostru de vedere, 
programul se bucură de un 
mare succes. Tinerii noștri pre
țuiesc prilejul de a cunoaște 
poporul român, de a-i auzi pe 
români vorbind despre țara lor, 
de a locui în case românești și 
de a deveni cu adevărat prie
teni. Prilejul de a face toate a- 
cestea înseamnă mult pentru 
tinerii noștri. Pentru aceasta 
vă sîntem în orice caz recu
noscători, dar, în același timp, 
ne pregătim să împărtășim ex
periența și prietenia pe care 
le-am cîștigat aici, în România, 
cu prietenii noștri din Ameri
ca și să răspîndim ginduri 
frumoase despre România și 
poporul său.

Permiteți-mi să vă spun, de 
asemenea, că sîntem la curent 
cu istoria națiunii dumneavoas
tră, cu faptul că ați luptat timp 
de multe secole împotriva în
cercărilor altora de a zdrunci
na identitatea dumneavoastră 
națională. Insă nimeni n-a reu
șit vreodată să suprime senti
mentele puternice și justifica
te ale poporului român de mîn- 
drie națională și independență.

Știm că dumneavoastră, 
domnule președinte — ca și 
Mihai Viteazul cu multe seco
le în urmă — ați condus popo
rul român spre reafirmarea 
mîndriei sale naționale și spre 
unitate în urmărirea scopului 
propus.

Sîntem, de asemenea, impre
sionați de ritmul creșterii 
dumneavoastră industriale, ca
re este remarcabil și vă plasea
ză printre țările cu cea' mai 
înaltă rată de dezvoltare din în
treaga lume.

In sfîrșit, permiteți-mi să vă 
spun, domnule președinte cît 
de popular și respectat sînteți 
dumneavoastră în America, 
nu numai în calitate de condu
cător al națiunii, dar și sub as
pect personal. Este cazul să 
spunem că ați cucerit imagina
ția poporului american, datori
tă capacității dumneavoastră 
de a sesiza viitorul, datori
tă spiritului dumneavoastră de 
independență, datorită înțele
gerii profunde a obiectivelor 
naționale ale României, datori
tă modului deschis in care vor
biți poporului dumneavoastră, 
datorită conducerii dumnea
voastră energice și progresis
te.

întreaga onoare pentru dum
neavoastră, domnule președin
te, și pentru poporul dumnea
voastră.

Iar acum am dori să ascultați 
și să vă placă muzica noastră. 
(Aplauze).

Tinerii americani roagă pe 
șeful statului nostru, pe to- 

tovarășului 
CEAUȘESCU

o politică nouă deoarece ni
meni nu va putea să nu țină 
seama de dorința popoarelor. 
Îndeosebi, doresc din nou să 
menționez, tineretul care este 
o forță puternică, care a fost 
întotdeauna de partea progre
sului, colaborării și, astăzi, mai 
mult ca oricînd trebuie să fie 
o forță principală in lupta pen
tru o lume mai dreaptă.

Vă rog să duceți poporului 
american sentimentele de prie
tenie ale poporului român. Vă 
rog, dragi prieteni tineri, să 
duceți tinerilor și tinerelor din 
țara dumneavoastră sentimen
tele de prietenie ale ti
neretului român, dorința de 
a se întîlpi tot mai des, de a 
realiza o strînsă colaborare cu 
tineretul american, contribuind 
prin aceasta la prietenia popoa
relor noastre, la cauza păcii in 
lume.

Vă urez multă fericire, multă 
sănătate și sper să mai reveniți 
in România. (Aplauze).

desfășura sub deviza „Solida
ritate antiimperialistă, pace 
și prietenie".

Din delegație fac parte 500 
tineri muncitori, țărani, elevi, 
studenți, artiști și sportivi, u- 
teciști fruntași. 

varășa Elena Ceaușescu să a- 
siste la un program artistic 
pe care l-au pregătit în onoa
rea lor.

