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rea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

In Iran
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
plecat marți dimineața în Iran pen
tru a lua parte la solemnitatea în- 
mfnării însemnelor titlului de doc
tor honoris causa pe care Univer
sitatea din Teheran i l-a decernat.

'La cplecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, prim-vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Radulescu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Janos Faze- 
Kaș, Gheorghe Gaston Marin, vice
președinți ai Consiliului de Miniș- 

* tri, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Smrrta tetarajuiai 
Im OheofBhe Nawer 

la Teheran
(pag. 4-a)

Q oarele se uită drept in 
creștetul blocurilor. Ia 

constructorii de pe schele. Oa
menii, insă, nu prea-1 iau in 
seamă. A” alte griji: fiecare 
oiă de lucru trebuie fotosită 
din plin. Doar lucru este pină 
peste cap: an oape 600 apar
tamente de predat — apoi fi
nisaje exterioare și amenajări 
pe verticală, 
puncte termice, 
drumuri și ca
nalizări.

— Avem un 
colectiv dîrz, 
pornit pe fapte 
mari, care ia 
pieptiș greută
țile pentru a le 
învinge — spu
ne cu hotărîre 
maistrul Cosma 
Petru — se
cretarul organi
zației de partid 
de pe șantierul 
Vulcan. Anul 
acesta, șantierul a predat deja 
blocul D 3, cu 72 apartamen
te, acum este în curs de pre
dare blocul D 2 tot cu 72 a- 
partamente.

D locul D 1 cu 72 aparta- 
mente clocotește de zo

rul constructorilor. înăuntru 
întâlnești tencuitorii lui Oanță 
Dumitru, Vlad loan, Rădules-

TENSIUNE 
ÎNALTĂ

PE
SCHELE

cu Ilie, Valea loan, zugravii 
lui Baciu Vasile, Vas Iosit, mo
zaicarii conduși de Dimitriu 
Aurel, Vîlcea Petre, Diaconu 
Nicolae, parchetarii lui Moraru 
Alexandru, tîmplarii iui Cotet 
Matei și alte formații de lucru.

In marele bloc cu 8 etaje și 
72 apartamente se tencuiește. 
se toarnă mozaic, se zugrăveș

te șl se bate 
parchetul, me
seriașii impăr- 
tiratu-și într-o 
frățească înțe
legere fronturi
le de lucru du
pă succesiu
nea tehnologi
că. Printre ei, 
ajutînd, îndru- 
mfrid, rezoivînd 
operativ diver
se probleme ri
dicate de a- 
vîntul finisaju
lui, maiștrii Pa- 
nait Petre și 
Cosma Petru își 

aduc contribuția prețioasă la 
zorul muncii. Luna viitoare, 
blocul trebuie predat 1

Datru blocuri de tip F ■—
* cu 9 etaje și cu cite 

40 de apartamente — încep să

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare In pag. 3-a)

Un nou bloc cu 80 de apartamente a fost recepționat Ia Petrila.
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■ ■ ■

AGENDA CULTURALA
„Mîndre-s cîntecele 
noastre"

Recent, în sala Palatului cultu
ral din Lupeni a avut loc spectaco- 
1 iul „Mîndre-s cîntecele noastre" 
prezentat de orchestra de muzică

populară a clubului sindicatelor din 
localitate. Conducerea muzicală a 
spectacolului a aparținut tovarășu
lui Alexandru Lăcătuș. Momentele 
vesele și prezentarea programului 
au fost susținute de Orșan Marin, 
Luca Emanuela și Constantinescii

Școala și moșea culturală
în discuta deputaților

Deputății din Iscroni 
au discutat, în recenta 
sesiune a sfatului popu
lar al comunei, rezulta
tele obținute în activita
tea instructiv-educativă 
precum și modul în ca
re ’ s-a desfășurat activi
tatea la căminul cultural 
în. prima jumătate a a- 
nului în curs. Atît refe
ratul prezentat de către 
deputatul Mojoatcă Cor- 
rSi? cit și discuțiile la 
care au participat tova
rășii Miroiu Elena, Her 
Dumitru, Bănălă Mino- 
dora, Vreja loan și cei
lalți au reliefat că, în a- 
nul școlar 1965—1966 si
tuația la învățătură s-a 
îmbunătățit. O simplă 
comparație ne permite 
să argumentăm acest lu
cru. Față de anul școlar 
precedent, cînd procentul 
promovaților a fost de 
87;7 la sută, în anul șco- 
Hr de curînd încheiat 
procentul promovaților a 
atins 90 la sută. Acest 
rezultat dovedește cu 
prisosință activitatea rod
nică desfășurată de ca
drele didactice din co- 
rtiișnă.

Sesiunea deputaților 
din Iscroni a arătat că 
și în .domeniul muncii 
cultural-artistice s-au ob
ținut unele realizări. Ast

fel, formația de teatru 
a căminului cultural s-a 
prezentat mulțumitor la 
concursurile ce s-au or
ganizat. De asemenea, 
cu ajutorul intelectuali
lor din comună la cămi
nul cultural s-au exipus 
diferite conferințe cu ca
racter instructiv-educa- 
tiv. Așa spre exemplu, 
a suscitat interes con
ferința „Atenție părinți", 
urmată de filmul cu a- 
celași titlu. Locuitorii 
comunei au ascultat, de 
asemenea, conferințele 
„Patria noastră devine 
mai frumoasă", „Cum 
luptăm împotriva dăună
torilor de cîmp" și altele.

In urma discuțiilor a 
reieșit că, deși s-au ob
ținut unele rezultate, în 
munca culturală se ob
servă existența unor lip
suri. S-a apreciat că ac
tivitatea bibliotecii că
minului cultural nu s-a 
ridicat la înălțimea sar
cinilor. Sînt încă prea 
puțini cititori față de 
numărul locuitorilor. Ți- 
nînd seama de lipsurile 
constatate, sesiunea a 
adoptat măsuri menite 
să îmbunătățească acti
vitatea căminului cul
tural.

CORNEA TITU, 
corespondent — Iscroni

Corespunde cerințelor populației deservirea 
la cooperativa... „Deservirea" Lupeni ?

Cooperativa meșteșugăreas
că din orașul Lupeni poartă 
denumirea „Deservirea". în
săși denumirea obligă lucră
torii susamintitei cooperative 
să execute prestații prompte 
și de bună calitate pentru 
populație. Cum se achită co
lectivul cooperativei „Deser
virea" de această sarcină ?

Cifrele de plan atestă că 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut cooperativa „De
servirea" Lupeni și-a îmbu
nătățit activitatea. La înche
ierea primului semestru al a- 
nului, cooperativa avea o de
pășire a planului de presta
ții în valoare de 90 000 lei și 
o rentabilitate sporită. Pe a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, situația se prezenta ast
fel : 33 unități nerentabile și 
pierderi în valoare de aproa
pe 150 000 lei.

Dincolo de cifrele 
de plan

Privind dincolo de cifrele 
de plan, se constată încă o 
sumedenie de carențe în ac
tivitatea cooperativei : dez
voltarea insuficientă a rețe
lei de prestări, folosirea incom
pletă a suprafețelor produc
tive, rezerve nefolosite In 
organizarea prestărilor la 
domiciliu, un control slab 
asupra calității lucrărilor.

Ce-i drept s-a făcut cîte 
ceva pentru dezvoltarea re 
țelei de prestații, prin înfi 
ințarea a noi secții și dota 
rea celor existente cu mobi 
lier nou, scule și utilaj mo 
dern. A luat ființă rampa de 
spălat și gresat auto, o uni 
tate de cojocărie și ceapră- 
zărie, una de reparat utilaj 
de uz casnic și o secție de 
confecții-îmbrăcăminte din 
piele și din vinilin. S-au pro
curat scule și aparatele de 
măsură și control pentru sec
ția de reparat televizoare, a 
fost dat în exploatare un 
circular pentru tăiat lemne 
de foc.

Dar cu ceea ce s-a făcut 
pînă acum pentru deservirea 
locuitorilor, cooperativa „De
servirea" nu s-a achitat decît 
în parte de sarcina sa.

