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Grijă și respect fată de
să fie evi- 
de coiecti-

după-amiază, munci-

planul producției 
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marfă vin
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Muncind cu abnegație pentru a 
da viață hotărîrilor partidului și sta
lului nostru colectivele de muncă 
din unitățile municipiului Petroșani 
au încheiat semestrul I cu rezul
tate bune. Pe ansamblul municipiu
lui. prevederile planului de stat pe 
primul semestru Ia principalii indi
catori au fost realizate și depășite.

Planul de producție globală și al 
producției marfă vindută și încasată 
a fost îndeplinit în proporție de 
100,9 Ia sută iar productivitatea 
muncii în proporție de 103,1 la sulă. 
A fost realizată suplimentar o pro
ducție globală în valoare de 11,5 
milioane lei în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. Demn 
de remarcat este faptul că, excep- 
tînd

.toate 
pășit 
dotă

Rezultate care merită 
dentiate au fost obținute 
vele de muncă din unitățile C.CV.J 
(exceptind E. M. Dîlja și mina Paro- 
șenh LE.C Paroșeni. Viscoza Lu
pe"' 1 F Petroșani. I LI. Petroșani 
unitățile ■ de transporturi 
viare întreprinderea de 
rie comunală și iocativă. 
silvice Peirosani și Luneni. 
morSrituhii și panificației.

Au fost nroduse peste plan 19 877 
tone de cărbune brut, 23.276 milioa
ne Kvvh energie electrică. 6.2 tone 
fim do mătase artificială. 39.2 tone 
Sulfura de rarbon. însemnate canti 
făli de sortimente lemnoase etc.

Activitatea desfășurată în cele 
șase tuni ce au trecut din acest an 
n 'ost bună. Făcînd însă o analiză 
pro'nndă a acesteia, 
serte de concluzii 
fn cadrul fiecărei 
încă mari rezerve 
puse în valoare, 
fn cadrul C.C V.J.
tinilăti F. M. Dilja si mina Paroșeni 
și-.->r fi realizat numai planul, pro
ducția de cărbune dată în plus ar 
fi fost de peste două ori mai mare.

Deși se constată o anumită îmbună
tățire privind îndeplinirea planului 
de către fiecare brigadă de mineri, 
numărul celor rămase în urmă este 
încă ridicat (21,9 la sută în luna iu
nie a. c.). La lucrările de pregătire, 
deschidere și cercetare pe C.C.V.J. 
sarcinile de plan pe semestrul I nu 
au fost îndeplinite. Cu excepția E.M. 
Lupeni, la toate celelalte exploatări 
miniere există mari rămineri în urmă.

Indicatorul de calitate la C.C.V.J. 
nu a fost respectat, înregistrindu-se 
la cenușă o depășire de 1,5 '.a sută.

întreprinderea forestieră, deși și-a 
îmbunătățit activitatea, nu a reali
zat planul sortimental (planul ta 3 
sortimente nu a 
nu a onorat 10 
cu beneficiarii.

Au trecut deja
semestrul II. Este necesar ca rezul
tatele obținute în prima jumătate a 
anului să fie menținute și dezvol
tate. ÎN TOATF UNITĂȚILE ACTI
VITATEA DIN 
VA TREBUI
TREAPTA ȘI MAI 
CA ÎNDEPLININD 
PLAR SARCINII E 
ACEST AN SĂ
TOATE CONDIȚIILE PENTRU PRO 
DUCȚIA ANULUI VIITOR

Ne aflăm 
tivele de 
C.C.V.J. si 
municipiului 
a înt'mnina
se cuvine Co”<enarul ex'>'na<ărit In
dustriale a cărbunelui în Valea Jiu
lui. Ziua minerului s> .-«a de 23 
August.

Organele și orqanizații'e de partid 
trebuie să exercite o îndrumare per
manentă. un control comnelent și 
exigent asupra modului în care 
respectă disciplina de plan, să 
fervină prompt și să sprijine

SIMBIOZĂ INDUSTRIALA

LA PAROȘENI.

Foto : Cocîrlă Mihai

Luni dimineala a păîăsit Capitala 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România Nl- 
colae Ceaușescti, a făcut o vizită o- 
flcială de prietenie în tara noastră.