In continuarea întîlnirii, re
prezentanții’ studenților și ele
vilor americani se apropie 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, cărora le prezintă 
omagiul guvernatorilor și 
populației statelor lor, a cole
gilor, însoțite de calde cuvinte 
de mulțumire pentru onoarea 
de a fi primiți și urări de să
nătate și fericire personală, 
de înaltă apreciere pentru 
ospitalitatea românescă și mi
nunatul popor român, pentru 
prilejul de a cunoaște oamenii 
țării noastre, pe care i-au în
drăgit și prețuit. Ei le dăru
iesc, în semn de aleasă consi
derație, de profundă prietenie, 
buchete de flori, amintiri sim
bolice de pe meleagurile lor 
natale — dovezi grăitoare ale 
stimei și simpatiei nutrite de 
poporul american față de șeful 
statului român. In același 
timp, reprezentanții elevilor 
și studenților americani au 
înmînat președintelui Consiliu
lui de Stat mesaje din partea 
unor oameni politici ameri
cani din statele lor. In mesajul 
guvernatorului statului Ten
nessee, Winfield Dunn, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este rugat să primească titlul 
de cetățean de onoare ca semn 
de profundă cinstire a înal
telor sale calități de om po
litic, de personalitate eminen
tă a vieții internaționale. Ex
primînd profunda mulțumire 
pentru ospitalitatea de care 
se bucură tinerii americani în 
țara noastră, mesajul senato
rului Howard H. Baker jr. re
levă că asemenea programe de 
schimburi culturale și de vizi
te pot contribui în mare mă
sură la îmbunătățirea relați
ilor dintre popoarele din în
treaga lume.

In numele guvernatorului și 
populației Virginiei de Vest, 
reprezentanții Universității din 
Connecticut au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de sentimentele lor de stimă, 
adresîndu-i mulțumiri deose
bite pentru ospitalitatea ofe
rită de șeful statului nostru și 
de poporul român.

Răspunzînd acestei manifes
tări de prietenie și alocuțiuni
lor rostite cu prilejul întîl
nirii, a luat cuvîntul președin
tele Consiliului de Stat, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae ’Ceaușescu este primită 
cu vie satisfacție, cu îndelungi 
aplauze.

In continuarea întîlnirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu mem
brii conducerii grupurilor de 
tineri.

Cu acest prilej, dr. Paul 
Best prezintă pe cei 15 stu- 
denți și cercetători de la Uni
versitatea din Connecticut, a- 
flați în România în cadrul 
schimburilor științifice româ- 
no-americâne, exprimîndu-și 
convingerea că lucrările aces
tora în curs de realizare, în 
care sînt abordate probleme 
principale ale prestigioasei 
politici românești, ale străve
chii civilizații și culturi ale 
poporului nostru, reprezintă 
o contribuție la strîngerea re
lațiilor de prietenie și la buna 
Înțelegere între popoarele ce
lor două țări.

Apreciind această activitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă rolul important pe 
care-1 are știința în dezvoltarea 
societății, mai cu seamă astăzi, 
îndeosebi științele sociale. 
Sper că aceste schimburi ști
ințifice vor fi un început bun, 
că ele vor continua și vor fi 
extinse în folosul cunoașterii 
reciproce — subliniază șeful 
statului român.

înconjurați cu dragoste, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
Îmbrățișați, fiecare dintre cei 
prezenți dorind să le strîngă 
mîinile, să-i salute cu priete
nie.

In această atmosferă, grăi
toare prin însăși sentimentele 
exprimate de tinerii americani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază în mijlocul con
ducătorilor, profesorilor, ele
vilor și studenților americani.

Intilnirea ia sfîrșit pe pa
jiștile parcului clubului stațiu
nii, unde formația „The Loc- 
kettes" prezintă un program 
de evoluții ritmice, pe melo
diile unor marșuri americane.