Probleme 
nerezolvafe

Cooperativa „Deservirea" 
își întinde raza sa de acti
vitate dincolo de hotarele o- 
rașului Lupeni. Ea trebuie 
să asigure prestări de ser
viciu atît la Lupeni cît și la 
Uricani, Vulcan și Coroești.

In Coroești, după cum se 
știe, se înalță un cartier de 
blocuri care numără în pre
zent peste 600 de apartamen
te. Ei bine, în acest cartier

nou cooperativa n-a înființat 
nici măcar o secție de frize
rie ori de reparat încăl
țăminte.

O altă problemă care tre
buie rezolvată cît mai urgent 
este cea a folosirii integrale 
a suprafeței productive, și le
gat de aceasta, a întăririi sec
țiilor cu lucrători pricepuți 
și conștiincioși, ca prestațiile 
de serviciu să se facă prompt 
și de bună calitate. In ce 
privește folosirea suprafeței 
productive a cooperativei, la 
complexul din Lupeni s-ar 
putea amenaja un punct de 
primire de comenzi de mo
bilă și chiar o secție de pro
duse de artizanat.

In orașul Lupeni se simte 
tot mai mult nevoia organi
zării prestațiilor la domiciliu 
pentru reparat instalații elec
trice și sanitare, de lustruit 
mobilă, rașchetat și lustruit 
parchet. Cooperativa de pro
ducție meșteșugărească ar 
trebui să-și lărgească rețeaua 
de prestări organizînd aceste 
servicii mult solicitate.

Calîiafea și disciplina 
lasă încă de dorit

In prima jumătate a aces
tui an, fată de anul trecut,

MARGARETA MICA
(Continuare In pag. 3-a)

Vasile.
Programul, prezentat de artiștii 

amatori din localitate, s-a bucurat 
de succes. Spectatorii au răsplătit 
cu vii aplauze pe cei care le-au 
oferit posibilitatea de a petrece eî- 
teva ore plăcute.

Seară de odihnă
La clubul sindicatelor din Lupeni 

se acordă mare atenție organizării 
plăcute a timpului liber al oameni
lor muncii. In acest scop sînt ini
țiate numeroase acțiuni menite să 
asigure distracția salariaților de 
vîrste și cu preocupări diferite. In 
urmă cu cîteva zile, în sala mare 
a clubului s-a organizat o seară de 
odihnă la care au fost invitați mun
citorii evidențiați în întrecerea so
cialistă din sectorul XII al minei 
Lupeni, cu familiile lor. La reușita 
serii și-au dat concursul membrii 
formației de muzică ușoară a clubu
lui, soliștii vocali și Instrumen
tiști.

U.R.U.M.P. Sudorul e- 
lectric Lupu Victor, de 
la secția de construcții 
metalice, este unul din 
muncitorii care obțin 
însemnate depășiri de 
plan.

Foto: N. Moldoveanu

FAPTE LA ZI
0 Pe poarta atelierului de tîmplărie al I.O.I.L. 

Petroșani au ieșit noi garnituri de mobilă avînd 
destinația Deva. Printre acestea se află 8 garni
turi de cameră combinată, 19 bucăți canapele și 
altele.

+ La clubul muncitoresc din Petrila a avut 
ioc ieri după-amiază un program de jocuri dis
tractive pentru tineret. Tot aici, va fi organizată 
azi o „seară de versuri" pentru tinerii din lo
calitate.

+ Colectivul bibliotecii clubului muncitoresc 
din Uricani a pregătit prezentarea unor cărți 
printre care „Zonă interzisă" și „Singura cale". 
Prezentările vor fi făcute azi, la ora 17, la club, 
de către tov. Stoiculescu Suzana, și Popescu 
Gheorghe din activul bibliotecii.

în fotografie"
De-a lungul anilor, organizarea 

expozițiilor de fotografii a devqnit 
o adevărată tradiție pe care mem
brii cercului de foto din Lupeni e 
cultivă neîncetat. In prezent, la clu
bul din localitate este deschisă ex
poziția „Copilul în fotografie" care 
cuprinde peste 40 de lucrări. Este 
demn de relevat faptul că în multe 
din lucrările expuse autorii au 
căutat să creeze tablouri cu Un 
vădit conținut de idei.

Membrii cercului de foto au pre
gătit în cursul lunii trecute o' ex
poziție în aer liber care se va des
chide în curînd în fața clădirii sfa
tului popular din localitate. Expozi
ția, care va cuprinde peste 70 ~ de 
fotografii artistice cu diferite su
biecte, este realizată de tovarășii 
Borcea Iosif, Nauciuc loan, Csa'tai 
Emil, Miklos Iosif, Tellmann Iosif, 
Moraru Doru, Drăghici Nicolae și 
alti membri ai cercului. Ca întrea
ga sa activitate, și această expozi
ție se înscrie pe linia preocupării 
cercului de fotoamatori din Lupeni 
de a dezvolta gustul estetie prin 
intermediul artei fotografice, de a 
populariza această artă în rîndul 
maselor de oameni ai muncii.

M. C.



STEAGUL ROȘU

PROTECȚIEI MUNCII
UN DEZIDERAT CE SE REALIZEAZĂ 

PRIN MASURI EFICIENTE, 
URMĂRITE CU PERSEVERENTĂ

UN CONSIDERENT MAJOR
Ne allăm în biroul șe

fului minei Petrila, in
ginerul MURU EMIL și 
urmărim săgețile de pe 
o diagramă cit o hartă, 
Nu e vorba de astă dată 
de vreo diagramă a pro
ductivității muncii, a 
prețului de cost sau de 
vreun alt indicator teh- 
nico-economic. E vorba 
totuși de un criteriu e- 
sențial pentru caracteri
zarea activității unei u- 
nități industriale — pro
tecția muncii, condițiile 
de securitate in care e 
desfășurat procesul teh
nologic în unitatea res
pectivă.

Ce indică diagrama ? 
Un fapt îmbucurător: 
Frecvența accidentelor

In subferan — 
numai persoane 
apte...

Nevoia acută de cadre muncito
rești a slăbit în ultimii ani aten
ția față de calitățile fizice și psi
hice ale celor ce urmau să lucre
ze în subteran. Recrutarea, precum 
Și acceptarea noilor angajați s-a 
făcut cu o oarecare superficialita
te. Aceasta a condus la admiterea 
în subteran a unor persoane cu O 
pregătire școlară sau stare de să
nătate necorespunzătoare. Rezulta
tul ? însușirea insuficientă a N T.S. 
și, din această cauză, numărul ridi- 
Oftt de accidente, sau de pensionări 
pentru capacitate redusă de muncă 
și de zile de incapacitate. A fost 
O carență a anilor trecuți de care 
a Suferit mina Petrila.

Pentru remedierea acestei situa
ții s-au aplicat o seamă de mă
turi, mai ales în ceea ce privește 
trierea fizico-psihică a noilor an
gajați. Fiecare solicitant pentru an
gajare este primit de către condu
cătorul unității, purtîndu-se cu el 
o discuție detaliată cu privire la 
situația școlară, profesională și fa
milială etc. S-a întărit colaborarea 
conducerii minei cu corpul medical 
și drept urmare și exigența medi
cilor în avizarea cererii de angaja
re și stabilirea locului de muncă a 
ngului angajat.

>i temeinic 
instruite

O primă condifie pentru un lu
crător in mină este aceea de a ii 
apt pentru subteran, iar apoi să 
cunoască temeinic normele de teh
nica securității. Iată un alt dome
niu în care se constataseră o sea
mă de neajunsuri și pentru înlă
turarea cărora s-a acționat cu toa
tă răspunderea. S-a impus necesi
tatea reinstruirii întregului efectiv 
al exploatării. Insă, spre a asigu
ra temeinicie acestei acțiuni, s-a 
trecut la reorganizarea întregului 
proces de instruire, ceea ce a în
ceput cu înființarea unui cabinet 
N.T.S. Cabinetului i s-au creat 
toate condițiile pentru un instruc
taj temeinica Cabinetul a fost do
tat cu machete, unelte, scule, hai
ne, materiale și utilaj electro-me- 
canic de protecție, aparat de pro
iecție, bibliotecă și material di
dactic.