In vizita sa în România, oaspetele 
a fost însoțit de Habib Bourguiba jr., 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne,
de stat pentru lucrările publice 
locuințe. Mansour Moalla, 
de stat pentru comerț 
Mahmoud Maamouri, 
Republicii Tunisiene 
Mokki Zidi, directorul
energiei, Habib Ben Ammar, 
dinte 
lui pentru artizanat, Ferid Sourlant, 
președinte — director general al A- 
gentiei de presă „Tunis-Afrique", 
Ahmed Ghezal, Aii Chet ioni și Moh-

vitalea desfășurată de comitetele de 
direcție în acest scop. ÎN FIECARE 
UNITATE ESTE NECESAR SĂ FIE 
LUATE MĂSURI CORESPUNZĂTOA
RE CARE SĂ ASIGURE REALIZAREA 
RITMICA LA TOȚI INDICATORII ȘI 
LA TOATE SORTIMENTELE A PLA
NULUI DE PRODUCȚIE. Este de da
toria organelor și organizațiile de 
partid, a comitetelor de direcție ca 
în lumina holărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 10 iunie a. c. să stabi
lească măsuri politice și tehnico- 
organizatorice care să ducă la pu
nerea în valoare a unor noi rezerve 
ce există în unități.

Pînă în prezent, în unitățile din 
municipiul Petroșani au îost efec
tuate în cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, unele studii din care rezul-

(Continuare în pan. a 2-a)

Sîmbătă 
lorii șantierului de construcții 
forestiere I.C.F. Sașa (lingă 
Izvoare) au primit vizita unui 
grup de trei medici din Petro
șani : Ilieș Valeriu, directorul 
policlinicii din Petroșani Radu 
Ionel și Banacu Mitiai. Medi
cii au oferit muncitorilor fo
restieri un mozaic" de sfa
turi igienice recomandări 
consultații medicale.

Foarte mulțumiți pentru 
tenția acordată muncitorii 
Ia I.C.F. Sașa au solicitat me
dicii petroșăneni să poposeas
că mai des în mijlocul lor

iii lunca Jiului, la 
NEDEIA IUL IP ANULUI

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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c:

că, după ora 
asfințit, auto- 
alte mijloace

fero- 
gospodă- 
ocoalele 
industria

socialistă, unde omul și 
salo ocupă locul central, 
reglementări precise, care 
fără echivoc la preocupare

Prtn urmare, 
său nu, rie place sau nu, tre
să ascultăm doleanțele seme- 
și, în măsura posibilităților cu 
sîntem înzestrați, să încercăm

Hunecloara, Gura 
din alte colturi ale 
nostru, artiști ama- 
simpli turiști au II- 
petreacă ziua în am-

troșani
rezolvă
și a 
deficientelor ce se mai manifestă

în perioada cînd eolec- 
muncă d-n unitățile 

alte unităli din cadrul 
sînt mobilizate nentru 
si sărbători asa cum

c. 
aceas- 
impor- 
și se-

în talgerul de-

Subscriem

în halat alb

sub supravegherea

mediul

care se interesea- 
de flora aoeeifică

acces liber prevă- 
speciale pentru că

CORSI- 
una de 
și alta

șl anume : în Insula Port- 
Marea Mediterană, în masi- 
Vanotse din Savoia și în 
apuseni.

s»

acces regulamdn-

GEORGES DASCAL, 
corespondentul Agerpres la Paris

invitației omului

se desprind o 
care ne arată că 
unități mai există 
și posibilități ne- 

Așa de exemplu, 
dacă cele două

Pagina a 2-a
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© La mina Vulcan, organi
zarea superioară a producției 
să înceapă încă din abataj.

© Bețe-n roatele transportu
lui forestier.

® Prin înnoiri mărunte e- 
fecte economice sporite.

ACEST SEMESTRU 
RIDICATA PE O 

ÎNALTĂ. ASTFEL 
ÎN MOD EXEM- 
PREVĂ7UTE PF 

FIE PREGĂTITE

7,iua de duminică a „debu
tat" cu-n soare torid, de a- 
devărat Cuptor. Amatorii de 
petrecere la iarbă verde, en
tuziasmați de prezicerile ma
tinale, de bun augur ale zilei, 
n-au pregetat în a se decide 
asupra ilinerariului extracila- 
din. Popularitatea care s-a fă
cut nedeii de la Iscroni — 
sărbătorii tulipanulul — a con
trabalansat mult 
ciderilor.