Adrian IONESCU

Iosif SOC ACI U

In drum spre Republica De
mocrată Germană, delegația 
română va avea întîlniri prie
tenești cu tineri din Ungaria 
și Cehoslovacia.

(Agerpres)

Tovarășul Petre Lupu 
a fost primit de șeful 

statului malgaș
TANANARIVE 24 (Ager

pres). — Marți, 24 iulie, to
varășul Petre Lupu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul mun
cii, aflat în vizită în Repu
blica Malgașă, a fost primit de 
generalul Gabriel Rsma- 
nantsoa, șeful statului și al 
guvernului malgaș. Cu acest 
prilej, tovarășul Petre Lupu 
a transmis, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
un salut prietenesc generalu
lui Gabriel Ramanantsoa, iar

Reuniunea tripartită 
la nivel înalt 

de la Agaaîr
RABAT 24 (Agerpres). — In 

alocuțiunea rostită la deschi
derea reuniunii la nivel înalt 
algeriano — marocano — im- 
uritane din localitatea Agadîr, 
regele Hassan al II-lea al Ma
rocului a subliniat importanța 
deosebită a .acestei întîlniri 
pentru continuarea consultări
lor dintre cele trei țări asupra 
unor probleme de interes co
mun. Menționînd că reuniunsa 
se desfășoară în ajunul confe
rinței la nivel înait a țărilor 
nealiniate de Îs Alger, suvera
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• Guvernele Ecuadorului și 

Republicii Democrate Germa
ne au semnat un acord privind 
stabilirea de relații diplomati
ce la nivel de ambasadă. In co
municatul difuzat de Ministe
rul Afacerilor Externe al Ecua
dorului se arată că hotărirea 
de a stabili relații diplomati
ce a fost dictată de dorința de 
a dezvolta colaborarea dintre 
cele două țări pe baza coexis
tenței pașnice.

• Luni seara a avut loc, în 
orașul Keszthely, concertul 
cvartalului de coarde al Filar
monicii din Cluj. În csdrul 
concertului, care s-a bucurat 
de un mare sudces, au fost in
terpretate lucrări de Schubert.

• Comisia mixtă economică 
R.D. Vietnam — S.U.A., care 
și-a reluat activitatea, la 18 
iunie, la Paris, și-a suspendat, 
temporar, reuniunile, pentru 
ca cele două delegații să ra
porteze guvernelor lor stadiul 
lucrărilor — se arată intr-un 
comunicat difuzat de ambasa
da Republicii Democrate Viet
nam în Franța.

• La Tirana a avut loc sem
narea protocolului cu privire 
Ia întrunirea comisiei mixte 
guvernamentale albano-austri- 
ece, a acordului privitor la 
transportul internațional rutier 
de mărfuri și a protocolului re
feritor la această cateqoris de 
transporturi — informează a- 
genția A.T.A.

9 Erich Honecker, prim se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
alți conducători de partid și 
de stat ai R.D. Germane s-au în- 
tîlnit cu reprezentanții unor 
organizații de bază din cadrul 
Uniunii Tineretului Liber Ger
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MIERCURI, 25 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe aripile vîntului ; Re
publica : Bulevardul Romului; 
PETRILA : Filiera ; LONEA 
— Minerul : Anul carbonari
lor ; VULCAN : Joe HUI ; 
LL’PENI — Cultural : Copilul, 
sălbatic; Muncitoresc: Fuga 
e sănătoasă ; URICANI : Co- 
laga mea vrăjitoarea.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6,00—8,08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu muzi

poporului malgaș urări de suc
ces în dezvoltarea economică 
și socială.

La rîndul său, șeful statului 
malgaș a transmis un cordial 
saluit președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România și urări de 
prosperitate și fericire poporu
lui român.

In aceeași zi, tovarășul 
Petre Lupu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, a a- 
vut o întîlnire cu Daniel 
Ratsakoba, ministrul muncii 
din Republica Malgașă.

nul marocan a arătat că va par
ticipa la conferința din capita
la algeriană și că Marocul va 
face tot posibilul pentru asigu
rarea succesului acesteia.