Noii angajați sînt îndrumați de 
la biroul personal la cabinetul 
N.T.S., unde sînt luați în eviden
ță și li ee asigură instructajul de 
10 rile.

a scăzut simțitor la a- 
ceastă exploatare minie
ră. De altfel, o singură 
cifră este concludentă 
în acest sens. In cursul 
primului semestru a. c., 
numărul accidentelor s-a 
redus cu 12 la sută la 
mina Petrila. N au sur
venit accidente colective, 
iar în trimestrul II nu 
s-au Înregistrat decît ac
cidente ușoare.

Este vorba, așadar, de 
un bilanț pozitiv la unul 
din capitolele de primă 
importanță ale activității 
exploatărilor noastre mi
niere — protecția mun
cii, protecția omului.

Cum s-a ajuns ca mi
na Petrila să lucreze în 
condiții de securitate

mult îmbunătățite față 
de anii trecuți și față 
de alte unități ?

Șeful minei ne-a răs
puns următoarele:

— Conducerea minei, 
întregul nostru colectiv 
a muncit cu multă per
severență în acest an 
pentru îmbunătățirea pro
tecției muncii, a condi
țiilor de lucru și a in
struirii salariaților cu 
normele de tehnica se
curității. Ne-a fortificat 
această perseverență mai 
ales convingerea că, îm
bunătățind protecția mun
cii, securitatea oameni
lor, ne creăm premize 
sigure pentru o activi
tate tehnico-economică 
mereu mai rodinică, pen- i

— Instructajul — ne-au relatat 
tehnicianul Szasz Arpad și maistru! 
minier Udrea loan, instructori ai 
cabinetului — se desfășoară pe baza 
unui program ce cuprinde 7 lecții 
teoretice și 3 zile de intrări în mi
nă pentru vizite de aclimatizare și 
exerciții practice în subteran. In 
cursul instructajului se acordă con
sultații asupra diferitelor probie 
me de N.T.S. și de cadre din con
ducere. După predarea lecțiilor se 
face un seminar general pentru re
împrospătarea, cunoștințelor, iar a- 
poi un examen exigent, condus de 
conducătorul unității care în func
ție de cunoștințele însușite și apti
tudinile dovedite aprobă încadra 
rea în subteran a noilor angajați 
De menționat : sînt dese cazurile 
cînd datorită incapacității de asi
milare a unor noțiuni miniere ne
cesare se desface contractul de 
muncă al unora, iar altora li se 
prelungește perioada de instructaj. 
Cei admiși în subteran sînt supra
vegheau în continuare atît de 
maiștrii minieri, cit și de cabine
tul N.T.S.

O deosebită atenție s-a acordai 
lichidării formalismului în ceea ce 
privește reinstruirea și instructajul 
periodic al angajatilor. In acest 
scop s-au întocmit grafice pe sec
toare prin oare s-a prevăzut te
matica reinstructajului, instructorul, 
locul și data instructajului. Rezul 
țațele acestei acțiuni au fost veri
ficate de un colectiv de ingineri, 
numit de conducerea minei, iai 
constatările sînt îmbucurătoare In 
ceea ce privește instructajul pe
riodic, acesta se face cu toată 
răspunderea de către maiștrii mi
nieri, pe baza instrucțiunilor elabo
rate de Ministerul Minelor, iar ve
rificarea cunoștințelor se face de 
asemenea cu perseverentă prin 
sondaje și controale periodice e- 
fectuate la locurile de muncă de 
către corpul tehnico-ingineresc.

Condifii 
de securitate 
depline
In scopul eliminării cauzelor ge

neratoare de accidente, s-au aplicat 
o seamă de măsuri pentru mărirea 
gradului de siguranță la toate lu
crările miniere — de deschidere, pre
gătire și abataje — precum și la 
transport, pentru îmbunătățirea ae- 
rajului, creșterea siguranței în ex
ploatare a utilajului electro-meca- 
nic etc. Despre măsurile tehnico-or- 
ganizatorice aplicate în aceste do
menii ne-a informat tov. SIMOTA 
DUMITRU, inginerul șef al minei.

— Pentru a evita surpările din 
cauza presiunilor și a asigura o si
guranță deplină lucrătorilor din 
subteran, s-a pus un accent deo* * 

instalații de degazeificare a stra
ielor de cărbune și două instalații 
de pușcare cu aer comprimat tip 
Amstrong și totodată extinderea u- 
mectării prealabile a zăcămîntulu* 
Ia toate abatajele cu trepte răs
turnate. Și încă o problemă ce se 
impune spre soluționare: dotarea 
exploatării cu ochelari corespun
zători spre a fi utilizați de minerii 
din abataje în scopul prevenirii ac
cidentelor ivite Ia tăierea cărbu
nelui.

★

La mina Petrila s-au obținut în 
ultimele luni rezultate îmbucură
toare pe linia îmbunătățirii pro
tecției muncii, a condițiilor de 
muncă și de securitate in subte
ran. Dar spre a mări eficiența mă
surilor aplicate pînă in prezent, se 
impune în continuare perseveren
tă, exigență, o preocupare neobo
sită — premize ale unor realizări 
și mal mări în domeniul protecției 
muncii.

Pagină realizată de
Ion DUBEK

tru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor ce ni le pu
ne în față primul an al 
cincinalului. Avînd în 
față acest considerent, 
am trecut încă din pri
mele zile ale lunii ia
nuarie la aplicarea unor 
măsuri complexe, urmă
rind cu perseverentă e- 
ficiența acestora, îmbu
nătățirea radicală a acti
vității de protectie a 
muncii.

In pagina de față 
ne-am propus prezenta
rea succintă a factorilor 
care au asigurat colec
tivului E. M. Petrila ob
ținerea unor rezultate 
meritorii în domeniul 
protecției muncii.

sebit pe îmbunătățirea armării. In 
acest scop In luna mai a. c au 
fost revizuite toate actele de ar
mare de Ia lucrările de deschidere 
și pregătire, punîndu-se în concor
dantă cu situația locurilor de mun
că. La lucrările de deschidere s-a 
generalizat armarea metalică și be- 
tonarea, iar la lucrările de pregătiri 
se extinde tot mai mult armarea 
metalică.

In vederea reducerii cazurilor de 
accidentare, care în abataje au 
avut o pondere ridicată, s-a insistat, 
în primul rînd, asupra unei armări 
cît mai corecte. In acest scoip, au 
fost revizuite și monografiile de ar
mare ale abatajelor, iar șefii de 
brigăzi și de schimb au fost in
struit! în mod special spre a aplica 
noile monografii, în luna Iunie fă- 
cîndu-se și o verificare în acest 
sens la toate locurile de mun
că. Prin montarea de pulveriza- 
toare în fiecare abataj, a 3 pompe 
Hausher, prin șistificarea pereților 
galeriilor și stropirea cu jeturi de 
apă a abatajelor s-au făcut pași efi
cienți pe linia combaterii prafului 
de cărbune.

Deoarece aproximativ jumătate din 
accidentele înregistrate provin de 
la transport, atenția colectivului de 
ingineri și tehnicieni a fost con
centrată și asupra lucrărilor de re
profilare a galeriilor de transpoit 
și a căilor de acces. Asemenea lu
crări s-au executat pe o porțiune 
de 3 640 ml de galerii. Profilul ga-

REZULTATELE OBLIGĂ
— Și totuși, n-am făeut încă to

tul... dimpotrivă, rezultatele ne o- 
bligă la perseverență și în viitor...

Această considerație o întîlnești 
atît la conducerea exploatării cît 
și la comitetul de partid. Oamenii 
nu se culcă pe „laurii succeselor" 
— și aceasta e pozitiv — ci își 
privesc cu ochi critici realizările, 
minusurile, precum și obligația de 
a Îmbunătăți în continuu această 
activitate de primă importanță. 
PROTECȚIA MUNCII.