Astfel se lace 
9 și pînă spre 
buzele LC.O. și
de locomoție proprii au trans
portat în jurul arborelui cu 
frunze aurii o mare mulțime 
de oameni. Din întreagă Valea 
liulul, din Păucinești, Sarmi-

zegelusa. 
Barza și 
județului 
tori sau 
nut să-și 
bianja de voie bună, cînlec 
și joc a unei nedei tradițio
nale Organizată de Consiliul 
municipal pentru cultură și 
artă și de Consiliul municipal 
Petroșani al U.G.S.H., ne'deia 
de la Iscroni a depășit prin, 
amploare (nu și prin farmec!) 
nedeile populare „momîrlă- 
neșli" — aceste sărbători ne
lipsite din obiceiurile localni
cilor meleagurilor liene. Pă-

doleanțele cetățenilor a
de

se 
preocupare mai susținută 
direcție în 

economice și 
Jiului.

ina joritatea 
instituțiilor

și o seamă 
. este — si 

așa

Faza județeană 
a bienalei

Taraful reunit al 
cluburilor sindica
telor din Valea 

. Jiului, condus de 
prof. Gheorghe Po
pa, pe estrada Ne
deii de la Iscroni.

ne- 
e- 
o- 
în 

nl- 
Cen- 

dln aprilie a.
dezbatere 
deosebită 

scrisorilor 
muncii.

In cabinetul nr. 5 al dispensarului stomatolo
gic din cartierul Aeroport din Petroșani. De pe 
coridor, unde așteptase eieclul anesteziei, un ce
tățean mai brunei fu invitat să intre și să ia loa 
pe scaunul dentar. Omul în halat alb procedă 
cu mină sigură, curăță atent golul lăsat de mă
seaua expulzată, ii făcu citeva recomandări a- 
supra a ceea ce avea de făcut și cînd să plece, il 
mai refinu o clipă :

— Nu uita, te rog, ceea ce am discutat. De 
acum încolo vii așa cum trebuie.

Ce se înlîmplase 1 Cetățeanul, pe nume Goti-

Ornul, cu preocupările lui cotidie
ne, cu bucuriile și necazurile Iul, 
este puternic încrustat în întreaga 
noastră viată socială. Prin însăși 
existența lui, intră permanent In 
contact cu instituția, cu semenul 
său, natura relației fiind dictată de 
o mulțime de factori, 
vrem 
buie 
nilor 
care
cea mai bună tezolvare. E în pri
mul rînd o leqe a firii.

Dincolo de aceasta însă, în socie
tatea 
voile 
Xistă 
bliqă
rezolvarea solicitărilor la toate 
velurile. Plenara Comitetului ( 
trai al partidului 
a luat din nou în 
tă problemă de o 
tantă : rezolvarea 
sizărilor oamenilor

Zilele trecute, biroul Comitetului 
județean de partid a analizat modul 
cum organizațiile de partid, de ma
să, economice și de stat examinea
ză și rezolvă scrisorile, sesizările și 
cererile oamenilor muncii. Din ana
liza făcută, se desprind o seamă de 
concluzii, de cea mai mare impor
tantă și pentru organele și organiza
țiile de partid din municipiul Pe
troșani.

Se constată din partea organelor 
de partid și de stat, a conducerilor 
organizațiilor de masă, obștești și 
economice mai multă grijă, recepti
vitate, solicitudine fată de rezolva
rea în termen, în mod principial șl 
pînă’ la capăt a problemelor ce se 
ridică în scrisori și audiente. Biroul 
Comitetului municipal de partid Pe- 

a analizat modul cum se 
scrisorile oamenilor muncii 

luat măsuri pentru lichidarea 
ÎD

acest domeniu. Dtept urmate, 
observă o 
în această 
unităților 
din Valea

Există însă pe alocuri 
de neajunsuri. Normal 
indicațiile conducerii partidului 
sînt — ca de rezolvarea doleanțe
lor cetățenești să se ocupe în pri
mul rînd cadrele de conducere. Ori 
acest lucru nu se face peste tot. 
Multe din scrisori — ca, de exem
plu, la Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, la unele consilii populare — 
sînt repartizate la serviciul „scri
sori și audiente". Consecințele sînt 
ușor de întrevăzut și ele nu pot fi 
separate de formalism, tărăgănare, de 
incomnotentă în

Omul care 
tă, desigur, o 
întîmplă însă 
amînată oină
pierde răbdarea și atunci este 
voit să se adreseze altor foruri. 
Două exemple sînt edificatoare în 
accepțiunea acestei idei. Astfel, teh
nicianul Badea, de Ia I.C.O., a fost 
nevoit să aștepte trei luni pînă să

ulllmă instanță.
așteap- 

mal 
f'e 
își 

ne-

se adresează 
soluționare. Se 

ca rezolvarea să 
cînd solicitantul

L Caragiaie it i

Corespondentă

de peste hotare

Jurnal
eiftsdSio

ciulea Alexandru, muticilor la l.C.O. venise la 
dispensar cu haine murdare, el însuși murdar. 
Intr-un loc unde curățenia își înscrie exigen
tele cu majuscule. Intr-un loc unde venim cu în
credere să ne apărăm sănătatea, iar curățenia 
este —- cum bine se știe — mama sănătății.