După convorbirile care au a- 
vu-t loc luni după-amiază și 
luni seara, șefii de stat aj Alge
riei , Mauritaniai și Marocului 
au plecat, marți, în regiunea 
Oued — Moussa, pentru a a- 
sista la inaugurarea barajului 
.,Youssef Ben Tachfine" — a- 
nunță agenția algeriană de pre
să — Â.P.S, 

man, care au primit drapele de 
onoare „Ernst Thalmann" pen
tru succesele obținute in între
cerea în cinstea celui de-al 
X-lea Festival al Tineretului și 
Studenților.

• Deputății în Dietă ai 
Partidului liberal-democrat d = 
guvernămînt din Japonia au 
hotărît, în mod unilateral, ex
tinderea actualei sesiuni a Ca
merei inferioare a parlamentu
lui nipon, cu încă 65 de zile, 
respectiv pînă la 27 septembrie.

Sesiunea urma să se încheie 
marți, după o extindsre anteri
oară de 65 de zile. Hotărirea a 
fost adoptată în cadrul unei 
sesiuni plenare a Dietei, con
vocată după miezul nopții de 
luni spre marți, care a fost 
boicotată de partidele din o- 
poziție.

• Prăbușirea bireactorului 
de tip „Fairchild", aparținind 
companiei americane Ozark 
Air Lines", a provocat moartea 
a 38 de persoane, au anunțat 
oficialitățile orașului St. Louis 
(Statul Missouri), în apropie
rea căreia a avut loc catastro
fa. Accidentul s-a produs cu 
puțin timp înainte de aterizare, 
cauzele prăbușirii răminind, 
in continuare, neelucidate.

• Incendiul declanșat în 
noaptea de Iun; spra marți, in
tr-un hotel din localitatea sco
țiană Oban, a provocat moar
tea a nouă persoane, alte 20 
fiind grav rănite. Incendiul — 
care a izbucnit la parterul ho
telului — a cuprins rapid cele 
cinci etaje, operațiunile de sal
vare fiind îngreuiate din cau
za panicii care a cuprins per
soanele găzduita în hotel — 
luriști sosiți Ia odihnă — pe 
care catastrofa i-a surprins în 
timpul somnului.

cal ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Viața cărților ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Itinerar folcloric pe Valea 
Mureșului ; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,15 Litera și spiritul legii ;
11.30 Lucrări de Vlad Ulpiu 
și Dinu Petrescu ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 întîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
prelerat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
15,00 Buletin de știri; 15,15 
Sextetul vocal feminin ..Peri- 
nița“ ; 15,30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
„Partid al împlinirilor visate”;
16,35 Muzică ușoară ; 17,00
Variațiuni simfonice; 17,30
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Ra- 
vista șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă. ,

Havana

Manifestări prilejuite de aniversarea 
insurecției naționale cubaneze

HAVANA 24 — Corespon
dentul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : In cadrul manifes
tărilor prilejuite de cea de-a 
XX-a aniversare de la declan
șarea insurecției naționale cu
baneze, în Piața Revoluției 
din Havana, a avut loc o mare 
paradă militară, precedată de 
solemnitatea acordării gradu
lui primei promoții de ofițeri 
tehnici ai forțelor armate 
revoluționare. Au fost pre
zent; Fidel Castro, prim-
secretar al <|C. al P.C.
din Cuba, primul miAcord roniâno-francez de navigație maritimă

PARIS 24 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite : La Paris a fost 
parafat un acord româno- 
francez de navigație maritimă, 
menit să dezvolte cooperarea 
în domeniul navigației și să 
promoveze lărgirea schimbu
rilor maritime între cele două 
state, pe baza avantajului re
ciproc.