Care sînt principalele deziderate 
pe linia valorificării cărora se re
clamă în continuare perseverență ?

întărirea disciplinei, dezvoltarea 
la toți salariații, fie inginer, maistru, 
brigadier, sau simplu vagonetar, a 
unei răspunderi mereu sporite pen
tru respectarea N.T.S. — iată o ce
rință ce reclamă o muncă educati
vă susținută și pe viitor. Totodată 
se cere o exigență nesl&bită din 
partea personalului mediu de su
praveghere, un control tehnic cali
ficat. O măsură ce trebuie luată in 
scopul reducerii accidentelor este 
repartizarea fiecărui muncitor pe 
locul de muncă cel mai potrivit cu 
aptitudinile sale fizice și psihice. 
In această privință un cuvînt ho
tărâtor îl au de spus inginerii, pre

Familiarizare cu mina prin intermediul machetelor din cabine
tul N.T.S.

leriilor de cap din slratele subțiri 
a fost mărit de la 4,53 mp la 7,18 
mp. S-a îmbunătățit iluminatul sub
teran, iar pe traseul principal li
niile de cale ferată de 17,64 kg/'m 
au fost înlocuite cu șine de peste 
24 kg/m. In vederea îmbunătățirii 
transportului de personal s-a trecut 
la descentralizarea transportului, 
care s-a făcut pînă acum doar prin 
putui centru, și s-au amenajat încă 
două puțuri la zi — est I și est II.

Aerajului minier i s-au adus, de 
asemenea, o serie de îmbunătățiri, 
ajungîndu-se ca debitul de aer 
proaspăt (măsurat în luna mai a.c.) 
să fie de 5,5 mc/om — minut, față 
de 4,5/om — minut cît a fost anul 
trecut.

Paralel cu măsurile luate din 
punct de vedere minier, s-a întărit 
exigența și în ceea ce privește ex
ploatarea utilajelor electro-meca- 
nice.

Factorul 
determinant 
omul

Am enumerat măsurile aplicate 
pentru îmbunătățirea instructajelor 
N.T.S., pentru mărirea gradului de 
siguranță in toate lucrările miniere 
și in exploatarea utilajelor. Dar, 
hotărîtor în finalizarea acestor mă
suri rămine omul, conduita sa la 
locul de muncă.

Ce se face, deci, în acest dome
niu, cum acționează cei chemați să 
educe salariații în spiritul unei 
responsabilități sporite față de res
pectarea N.T.S. ? Primul interlocu
tor pe această temă! tov. COSTEA 
TRAIAN, secretarul comitetului de 
partid :

— Comitetul nostru de partid are 
în vedere ca la fiecare ședință de 
comitet, sau la instruirea birourilor 
organizațiilor de bază să insiste a- 
supra intensificării . preocupării tu
turor factorilor față de Îmbunătăți
rea protecției muncii. In adunările 
generale de partid și în grupele sin

ocuparea lor față de elementul 
„om", precum și colaborarea intre 
conducerea tehnică și personalul 
medico-sanltar. De altfel, in această 
privință se ridică Ia mina Petrila 
o cerință justificată. Cabinetul me
dical — mutat recent în clădirea 
administrativă a exploatării — să 
fie încadrat cu un număr cores
punzător de medici, astfel ca pentru 
fiecare 1 000—1 200 de salariați să 
existe un medic internist cu expe
riență. Această măsură va avea o 
importanță deosebită în privința 
îmbunătățirii trierii muncitorilor 
pentru subteran și repartizării efecti
velor in funcție de capacitatea de 
lucru a muncitorilor. Se propune, 
de asemenea, ca în cadrul C.C.V.J. 
să existe o caravană dotată cu a- 
paratură pentru teste psihologice 
și explorări funcționale in scopul 
studierii aspectelor medico-sociale 
ce concură la producerea acciden 
telor.

O atenție neslăbită se cere acor
dată în continuare combaterii și 
altor cauze generatoare de acci
dente, cum sînt emanațiile de me
tan și praful de cărbune. De alt
fel, conducerea minei a prevăzut 
pe această linie punerea în func
ție a noi pompe Hausher, a unei 

dicale au fost prelucrate in ultimul 
timp o serie de materiale privind 
îmbunătățirea protecției muncii. Așa 
am ajuns ca toate organizațiile de 
partid și sindicat,< toți comuniștii să 
urmărească cu toată exigența și 
combativitatea felul cum se res
pectă N.T.S.-ul, Iuînd măsuri ope
rative împotriva celor care încalcă 
aceste norme. S-au aplicat, de ase
menea, o serie de măsuri pentru 
intensificarea propagandei și agita
ției pe tema N.T.S. In subteran (de 
exemplu galeria principală de tran
sport la orizontul XIV), precum si 
la suprafață sînt expuse afișe su
gestive și panouri luminoase cu 
prescripții din N.T.S. La stația', de 
radioamplificare se țin săptăîfiinal 
conferințe pe tema protecției mun
cii. In sala de apel se prelucrează 
cu toți muncitorii cazurile de acci
dente de la alte unități. La a- 
ceasta au contribuit și acțiunile în
treprinse, la indicația comitetului 
de partid, de grupele sindicale.

L-am solicitat pe tov. CĂLINESCU 
TACHE, vicepreședintele comitetu
lui sindicatului să ne relateze prin
cipalele acțiuni pe linie sindicală în 
scopul îmbunătățirii protecției mun
cii.

— Lunar comisia de protecția 
muncii cu inspectorii obștești între
prinde în fiecare sector cite un- 
control privind condițiile de 
securitate la locurile de muncă. 
După aceste controale, se anali
zează împreună cu șeful de sector 
deficiențele constatate. Pînă acum 
s-au făcut 12 controale obștești, ce 
s-au soldat eu 180 propuneri pen
tru remedierea deficientelor.

O deosebită atenție acordă gru
pele noastre sindicale combaterii» in
disciplinei și a indolentei fată,' de 
respectarea N.T.S., creării unei 'pu
ternice opinii împotriva acelora ca
re încalcă aceste norme. In cadrul 
grupelor sindicale au fost discutați 
pînă acum 70 de salariați pentru a- 
bateri de la N.T.S., iar 6 salariați 
care au comis acte de indisciplină 
mai grave au fost discutați în sala 
de apel, în adunări cu toți munci
torii. Așa au fost Imbre Vaier, Do- 
mocos D„ Florea loan, Szilagyi Ion, 
Kovacs Alexandru și Alexe Petre.

'A

V.
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j PE TEME DE CIRCULAȚIE

Conduita 
motooiGlîștilor
Iu regulamentul de aplicare a 

noii legislații privind circulația pe 
drumurile publice, pentru motoci- 
cliști se prevăd o seamă de reguli 
de conduită obligaiorii printre care: 
să nu transporte persoane pe mo
tociclete fără șea sau scări; copiii 
sub 14 ani se transportă numai in 
atașul motocicletei; să nu transporte 
pe motociclete obiecte voluminoase, 
iar cind conduc motocicletele sau 
scutere fără ataș, cu*  capacitate, ci
lindrică mai mare de 98 cm3, atît 
conducătorii cit și însoțitorii lor să 
poarte pe cap CASCA DE PROTEC
ȚIE pentru motocicliști. Astfel, în 
noile prevederi, legea nu precizează 
diferențiat portul căștii de protecție în 
afară din localitate sau în oraș cum 
era pînă acum vechiul regulament. 
Deci, ESTE OBLIGATORIU PURTA
TUL CĂȘTII ATIT ÎN ORAȘ CÎT 
ȘI ÎN AFARĂ DE ORAȘ.

Se constată că această dispozi- 
țiune legală este încălcată de unii 
conducători de motociclete care au 
fost deja găsiți circulînd cu moto
cicletele fără cască de protecție. 
Printre aceștia se numără Șomodi 
Eugen și Bobotea Constantin 
din Petroșani, Szdruber Petru și 
Stați Ștefan din Vulcan,. împotriva 
lor luîndu-se măsuri de sancționare.