Asistenta medicală din cabinet a șters înde
lung scaunul, spătarul, locul unde așezi coaiele 
și capul. Abia după aceea omul în halat alb, 
l-a chemat pe pacientul următor.

Este într-adevăr un caz rar, dar care totuși 
mal poale fi înlilnit. La frizerie, în autobuz, sau 
chiar la restaurant. E o manifestare reziduală a 
unei păreri de mult combătute că pofi să apari 
oricum între oameni, că dacă nu le convine, 
n-au decît să se ferească. In esență, avem de-a 
face cu o manifestare de lipsă de respect lată 
de cei din jur, un aci dăunător pe care trebuie 
să-l dezaprobăm în gura mare.

Tocmai de aceea subscriem invitației omului 
in halal alb.

Pe de o parte, pentru a ocroti 
fauna și flora tării, iar pe de altă 
parte pentru a permite populației să 
se bucure de binefacerile naturii, 
guvernul francez a hotărît să creeze 
în anumite regiuni, ale tării parcuri 
naționale și parcuri regionale.

Astfel, în zona „Provence — Coas
ta de Azur" (Camargue) și în Cor
sica se vor amenaja parcuri regio
nale de cultură și odihnă pe o su
prafață de 200 000 ha. Parcurile na
ționale sînt rezervate exclusiv faunei 
și florei. Există deja trei asemenea 
parcuri 
Cros în 
vul La 
Pirineii

Parcurile regionale vor fi în nu
măr de două : unul în Camargue șl 
altul în Corsica.

PARCUL REGIONAL DIN CA
MARGUE va cuprinde trei zone t

O zonă de
care va putea fi vizitată de pu- 
dar numai 
ghizi;
O zonă de 
cu itinerarii

ii O rezervație integrală, în care 
nu vor fi admiși decît oameni de ști
ință și specialiști 
ză de botanică și 
acestei regiuni;

2) 
tată, 
blic, 
unor

3) 
zută
lărle. Aici vor funcționa, de aseme
nea, un muzeu care va prezenta vi
zitatorilor tradițiile din Camargue 
și o grădină zoologică în care ani
malele sălbatice vor trăi în 
lor natural.

PARCUL REGIONAL DIN 
CA va cuprinde două ’zone : 
100 000 ha pe coasta vestică
de 26 000 ha de păduri în sud-estul 
insulei.

Printre lucrările de amenajare sînt

prevăzute in special reimpaduriri, 
protecția sporită contra Incendiilor 
și alimentarea cu apă. Se va favo
riza repopularea munților cu mu- 
floni (cervidee) și se vor ocroti 
speciile de animale pe cale de dis
pariție — cerbi, vulturi regali și alte 
specii de vulturi, diferite Insecte șt 
fluturi (80 de specii).

In sfîrșit, în împrejurimile Marsi- 
liei au fost rezervate șase masive — 
două de 5 000 ha, trei de 4 000 ha 
și unul de 8 000 ha. Conform preve
derilor, aici nu se vor construi dru
muri cornișe, nici cartiere de Iocu-> 
ințe, nict complexe comerciale, ci 
drumuri cu semafoare, cărări mar
cate, refugii, adăposturi, foișoare 
etc. toate aceste lucrări urmând să 
fie terminate înainte de anul 1970.

Simbălă seara, in sili de 
spectacole a căminului cultu
ral din Pui, s-au desfășurat 
întrecerile fazei județene ale 
Concursului bienal de teatru 
de amatori „I. L. Caragiaie". 
S-au prezentat, din cadrul a- 
șezăminlelor culturale comu
nale. formațiile teatrale din 
Cimpa și Păuneșli (Hațeg). Ar- 
tișlii amatori cimpeni (instruc
tor Maria Pălrășcoiu), prezen- 
tind piesa „Ochiul babei", pre
lucrare de Gheorghe Vasiliu 
după „Soacra cu trei nurori" 
a lui Ion Creangă, s-au bucu
rai de un deplin succes din 
partea publicului și a... juriu-

(Continuare In pag a 3-a)

N. ANDRONACHE

muncesc ? !" —

Cpt. I. DURECI

insă, iimbtind 
pînă rolo prin

îs*’!;