Potrivit acordului, fiecare 
parte contractantă va asigura, 
în porturile sale, navelor pur- 
tînd pavilionul celeilalte 
părți, regimul națiunii celei 
mai favorizate în ceea ce pri
vește perceperea drepturilor și 
taxelor portuare, libertatea de 
acces în porturi, precum și 
alte înlesniri.

Rezultate pozitive în economia cehoslovacă
v ■ r ............ . z . ftav

pe primul semestru al anului
PRAGA 24 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Economia naționa
lă cehoslovacă a încheiat 
primul semestru al anului cu 
rezultate pozitive. Din datele 
statistice date publicității re
iese că producția industrială 
a crescut, în primele șase luni, 
comparativ cu perioada simi
lară a anului trecut, cu 6,1 
la sută, față' de 5,7 la sută cît 
era planificat. Ritmul cel mai 
dinamic a fost înregistrat în

Următorul echipaj al 
laboratorului ..fikylnh" 
este gata pentru zbor

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
Următorul echipaj al labora
torului orbital american „Sky- 
lab“ a trecut cu succes ulti
mul control medical complet, 
înaintea zborului programat 
pentru sîmbătă. Alan Bean, 
Owen Garriot și Jack Lousma, 
care vor trebui să execute o 
misiune orbitală de 59 zile, au 
fost declarați „în condiție fi
zică bună, fără nici o proble
mă și gata pentru zbor".

9,00 Curs de limbă engleză 
—- Recapitulare (4) ;

9,30 Parada sporturilor ;

10,00 Telex ;

10,05 Reportajul săptămînii; 
„Oameni și cărbuni la 
Rov.'nari" ;

10,30 Voci tinere : Marian 
Spînoche ;

10,40 Film serial. Marea iu
bire a lui Balzac. Co
producție polono-fran- 
ceză. In rolurile prin
cipale : Beata Tyszkie- 
wiez și P.'erre Mey- 
rand. Episodul I ; 
Speranțe și umilințe; 

nistru al Guvernului . revolu
ționar, Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, ministrul forțelor arma
te revoluționare, și alți condu
cători de partid și de stat cu
banezi.

Raul Castro a rostit o amplă 
cuvîntare, în care a trecut în 
revistă realizările obținute de 
poporul cubanez în acești 20 
de ani și, în special, în anii 
de după victoria revoluției de 
la I ianuarie 1959.

Au fost prezente delegațiile

Vizita delegației R.D. Vietnam 
la Varșovia

VARȘOVIA 24 (Agerpres). 
— Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, l-a primit pe 
Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R. D. Viet
nam, aflat în vizită la Varșo
via, în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale, 
întrevederea a prilejuit o 
convorbire referitoare la dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări — 
anunță agenția PAP.

Ituînd cuvîntul la dineul o- 
ferit în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale din 
R. D. Vietnam,, Piotr Jarosz- 
ewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a 
subliniat satisfacția cu care a 
fost întâmpinată, în Polonia, 
semnarea acordului de la Pa
ris cu privire la încetarea fo
cului și restabilirea păcii In

industriile constructoare de 
mașini, chimică și alimentară. 
Se apreciază că, în comparație 
cu anii din urmă, s-a îmbună
tățit simțitor producția ener
getică și de combustibil a țării. 
In construcții, volumul lucră
rilor este mai mare, în com
parație cu cel realizat anul 
trecut, cu 5,8 Ia sută. In agri
cultură au fost achiziționate 
cu 5,8 Ia sută mai multe ani
male și produse animaliere, 
cu 10,5 la sută mai mult lapte,

Totodată, NASA a anunțat 
că astronauții vor lua la bor
dul laboratorului un set de 
giroscoape pentru eventuali
tatea că întregul sistem de 
control al altitudinii se va de
fecta. Cîteva din giroscoapele 

>, sistemului au fost scoase din 
uz în cursul primelor două 
luni de evoluție orbitală, cînd, 
datorită defecțiunilor surveni
te, temperatura la bordul 
„Skylab" a crescut la peste 45 
de grade Celsius.