Casca de protecție prezintă o 
importanță deosebită în eventualele 
căzături cu motocicleta solo, ea apă
ră capul de lovituri, care de multe 
ori sint fatale.

Semnul distinctiv
Noua legislație pe linie de circu

lație intrată în vigoare la 1 iulie 
1966 cuprinde o prevedere nouă și 
importantă : autovehiculele conduse 
de persoane care au practică de 
conducere MAI PUȚIN DE UN AN, 
vor fi prevăzute cu un semn dis
tinctiv în formă de disc, în centrul 
căruia se află semnul exclamării

[orespflode teriDîelor pogilaiiii deservirea 
la (oooeialira. . . . Deservirea" Lupeoi ?

(Atenție). Discul va fi de culoare 
galbenă cu diametrul de 100 mm, iar 
semnul exclamării de culoarea nea
gră cu lungimea de 60 mm avînd 
diametrul punctului de 10 mm.

La autoturisme, discurile vor fi 
plasate în interior,- unul ia colțul 
din dreapta jos al parbrizului Și 
celălalt la partea dreaptă a geamu
lui din spate. La celelalte autove
hicule discul din față va fi plasat 
în cabină în partea dreaptă « par
brizului, tar cel din spate ling*  nu
mărul de înmatriculare. De aseme
nea, la autovehiculele cu două fcjy 
trei roți, discul se instalează lingă 
numărul de înmatriculare în șgata

Deși a trecut o perioadă de la 
intrarea în vigoare a noii legi, se 
constată că nu în suficientă măsură 
se respectă această dispoziție le
gală. Astfel, au fost găsiți conducă
torii auto amatori și profesioniști 
care au circulat fără acest semn dis
tinctiv. Printre ei sînt conducătorii 
auto Solomon Matei din Deva, Va- 
roc Robert din Lupeni, Guia Mir
cea din Petroșani, Toma Alexandru 
din Oradea, care au fost găsiți cir
culînd cu autovehiculele fără sem
nul distinctiv.

Este OBLIGATORIU ca fiecare 
conducător auto, care are o practică 
mal mică de un an în conducerea 
autovehiculului să afișeze pe mașină 
acest semn distinctiv I

Lt. maj. ȚIU CONSTANTIN
Miliția oraș Petroșani

Tensiune înaltă pe schele
(Urmare din pag. t-a)

prindă contur. Două dintre a- 
cestea — F 5 și F 7 care tre
buie predate pi na la sfirșitui 
anului — au deja fundația 
turnață, urmind să fie glisate. 

Maistrul Dobner Mihai con
duce aceste lucrări — ca și 
construcția noului cămin CU 
400 locuri pentru muncitorii 
șantierului. Pe acest lot se pun 
boitele la 4 noi blocuri zvelte 
insumlnd 100 apartamente, la 
căminul muncitoresc și un 
punct termic pentru încălzirea 
ce rd raid.

f onstructorli vulcăneni 
luptă cu ardoare pentru 

realizarea apartamentelor pre
văzute. La blocurile D 4 cu 72 
apartamente și F 8 cu 40 a- 
partamente se toarnă deja plan- 
șeeie. la blocurile D 5 și F 9 
brigăzile constructorilor Nyer- 
ges Benedec și Rusu Petru au 
ajuns cu glisarea la ultimele 
etaje, urmind ca în această 
săptămînă să încheie glisările 
respective, iar la blocul D 3 
fundația masivă de beton aș
teaptă deja coirajul glisant.

O amploare mare au luat In 
ultima perioadă și lucrările ex
terioara Sub conducerea mai

strului Stoica Petru, excavato- 
rlstul Busuioc loan și buldo
zeristul Oancea Nicolae dau 
bătălia cu mormanele de Pă- 
mînt pentru a le evacua din 
lutul blocurilor D 2 — Dl in 
timp ce brigada de pavat ori a 
lui Barbu Victor și cea de as- 
faltatori condusă de Mitrache 
Aurel creează noi străzi, alei 
și trotuare între frumoasele 
blocuri.

Dătălla apartamentelor se 
desiășoară cu deosebită 

însuflețire pe șantierul Vulcan, 
unde colectivul de muncitori 
și tehnicieni constructori per
severează din răsputeri pentru 
a repurta succese cît mai în
semnate. Mai există însă po
sibilități de Îmbunătățire a ac
tivității șantierului.■ punerea In 
lucru a canalelor termice la 
noile blocuri șl predarea punc
telor termice, rezolvarea con
strucției noii străzi centrale 
din cartier, degajarea pămln- 
tului din spatele blocurilor 
E 1, E 2 și E 3 pînă la cota 
și distanța prevăzută.

592 apartamente sînt hold- 
riți să predea anul acesta con
structorii vulcăneni. Băfăfta 
pentru ele este în plină des
fășurare.

(Urmare din pag. l-a) 
cooj^rativa „Deservirea” a 

prițnit mult mai puține recla- 
znații privind calitatea lucră
rilor prestate. Cu toate aces
tea, în unele unități ale co
operativei calitatea lasă de 
dorit. Unii dintre lucrătorii u- 
nitații de reparat încălțămin
te și de executat comenzi nu 
dovedesc exigență față de 
propria lor muncă.

Tov. Soiu Paul, responsa
bilul unității nr. 1 de repa
rat și executat încălțăminte 
trece cu vederea peste faptul 
că pe bonul de comandă e- 
xecutantul nu-și scrie numele 
și astfel nu se poate urmări 
la om calitatea lucrării. Lu
crări de slabă calitate au fost 
executate și la unitatea foto 
nr. 1 (responsabil Arjoca 
loan). La frizeria nr. 1 dăi
nuie obiceiul rău de a nu-i 
întreba pe cliențl ce fel de 
tunsopi preferă. Din această 
pricină, nu o dată s-a intim- 

£ plat ca oameni în vîrstă să 
se plîngă că la această fri

zerie li s-au făcut tunsori ne
potrivite pentru etatea lor.

Cît privește disciplina, se 
resimte lipea unei munci e- 
ducative asidue în rîndurlle 
cooperatorilor, în special la 
tineri. Cooperativa „Deservi
rea" Lupeni are o bază oul- 
tural-sporttvă corespunzătoa
re. Dar prea puțin sint folosite 
mijloacele oare Ii sînt la în- 
demînă (clubul și biblioteca).

In asemenea condiții, pe 
nimeni nu mai miră că se 
mai găsesc cooperatori care 
'ptiitr' comportarea lor nu fac 
cinste cooperativei, ca frize
rul Năstor loan, Spălățelu 
Marin și Bob Alexandru.

Fastă de cele arătate mai 
sus, conducerea cooperativei 
„Deservirea" Lupeni trebuie 
să reflecteze în modul cel 
mai serios. Să reflecteze asu
pra lipsurilor din activitate 
și să ia măsurile cuvenite ca 
toate unitățile sale să devină 
secții puternice care să sa
tisfacă cît mai deplin cerin
țele populației.

SPORT

Pe marginea finalelor școlare 
la handbal Tn 7

După cum este cunoscut, stadio
nul din orașul nostru a găzdui! 
timp de cinci zile întrecerile finale 
de handbal în 7 la care au parti
cipat cele mai bune echipe școlare

După încheierea campionatului 
școlar, se poate trage concluzia că 
echipele de băieți s-au dovedit mai 
bine pregătite din toate punctele 
de vedere, că a existat între ele ut; 
echilibru de forțe sensibil egale. 
Cind facem această afirmație nu 
ne referim la scorurile înregistrate, 
ci la nivelul ridicat al jocurilor 
practicate de toate echipele de bă
ieți. Nu-i mai puțin adevărat că la 
fiecare formație au existat și osci
lații care au influențat, fie negativ 
sau pozitiv, rezultatele.