Silfii
Popescu Grigore din comuna 

Budieni (Gorj) s-a stabilit de 
mai mtilți ani în orașul Hu
nedoara (str. Bataga nr. 7). El 
s-a mutat în orașul siderurgiș- 
tilor nu pentru că ar fi fost 
atras de munca de laminorisl 
sau oțelar. Pe el nu-l atrăgea 
nici un fel de profesie. Cura 
însă nu pot duce lipsă de mîn- 
care nici cel care „n-au nevoie 
de muncă". Iui Popescu Gri 
gore foamea îi cam da ghes. 
Dar pofta de lucru tot nu-l 
venea ..Ce. parcă n-am să pot 
trăi și fără să 
își zicea el.

Intr-o seară 
teleleu de colo
oraș. doar, doar io pica ceva 
se întîlnește c-o vulpe ce du
cea în gură o qăină. O opreș
te pe precupeață și-o întreabă :

— De unde procurași qăi- 
. fă ?
Vulpea, văzindu-' nepoliti

cos, nici nu-I ia în seamă. Ba 
iuțește și pasul. Griaore o ia 
înspre casele de unde bănuia 
că „procurase" vulpea pasărea. 
Ajunge lînqă cotețul 
erau adăpostite găinile, 
șiretenie pentru care și 
peața întîlnită în druni 
invidiat, s-a strecurat 
teț. Aici, stupoare ! 
nici o qăină. Păsările 
de vulpe. își găsiseră 
cunziș pe care Popescu Gri
gore n-avea de unde-I bănui 
După multe cotrobăieli. găsise 
într-un cuibar un ou. Ii venea

unde 
Cu o 

precu- 
1-ar fi 
în co- 

Nu era 
speriate 
un as-

să-I spargă de Și l-a
spart. L-a și înghițit cîl al 
zice... găină. Cu pofta de mîn- 
care ațițată și mai tare, a por
nit-o spre alte cotețe. Nu 
lăsat pînă n-a înșfăcat o 
na. Una mare, grasă, mai 
moașă decît cea pe care o 
zuse în gura vulpii și o 
nise. Ei dar carnea fără piine 
ar putea să-i producă grețuri 
Ba dună asemenea delicatesnri 
„ar merge" și un pahar, două 
de vin bun ! Cu ce să le ia ? 
Doar cine nu muncește, 
gore a găsit și de astă 
„rezolvarea". S-a apucat 
speculă cu marfa unor 
ducători care îl mai si retri- 
bniau pentru bine1 
făcea.

Totuși marea Iui pusiim, 
rămas găinile. Deși acestea îi 
aduseseră numai ghinion : 5 
condamnări ! ,.F mai nrudent 
să „operez" în alte orașe’ — 
și-a zis 
ne" în 
în cite 
zi însă, 
din curtea cetățeanului 
Aure! din Petroșani. a 
peste el (nu vulpea) un lucră
tor de miliție. Astîet Popescu 
Grigore n-a mai apucat să taie 
găina. Organele leqii l-au con
damnat la 2 ani închisoare 
corecțională. Poate așa i s-o 
mai „tăia" lui Grigore pofta 
de cotrobăit prin cotețele al
tora,

el. A trecut la „aclitt- 
Petroșani (și cine știe 
al(e localități I). Intr-o 
după ce furase o qăină 

Daj 
dat
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Activitatea de
trebuie ridicată
și mai înaltă

Noi dispozitive do legat 
blu pentru colivii de mină, 
execuție la U.R.U.M.P.

producție
o treaptăpe

toate unitățilepag. 1)(Uimate din

se va asigura

exploatările

La mrna Vulcan

și concedii 
necesitatea 

pentru foio- 
de timp. U-

o producție
20 milioane

loco- 
eoni- 
nivel 
care

su
lei.

și
iulie.

producție ca 
electromecanice,
RESPECTAREA 
CĂTRE CONDUCERILE

de lucruri 
NECESITA-

la G.C.V.J. (92,53 la sută), Vis- 
(91.66 Ia sută), 
etc 
condițiile cînd

Și 
sînt folosite la 
In perioada la 
chiar în primele zile
s-au produs dese în

armare a 
ESTE

RIGU-

I.C.G (93,94 Ic.

roatele
transportului
forestier

Conlraotele de acord gl 
întreprinderea forestie 
și brigăzile complexe

fă că 
plimentară de peste 
Este necesară sporirea preocupării 
organelor și organizațiilor de partid, 
a comitetelor de direcție pentru pu
nerea în valoare a acestor rezerve. 
In această ordine de idei este ne
cesar să se acorde mai multă aten
tei unor probleme esențiale pentru 
îmbunătățirea întregii activități eco
nomice.