11.40 La ordinea zilei. Azi, 
județul Tulcea ;

11,55 Moment folcloric;
12.20 Revista literar-artis- 

tică TV (reluare);
13,00 Telejurnal ;
14.30 Matineu de vacanță — 

Invenție diabolică, pro
ducție a studiourilor 
cinematografice ce
hoslovace ;

16,00 Trofeu] Tomis la volei 
feminin i România — 
Polonia. Transmisiune 
directă din Sala Spor
turilor de la Constanța;

17.30 Curs de limbă germană 
— Recapitulare (3);

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Semnificații. Artă apli

cată și artă implicată ;
18.40 Muzica — Emisiune de 

actualitate muzicală ;
19,00 Timp și anotimp in a- 

gricultură ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal Cincinalul 

înainte de termen. 
— 1973 an hotărîtor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Mîndră țară, de Lau- 
rentiu Profeta ;

20,05 Teleobiectiv ;

de peste hotare participante la 
festivitățile prilejuite de ani
versarea insurecției naționale 
cubaneze. Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România este 
condusă de tovarășul Eeonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Seara. Comitetul Central al 
P. C. din Cuba și Guvernul 
revoluționar au oferit o masă 
în cinstea delegațiilor de peste 
hotare.

Vietnam. EI a arătat că tara 
sa a exprimat întotdeauna 
sprijin pentru poziția R.D.V. 
și G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud privind nece
sitatea respectării stricte a 
acestui acord de către toate 
părțile.

Mulțumind poporului polo
nez pentru sprijinul acordat 
în lupta antiimperialistă a po
porului vietnamez, Fam Van 
Dong a subliniat că Acordul 
de la Paris reprezintă o mare 
victorie a poporului vietna
mez și că el creează noi con
diții și perspective care per
mit poporului din Vietnam s3 
întărească pacea și să intensi
fice construirea socialismului 
Fam Van Dong a arătat că 
poporul și guvernul R.D.V., 
G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud sînt ferm hotă- 
rîte să îndeplinească acest 
acord.

cu 1,2 la sută mai multe ouă.
In primele șase luni ale a- 

nului, peste 88 la sută din în
tregul spor al producției indus
triale a fost obținut pe seama 
creșterii productivității mun
cii. Se îndeplinesc măsurile 
stabilite în ce privește crește
rea nivelului de trai al popu
lației.

-----<-----„Răiboiul codului4’
REYKJAVIK 24 (Agerpres). 

— Guvernul islandez și-a rei
terat refuzul de a recunoaște 
recenta hotărire a Curții In
ternationale de Justiție de la 
Haga (C.I.J.); care permite 
Angliei și R. F. Germania să 
pescuiască în' limitele zonei 
naționale de pescuit a Islan- 
del, stabilită la 50 de mile. In 
cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul de externe al 
Islandei, Einar Agustsson, a 
declarat că țara sa nu va res
pecta decizia C.I.J., datorită 
„datelor evidente care indică 
o activitate de pescuit excesi
vă în apele islandeze". 'El a 
arătat că, în ultimii ani, s-a 
pescuit o cantitate exagerată 
de puiet de cod, ceea ce peri
clitează viitorul acestei resur
se marine, vitală pentru popu
lația islandeză.

20,25 Telecînematoca : Si ciul
John Ford: Fructele 
mîniei. După romanul 
John Steinbeck. Gu i 
Henry Fonda, dane 
Darwell, John Garra- 
dine. Prezintă FI. Po- 
tra ;1

22,35 24 de ore — România 
în lume ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
Ieri:

Maximele : Patroșani 24
grade ; Paring 16 grade.

Minimele: Petroșani 10
grade ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme Instabilă. 
Cer variabil. Precipitații sub 
formă de averse, însoțite da 
descărcări electrice. Vînt 
slab din sectorul sudic.
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