Să luăm de exemplu echipa Li
ceului din Buzău, cîștigătoarea pri
mului loc al competiției masculine. 
In primul meci disputat în compa
nia elevilor de la Liceul Mihai Vi- 
teazu din București, buzoienii au 
pierdut fără drept de apel. Ei au

dat apoi dovadă de constanță și o 
mare putere de luptă, cîștigînd la 
scor toate celelalte întîlniri susți
nute. De-a dreptul impresionant a 
lost ftnîșiil lor, cînd in mepiul cu 
Liceul din Brașov — decisiv pen
tru ocuparea primului loc — și-au 
surclasat pur și simplu adversarii.

Lucruri frumoase au arătat șl e- 
chipele liceelor din București, Bra
șov și Agnita. Pe aceasta din urmă, 
care are cîteva individualități de 
mare valoare în frunte cu Armean 
Ioan (gblgeterul campionatului), 
doar înfrîrigerile la limită din pri
mele întîlniri au făcut-o să nu se 
situeze pe un loc mai bun în cla
sament.

Inexplicabilă a foșt fluctuația de 
formă a hanbaliștilor de la Liceul 
din Sebeș. După victoria obținută 
în fata Bacăului, și a meciului foar
te frumos susținut în compania bra
șovenilor, în rest elevii din Sebeș 
s-au comportat sub așteptări. Ei au 
pierdut la scor partidele jucate cu 
formațiile din Buzău și București.

Referitor la competiția feminină.

putem spune că ea nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior. Echipa 
care a arătat totuși lucruri maj 
bune a fost cea a Liceului din Ti
mișoara. Componentele ei au de
monstrat frumoase calități, reușind 
să termine acest campionat fură 
nici o înfrîngere, obținînd maximum 
de puncte posibile. Singurele lor 
adversare mai de temut s-au dove
dit a fi elevele de la Liceul din 
Petroșani, care au fost la un pas de 
victorie, ratată însă în finalul par
tidei.

Din rînduJ tinerelor handbaliste 
care au evoluat în această impor
tantă întrecere merită evidențiate 
pentru jocul lor bun practicat Brh- 
ție Georgeta și Simo Ellsabeta de la 
Timișoara, Băicoianu Petruța si Săt- 
măreanu Aurica de la București, Si
mon Ileana și Sas Maria de la Tg. 
Mureș. Dotnșa Maria și Vlad Ioana 
de la Petroșani și altele.

D. CRIȘAN
C. MATEESCU
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PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață,- 5,15 Gimnastică; 5,25 
Program muzical de dimineață; 5,30 
Actualitatea agrară; 5,40 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
lier; 6,15 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri, muzică; 
6,45 Program muzical de dimineață; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 7,15 Polci; 7,30 
Melodii interpretate la diferite in
strumente; 7,45 Salut voios de pio
nier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 
Orchestre de muzică populară; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului: Controlul gi
necologic periodic; 9,35 Jocuri popu
lare,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
„Republică, izvor de frumuseți" — 
program de cîntece; 10,15 Cu cînte- 
cul și jocul de-a lungul Oltului;
10.30 Vreau să știu; 10,55 Frag
mente din opera „Păcală" de Sabin 
Drăgoi; 11,20 CĂRȚI CARE VĂ AȘ
TEAPTĂ; 11,35 Răsfoind albumul 
muzicii ușoare românești; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 12,10 Selecțiuni din ope
reta „Victoria și-al ei husar" de 
Paul Abraham; 12,30 Aici, Iași; 13,23 
Trei melodii de muzică ușoară; 13,30 
Din folclorul muzical al popoarelor,-

x 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin
meteo-rutier; 14,08 Pagini de ieri 
si de azi din muzica de es-

DE
iulie

RADIO
tradă; 14,40 Arii din opere; 
15,00 Melodii populare,- 15,20 Anun
țuri, reclame,- 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Mic al
bum sonor; 16,30 Wagner și operele 
sale,- 17,00 Din înregistrările lui 
Vasile Cănănău și ale taragotistu- 
lui Ion Murgu; 17,15 TRIBUNA RA
DIO; 17,25 Cîntece de Constantin 
Romașcanu,- 17,40 Pentru toate vîr-

CINEMATOGRAFE
14 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Lu
mina verde,- Republica: Atentatul; 
PETRILA : Strigătul; LONEA — Mi
nerul : Tom Jones; 7 Noiembrie: 
învățătorul din Vigevano,- LIVE- 
ZENI: Banda; ANINOASA .- Onora
bilul Stanislas — agent secret;

TELEVIZIUNE
13 iulie

17,15 — FOTBAL: Semifinalele 
Cupei Republicii Socialiste Româ
nia : Meciul dintre echipele Steaua 
— Rapid; 19,00 — Telejurnalul de 
seară; 19,15 — Pentru școlari: Pe 
ulițele satului românesc; 19,35 — 
Din viața animalelor; 20,00 — Ca
binet medical T.V.: Diabetul. Parti
cipă prof. dr. I. Pavel și conf. dr. 
R. Prișcu,- 20,25 — Campionatul 

stele — muzică ușoară; 18,00 IN 
JURUL GLOBULUI,- 18,15 „Toată ti
nerețea mea ești tu" — muzică 
ușoară; 18,40 DINAMICA INDUS
TRIALĂ; 19,00 Seară pentru tine
ret; 20,00 RADIOGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Melodii populare îndră
gite de tinerii ascultători;21,05 Mari, 
cupluri ale iubirii; 21,25 Parada 
muzicală pentru tineret; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Din lucrările compo
zitorilor Allans Casțaldj și Alfred 
Alessandrescu,- 22,45 „Mărturisiri pe 
portativ"; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

VULCAN: Judex; CRIVIDIA: Cînd 
Martin avea 14 ani; PAROȘENI; O 
poveste neinventată; BĂRBĂTENI : 
Intîlnire cu spionul; LUPENI — 
Muncitoresc: Un lucru făcut la 
timp; Cultural: Gentlemanul din 
Cocody,- URICANI: Șoarecele din 
America.

mondial de fotbal — 1966: Intîlnirea 
dintre echipele Ungariei șl Portuga
liei. Transmisiune de la Manches
ter — Anglia; 22,20 O invitație 
pentru cei care n-au vizitat încă... 
Izvoarele Dîmboviței; 22,30 — Tele
jurnalul de noapte; 22,40 — Bule
tinul meteorologic,- 22,45 — închide- 
Tea

IPiONRTUL MONDiDL 
DE FOTBM.

Brazilia — 
Bulgaria 2*0  (1*0)

LONDRA 12 (Agerpres). — Tur
neul final al campionatului mondial 
de fotbal a programat, ieri, în cea 
de-a doua zi, trei meciuri care s-au 
desfășurat în orașe diferite. Fără 
îndoială, că în centrul atenției s-a 
situat meciul de la Liverpool din 
cadrul grupei C în care echipa Bra
ziliei deținătoarea „Cupei Jules 
Rimet" a primit replica reprezen
tativei Bulgariei. Fotbaliștii brazi
lieni au practicat un joc tehnic su
perior, repurtînd victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0). Intîlnirea a fost 
mal spectaculoasă în prima repri
ză cînd fotbaliștii bulgari cu o ex
celentă condiție fizică au jucat re
marcabil constituind un adversar 
redutabil pentru campionii mon
diali. In primul sfert de oră echipa 
bulgară a avut cîteva ocazii bune 
ratate de Asparubov și Kltov. In 
mindtul 15 Ia un contraatac al bra
zilienilor Pole a test faultat la 18 
m de poartă de Yakimov. Pete a 
executat formidabil lovitura liberă, 
înscriind spectaculos (1—0). In mi
nutul 34 bulgarii au avut o mare 
ocazie de a egala însă Dermendjiev 
a ratat pasa primită cu capul de Ia 
Asparubov. Cu 5 minute înainte de 
finalul reprizei, Naidenov a salvat 

în ultima instanță o situație difici
lă creată la poarta sa de către 
Pete. In repriza a doua brazilienii 
au controlat jocul marcînd cel de-al 
doilea punct prin Garrincha în mi
nutul 63, în urma unei lovituri li
bere de Ia 18 m. Formațiile : BRA
ZILIA : Gilmar, D. Santos, Bellini, 
Altair, P. Henrlque, Denllson, Li
ma, Garrincha, Alcindo, Pete, Jalr- 
zinho. BULGARIA: Naidenov, Sa- 
lamanov, Vuțov, Gaganelov, Penav, 
Zecev, Dermendjiev, Kitov, Aspa- 
ruhov, Yakimov, Kolev.