Folosirea integrală și intensivă a 
capacităților de producție trebuie să 
stea în centrul atenției. Sînt unități 
unde există capacități de producție 
inactive sau folosite incomplet. O 
situație anormală există în această 
privința la C.C.V.J. I.E.C. Paroșeni, 
L C O Petroșani etc. De asemenea, 
Indicele de utilizare a mașinilor, 
Instalațiilor și utilajelor este scăzut. 
La C C.V.J. din 44 mașini de încăr
cat funcționează în medie 27, 
motivele electrice de mină 
presoareie nu 
corespunzător, 
ne referim 
ale lunii
trerireeri în 
<j 'acțiunilor 
NECESARĂ 
ROASĂ DE
UNITĂȚILOR A. PROGRAMELOR DE 
PFVI71I SI REPARAȚII CE SE EXE
CUTĂ ÎN ZII ELE DE REPAUS ÎM
BUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII REVIZI
EI OR S' REPARAȚIILOR, O ATITU
DINE EXIGENTĂ FAȚĂ DE SALA- 
P’vifl CARE NU-SI ÎNDEPLINESC 
OBLIGAȚIILE DE SERVICIU.

Realizarea planului de producție 
îi ‘iecare loc de m-incă, de
fie<are formație, de către fiecare 
lariat, constituie una din marile 
zerve care trebuie valorificate, 
aceea, este imperios necesar să

menea necesar ca în 
să fie asigurată o asistență tehnică 
calificată, pe toate schimburile, la: 
toate punctele de liicru.

Folosirea: în mod rațional și'deplină: 
a timpului de liicru, constituie una 
din condițiile de bază ale creșterii 
eficienței economice în fiecare uni
tate. Or, în această privință în toate 
unitățile, fără excepție, sînt rezerve 
considerabile. Pe primul semestru 
indicele de folosire a timpului de 
lucru a fost de numai 93;12 Ia sulă. 
Este o situație necorespunzătoare 
avînd în vedere îndeosebi faptul că 
au fost înregistrate un număr mare 
de absențe nemotivate, învoiri și 
concedii fără plată (314 122 ore om); 
Aceasta în timp ce volumul orelor 
suplimentare prestate se ridică ta 
256 681 ore om. O situație necores
punzătoare privind utilizarea fondu
lui de timp de lucru continuă să e- 
xiste 
coze 
sută)

In
exemplu se reclamă lipsa de elec
tive, pe semestrul I au fost înregis
trate aproape 24 006 zile om absen
țe nemotîvate, învoiri 
fără plată. Se impune 
luării tuturor măsurilor 
sirea. deplină a fondului
tilizarca eficientă a timpului de lu
cru, creșterea considerabilă a vite
zelor de avansare în abataje, Ia lu
crările 
precum 
ve vor 
asigura 
lui de

SE IMPUNE CA ORGANE! F SI 
organizațiile de partid să ur
mărească Șf. SĂ ASIGURE apli
carea PUNCT CU Plt’NGT A PRF- 
VFDFRHOR HOTĂRÎRII c.c. al 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI DE MI
NIȘTRI CU PRIVIRE LA REGLEMEN
TAREA PROGRAMULUI; DE LUCRU 
ȘI ÎNTĂRIREA DISCIPTINEI. In a- 
ce»sstă’ direcție să. se analizeze con
cret șf operativ cazurile de absențe 
nemotîvate, de întîrzieri sau plecări 
înainte de terminarea programului 
tie lucru și alte aspecte de irosire 
a timpului de lucru, să fie folosite 
mai activ formele muncii politice și 
cultural-educative de masă p ‘nlru. a

de deschidere și pregătiri, 
și folosirea celorlalte rezer- 
suplini lipsa de efective și 
realizare,-, ritmică a- planii- 

producție

către 
șa
te
ne 
se

manifeste mai multă grijă și răspun
dere din partea ronducerilor unită
ților pentru o aprovizionare ritmică 
si ta nivelul’ cerințelor a tuturor for
mațiilor de lucru (îndeosebi brigă
zile din exploatările miniere), să ur
mărească concret și cu spirit gos
podăresc
prime și materiale, aplicarea.
norme științific fundamentate Ia toa
te locurile de muncă. Este de ase-

consumurile de materii 
unor

crea o opinie puternică împotriva 
abaterilor de la disciplină, pentru 
dezvoltarea răspunderii fiecărui co
munist; a: fiecărui' salariat fațas de 
sarcinilb încredințate. Ih acest: sens 
vor trebui să-și îndrepte atenția și 
organele și organizațiile sindicale și' 
de U.T.C.