Iată celelalte rezultate: Grupa 
B : Sheffield: R. F. Germană — El
veția 5—0 (3—0). Grupa D: Mid
dlesbrough: U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană 3—0 (2—0).

★
Astăzi au loc meciurile: Franța

— Mexic la Londra; Spania — Ar
gentina ia. Birmingham; Ungaria — 
Portugalia la Manchester și Chile
— Italia la Sunderland. Stafiile 
noastre de radio vor transmite Cu 
începere de la ora 20,30 pe progra
mul 1 meciul Spania — Argentina 
care are loc la Birmingham. Pe mi
cul ecran va putea fi urmărit de 
la ora 20,25 meciul Ungaria — Por
tugalia.
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VIAȚA
Sosirea tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer 
la Teheran

TEHERAN 12. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : Marți după-amiază, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a sosit în capi
tala Iranului.

Pe aeroportul Mehrabad, oaspe
tele român a fost intîmpinat de 
Amir Abbas Hoveida, prim-minis- 
tru al Iranului, Aii Naghi Alikhani, 
ministrul economiei, Ansari Abdol- 
reza, ministrul de interne, 
chang Ansari, ministrul 
ilor, Saniie Assadollah,

■ apărării, de alți membri 
nului iranian, precum și
Saleh, rectorul Universității din Te
heran și membri ai corpului profe
soral. Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice, acreditați la Te
heran, ziariști. De asemenea, au 
fost de față, Ion Drînceanu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Iran, și membrii ambasadei.

La coborârea din avion, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re-

Hou- 
informați- , 
ministrul 
ai guver- 
de Jahan

♦ KATMANDU. După cum 
transmite agenția France Presse, 
în capitala Nepalului a avut 
loc luni o demonstrație de 
protest împotriva politicii 
S.U.A. în Vietnam. Mii de stu- 
denți s-au strîns în fața clădi
rii serviciului american de in
formații pentru a condamna 
bombardamentele asupra peri
feriilor Hanoiului și a Haifon- 
gului. Ei au prezentat însărci
natului cu afaceri american un 
memorandum, reclamînd înce
tarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

< GENEVA. Opinia publică 
democrată din Elveția condam
nă cu hotărîre atacurile efec
tuate de aviația americană a- 
șupra orașelor și satelor din 
R. D. Vietnam. Comitetul de 
conducere al Uniunii tineretu
lui socialist din Elveția a dat 
publicității o declarație prin 
care își exprimă protestul îm
potriva „intensificării bombar
damentelor americane asupra 
Vietnamului de nord".

aviației 
periferiilor 

a portului 
D. Vietnam, 
demonstrație 

orașului

♦ DELHI. In orașul indian 
Madras a avut loc o nouă de
monstrație de protest împotri
va bombardamentelor 
americane asupra 
orașului Hanoi și 
Haifong din R. 
Participanții la
au parcurs străzile 
scandând lozinci antiamericane.

In fața Consulatului S.hJ.A. 
a avut loc un miting la 
vorbitorii au condamnat 
siunea S.U.A. în Vietnam 
cerut retragerea trupelor
ricane de pe teritoriul Vietna
mului de sud.

care 
agre- 
și au 
ame-

< IERUSALIM. Grupuri de 
studenți de la Universitatea 
ebraică din Ierusalim au de
monstrat luni împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Viet
nam, cu prilejul festivității în
ființării „Centrului Harry S. 
Truman", la care a participat 
și primul ministru al Izraelu- 
lui, Levi Eshkol. Studenții pur
tau pancarte 
„Jos
„Cîți tineri 
uciși azi

miinile
pe care era scris : 
de pe Vietnam !'. 
americani au îost

Ionpublicii Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, a fost salutat 
călduros de primul ministru ira
nian, Amir Abbas Hoveida. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Iranului, după care cei doi 
șefi de guverne au trecut în revis
tă garda de onoare.

După ceremonia primirii, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
însoțit de primul ministru iranian, 
a făcut o vizită Ia Palatul de mar
mură — una din reședințele șahin- 
șahului din capitala iraniană — 
unde a semnat în Cartea de onoa
re a Curții imperiale.

In după-amiaza aceleiași zile, Ion 
Gheorghe Maurer a avut o între
vedere prietenească cu Abdol Reza 
Pahlavi, fratele suveranului 
lui, iar seara a participat Ia 
ția oferită în cinstea sa de 
ministru Hoveida.

Au participat membri ai
nului iranian, președintele Senatu
lui, rectorul universității, senatori 
și deputați, oameni de artă și cul
tură, oameni de afaceri, ziariști. Au 
fost de asemenea prezenți Ion Drîn
ceanu, ambasadorul Republicii So-

Iranu- 
recep- 
primul

guver-

Declarația cu privire la întărirea păcii 
pi securității in Europa 
continuă să suscită un interes viu

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

BELGRAD 12 (Agerpres). — Sub 
titjpl „Declarația privind Europa" 
ziarul „Borba" din 12 iulie publică 
un comentariu referitor la Declara
ția cu privire la întărirea păcii și 
a securității în Europa, adoptată de 
parlfcipanții lă Consfătuirea de la 
București. Subliniind importanța a- 
cestui document, comentariul men
ționează că semnatarii Declarației 
pornesc de la convingerea că dez
voltarea relațiilor dintre vecini pe 
baza coexistenței și a încrederii re
ciproce reprezintă o condiție pentru 
depășirea divizunii Europei în blo
curi. Totodată, se subliniază că De
clarația a condamnat cu asprime re-

★
MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 

Ziarul Uruguayan „El Popular" a 
publicat un articol redacțional re
feritor la rezultatele Consfătuirii 
de la București a țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia. In 
articol se menționează că lucră
rile Consfătuirii s-au desfășurat în 
spiritul solidarității cu poporul 
vietnamez, că hotărîrile Consfătui
rii sînt ferme și calme.

Hotărîrile adoptate, relevă ziarul,
cialiste România în Iran, și membri constituie, în același timp, „un a- 
ai ambasadei. | port la lupta pentru pacea generală

vanșismul și militarismul și a che
mat popoarele Europei să se îngri
jească singure de securitatea si pa
cea lor, fără amestec din afară. Zia
rul „Borba" subliniază, de asemenea, 
pe larg propunerile concrete cuprin
se în Declarație, printre care li
chidarea bazelor militare de pe teri
torii străine, crearea unor zone de- 
nuclearizate în Europa, încetarea 
zborurilor avioanelor deasupra Eu
ropei 
bord, 
nelor 
state,
care să dezbată problemele securi
tății europene.

★ ★
și un avertisment energic adresat 
militariștilor din întreaga lume și 
în special imperialismului ameri
can".

purtînd bombe nucleare la 
interzicerea intrării submari- 
nucleare în porturile altor 
convocarea unei conferințe

BERLIN 12. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite: In seara zilei de 11 iu
lie, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste 
România în Republica Demo
crată Germană, Gheorghe Colț, 
a oterit in saloanele ambasa
dei din Berlin un cocteil în 
cinstea delegației Uniunii Scri
itorilor din Republica Socialis
tă România, condusă de Pop 
Simion, vicepreședintele Uniu
nii, care a vizitat R. D. Ger
mană. Au participat membri ai 
conducerii Uniunii Scriitorilor 
germani, reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe, ai Co
mitetului de relații culturale 
cu străinătatea, scriitori și alte 
personalități ale vieții cultu
rale.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

MOSCOVA

Indira Gandhi în U.R.S.S
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

invitația guvernului sovietic, marți 
a sosit la Moscova, într-o vizită o- 
ficială Indira Gandhi, primul mi
nistru âl 
de Sardar 
afacerilor 
persoane.