Din analiza activității desfășurate 
în primul semestru mai rezultă o 
situație necorespunzătoare privind 
respectarea legislației proiecției mun
cii, a. regulilor de lucru. Aceasta se 
concretizează în numărul accidente
lor de muncă, a abaterilor de. la 
N.T.S; care se mențin Ia un nivel 
ridicat' mai' cu seamă in 
miniere.

Față, de această stare 
SE IMPUNE CU TOATĂ 
TEA ORGANIZAREA TEMEINICĂ A 
INSTRUCTAJELOR. ASIGURAREA 
CONDIȚIILOR DE MUNCĂ. CORES
PUNZĂTOARE LA TOATE PUNC
TELE DE LUCRU, DESFĂȘURAREA 
ÎN PERMANENȚĂ A UNEI SUSȚI
NUTE MUNCI POLITICO-EDUCATI
VE SI CREȘTEREA EXIGENȚEI PEN
TRU RESPECTAREA RIGUROASĂ A 
N.T.S:, A PROGRAMULUI DE LU
CRU PENTRU ÎNTĂRIREA DISCI
PLINEI SUB TOATE ASPECTELE EI. 
Sarcini concrete și importante revin 
în această privință sindicatelor și or
ganizațiilor U.T.C.

DE O IMPORTANȚĂ IIOTĂRÎ- 
TOARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI A UNITĂȚI
LOR ESTE DESFĂȘURAREA CU TOT 
MAT. MULTĂ- INTENSITATE A AC
ȚIUNII DE PERFECȚIONARE A PRO
DUCȚIEI ȘI A MUNCII) asigurînd 
acestei? un caracter dinamic pen
tru a ține.’ mereu pasul cu: schimbă
rile survenite în dotarea tehnică, cu 
complexitatea, și nivelul sarcinilor 
de producție.

In toate unitățile, organizațiile de 
partid și comitetele de direcție să 
reanalizeze și să' completeze în cursul 
acestbi: luni tematicele de lucru: al» 
colectivelor și serviciilor de organi- 

a producției și a 
ajute în elaborarea 
studii pentru semes-

cw*’wn»nxaws5!S?3^

O experiență bună la Preparația Petriia acțiunea de rentabilizare 
■prindă noi studii în ve

s' ; \ «o
■: t.Șșțș::

'-a ; s'' s I ..

crează in diferite parchete ale 
se 

cantitatea producției r 
la gară,

tatii prevăd ca plata să 
pentru 
țională la gară, ultima fazii fiind 
încărcarea lemnului în mașini.

■De la acest punct al contractului 
au început necazurile. Stocuri 
lemn 
toate 
gătit 
menii 
dar...
tea sînt puse la dispoziția I. F. Pe
troșani de către Autobaza transport 
auto Petroșani și 
Lupeni. Cum se 
sarcină cele două 
te ? Simplu. Promit, 
suficiente mașini, 
ple. In zilele de 
față de 39 mașini 
tobaza Petroșani a

respectiv 22' de 
la prima vedere pare mai

50 mașini plani- 
circula-

de 
de diverse sorturi; se află la 
parchetele. Lemnul este pre- 

pe rampele de încărcare, oa- 
sînt pregătiți să-l încarce, 
lipsesc autocamioanele. Aces-

I.M.T.F. sectorul 
achită de această 
unități menționa- 

dar nu trimit
Iată două exem- 
8, 9 și 10 Iulie, 
pe zi, I.J.T.A. au- 
dirijat în parche- 

mașini.

Față de
zi, sînt puse în

sini pe 
precis ț 

cald de

Preparația Petriia — una din cele 
rnal vechi unități din bazin — pri
mește spre spălare circa 7500 tone 
cărbune pe zi de la exploatările Pe
triia, Lonea, D’îlja și Vulcan. înno
bilarea în bune cctndlțiuni a unuii 
asemenea volum de producție în in
stalații îinbătrînite în multele dece
nii de funcționare, ridică o seamă 
de probleme în fața colectivului el. 
Asigurarea bunei fltrrcțfonări a li
niilor tehnologice, stă în atenția 
permanentă a serviciului mecanic 
șef al preparației, a colectivului de 
meseriași care răspund de funcțio
narea întregului complex de utilaje.

Cum a- fost, organizată munca 
pentru asigurarea funcționării con
tinue a liniilor tehnologice din pre
parat ie ?