Indiei. Ea este însoțită 
Swaran Singh, ministrul 

externe al Indiei, și alte

Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 
au fost întâmpinați de Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. șl de alte persoane o- 
ficiale.

Adunare consacrată, aniversării 
războiului revoluționar spaiijol

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la începutul războiului revolți [io- 
nar al poporului spaniol împotriva 
fascismului, la Moscova a avut loc 
o adunare la care au participat co
muniști spanioli, comandanți mili
tari sovietici care au luat parte la 
războiul din Spania.

La adunare, Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, a vorbit despre semnilica- 
tia luptelor duse de poporul spa-

niol împotriva fascismului, . despre 
participarea la aceste lupte a anti
fasciștilor din numeroase țări. Vor
bitoarea s-a referit, de asemenea, 
la necesitatea democratizării Spa
niei, a eliberării ei de dictatură șl 
de oligarhia monopolistă și a sub
liniat că în această direcție Parti
dul Comunist dân Spania „va ac
ționa cu întreaga hotărîre, de co
mun acord cu acele grupuri și for
te politice oare recunosc voința 
poporului".

Conferința de presă a lui McNamara
Scrisoarea ministrului 
al Portugaliei către U
LISABONA 12 (Agerpres). — Mi

nistrul Afacerilor Externe al Portu
galiei,. Alberto Franco Nogueira, a 
adresat o scrisoare secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, în care 
arată că guvernul portughez ar ac
cepta discutarea anumitor probleme 
legate de teritoriile portugheze din 
Africa după încheierea dezbateri
lor generale ale viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. In 
scrisoare se menționează că guver
nul portughez reamintește rezervele 
sale fată de rezoluțiile adoptate de 
către 
vire

Consiliul de Securitate cu pri- 
la coloniile Portugaliei din

Irak calmulIn
a fost restabilit

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
se oficiale irakiene au anunțat că 
în țară a fost restabilit calmul, iar 
situația politică, tulburată de ten
tativa de lovitură de stat care a 
avut loc în luna iunie, a fost com
plet normalizată. Luni seara, la 
Bagdad a fost dat publicității un 
decret al primului ministru, Abdel 
Rahman al Bazzaz, prin care se 
ridică interdicțiile de circulație in
troduse în urma 
tură de stat în 
prejurimile ei.

Sur-

încercării de lovi- 
oapdtală și în îm-

afacerilor externe 
Thant

Africa. Alberto Nogueira subliniază 
că „fără a prejudicia aceste re
zerve" guvernul portughez este dis
pus să „discute problemele coope
rării regionale în Africa, ale păcii 
și securității in acest continent". 
Ministrul portughez exclude de la 
bun început discutarea jurisdicției 
interne a guvernului de la Lisabona 
și, în special, problemele legate de 
drepturile politice ale populației din 
teriitoriile portugheze africane. Se 
știe că, în scrisoarea adresată la 6 
iulie ministrului de externe por
tughez, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, propune începerea trata
tivelor „în cadrul" rezoluțiilor Con
siliului de Securitate, care se referă 
în special la dreptul de autodeter
minare al populației din coloniile 
portugheze din Africa.

ÎNCORDARE în
ATENA 12. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Situația politică din Grecia a 
marcat în ultimele zile o anumită 
încordare. Aceasta este o urmare 
a incidentelor ce au avut loc du
minică la Salonic, cînd unități ale 
poliției au deschis focul asupra 
particăpantilor la un marș pașnic al 
cultivatorilor de- grîu rănind peste 
150 de țărani. Acțiunile poliției au 
stîrnit proteste în rîndurile depu-

Declarația unui ziarist nord-american
BOGOTA 12 (Agerpres). — Săp

tămânalul columbian „Voz Proleta- 
ria" a publicat declarația unui zia
rist nord-american, care a cerut 
să-i fie păstrat numele sub tăcere, 
în legătură cu activitatea Agenției 
Centrale de Investigații (CJ.A.) a 
S.U.A. pe teritoriul Columbiei. Po
trivit declarației ziaristului, apro-

ximativ 200 de agenți C.I.A. acțio
nează în această țară cu sarcina 
de urmărire și înregistrare a ele
mentelor democrate. Ei își reali
zează scopurile, arată ziarul, înfil- 
trîndu-se atît în cercurile politice 
și culturale columbiene, cît și în 
mijlocul autorităților din regiunile 
unde au loc luptele de guerilă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i. Petroșani, str. Republicii ur. 56 TeL interurban 322, automat 269.

S.U.A., Robert 
luni la Was- 

de presă, după
Honolulu, din

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al 
McNamara, a ținut 
hington o conferință 
întoarcerea sa de la
care rezultă că Statele Unite au în 
vedere continuarea și chiar extin
derea agresiunii lor în Vietnam. 
Menționînd că în prezent în Vietna
mul de sud se află 280 000 de sol
dați americani, ministrul apărării a 
anunțat că efectivele militare vor 
fi mărite pînă la sfîrșitul anului 
„dacă situația o va cere“. Penta
gonul, a spus el, „nu are în vedere

MADR1D 12 (Agerpres). — Patru 
reprezentanți ai mișcării muncito
rești spaniole, deținuți într-o în
chisoare din Madrid pentru că au 
participat la demonstrația oameni-

GREC1A

Partidului Uniunea de cen- 
făcut o declarație in care 
poziția adoptată de autori-

taților de centru și cei ai E.D.A. 
Presa de centru și de stingă publi
că numeroase fotografii înfățișînd 
scene din cursul incidentelor amin
tite. Fostul premier Papandreu, li
der al 
tru, a 
critică 
tați.

Pe de altă parte, partidele și pre
sa de dreapta cer guvernului să ia 
„măsuri drastice împotriva unor a- 
semenea manifestări" ale cultivato
rilor de grîu.

S-a anunțat că marți au 
miși în fața procurorului 
Salonic 104 din cele 140 
soane arestate în cursul
lor. Arestările continuă în 
regiunii agricole din jurul 
lei Greciei de nord.

O delegație a partidului
s-a prezentat marți după-amiază 
primului ministru Stephanopoulos, 
protestînd împotriva incidentelor 
de la Salonic.

fos-t tri- 
orașului 
de per- 
ciocniri- 

satele 
caDila-

E.D A.

I 
I

un război de scurtă durată" și nici 
nu consideră că există o limită în 
ce privește bombardamentele asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. McNa
mara a anunțat că zborurile aviației 
americane. în acțiunile ei de bom
bardare a teritoriului R. D. Vietnam, 
.au crescut luna trecută cu 70 /la su
tă față de luna martie. Cantitatea 
de muniție pusă la dispoziția forțe
lor americane intervenționiste din ■ 
Vietnamul de sud a fost în iunie 
cu 30 la sută mai ■ mare decît în 
luna precedentă. El a subliniat că 
în Asia de sud-est se află în pre
zent 350 000 de militari americani.

lor muncii din fața Ministerului 
Muncii la 29 iunie a. c., au fost 
puși în libertate Ia 10 iulie In 
ziua următoare au fost puși în li
bertate provizorie alți 17 muncitori, 
urmînd să fie judecați ulterior. Au
toritățile au fost nevoite să ia a- 
ceastă măsură din cauza amplei 
mișcări de protest stârnite de ares
tarea manifestanțllor. Potrivit rela
tărilor corespondenților de presă, 
în ultimele zile, la diverse fabrici 
și uzine din capitala Spaniei au a- 
vut loc greve de scurtă durată, în 
cursul cărora muncitorii au cerut 
eliberarea imediată a celor arestați.

CUTREMUR 
ÎN TURCIA

DE

12

pAmInt

(Agerpres). — In 
spre marți, în es-

ANKARA 
noaptea de luni 
tul Turciei s-a produs un puternic 
cutremur de pămînt. Epicentrul lui 
s-a situat în apropierea satului Ba- 
gici. unde au fost distruse nume
roase locuințe. Au fost semnalate, 
de asemenea, importante pagube și 
în satele învecinate. In zona cu
tremurului au fost trimise echipe 
de salvare.
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