Prima măsură a conslituit*o întoc
mirea de grafice de reparații pe uti
laje și,., punerea în reparație a lu- 
Iiitot utilajelor la termenul prevă
zut — chiar dacă utilajele erau în 
stare de funcționare încă, satisfăcă
toare. Rezultatul acestei intransigen
țe! în efectuarea reparațiilor medii 
si capitale : utilaîele prezintă in- per
manență siguranță în funcționare.

r’vnerienta a demonstrat că între
ținerea și repararea utilajelor se 
Lire mai ușor, mai repede și mai 
Line de către , acoi meseriași care 
tunosc temeinic utilajele respective. 
Do aceea echipele de 
list împărțite pe grupe 
rare răspund. Un prim 
creșterea apreciabilă a 
lunctionare a utilajelor 
reparații, iar' în al doilea TÎnd, nu
mărul meseriașilor a putui fi redus.

S-a început în preparație și o Iar
nă acțiune de înlocuire a unor pie
se vechi — care la timpul lor '•rau 
unicate, iar aciun nu se mai găsesc 
tipuri asemănătoare penlru reparare 
— cu grupuri de piese (chiar utilaje, 
agre’qale) moderne și tipizate, de se
rie, la care procurarea pieselor de 
schimb este mult mai ușoară. Tot
odată, la o seamă de utilaje 
condițiile permit, s-au 
ționari de dublură, ceea ce face 
în cazul ivirii unei defecțiuni, să 
poată cupla rapid acționarea de 
zejvă, iar linia tehnologică să func
ționeze în continuare.

Multe strădanii se depun și pen

reparații au 
de utilaje de 
rezultat este 
duratei do 
între două

ii n de
montat ac

re-

f

atru mărirea capacității de preluare 
producției brute. Astfel, au fost mon
tate benzi de transport cu covoare 
de cauciuc mai late și grupuri de 
angrenare avînd viteze de lucru spo
rite, s-a trecut la înlocuirea angre
najelor' zgomotoase cri unele silen
țioase, etc.

Măsurile luate de colectivul 
mecanici a) preparației Petriia 
tăcut posibilă as-'qurarea unei
bune exploatări a utilajelor, folosi
rea lor la indici: superiori.

M. S;

de
au 

mal

zare științifică 
muncii, să le 
programului de 
trul II a-, c.

La L F. Petroșani, I.E.C. Paroșeni, 
Viscoza Lupeni și în alte unități 
care lucrează cu dotații de la stat 
sau realizează produse nerentabile 
să se 'analizeze modul cum s-au în
deplinit măsurile stabilite în anul 
trecut 
și să
derea rentabilizării, tuturor produse
lor și' unităților pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

Organizațiile de partid și comite
tele de direcție să manifeste o preo
cupare susținută penlru finalizarea 
tuturor studiilor și aplicarea; solu
țiilor: și măsurilor preconizate în 
acțiunea de perfecționare a produc
ției și a muncii.

In semestrul II. in fața colective
lor de muncă din municipiul Petro
șani stau sarcini deosebit de impor
tante. Există, toate condițiile ca a- 
cestea să: 
xempiar s 
tribuim 
viață a 
vin din; 
triei
Congresul al IX-lea și de Conferința 

: Națională a

i!

fie- îndeplinite în mod- e- 
ș-i în felul acesta să con- 

din plin la traducerea 
mărețelor, sarcini ce ne 
programul de inflorire a 

noastre socialiste elaborat

partidului.

în
re-
pa-
de

Mina Vulcan a încheiat trimestrul 
II cu un plus de 2 315 tone de căr
bune brut. In această perioadă s-a 
muncit mult pentru înlăturarea unor 
carențe în organizarea producției, 
semnalate în trimestrul I, care au 
slinjenit activitatea normală a sec
toarelor. Dar cu toate masurile lua
te, nu s-au reușit încă mobilizarea 
•tuturor factorilor pentru ca planul 
să fie realizat ritmic, decadă de de
cadă, de către liecgre sector al mi
nei. O cauză principală, a oscilațiilor 
în realizarea planului o constituie 
faptul că brigăzile muncesc în sal
turi. Cîteva: cifre sînt semnificative 
în acest sens. In prima decadă din 
lunile mai și iunie, 58 Ia sută, res
pectiv 46 la sută din brigăzile minei 
Vulcan aveau serioase rămîneri în 
urmă. In decada a doua procentul 
respectiv a fost mai scăzut, ca in 
ultima decadă, 
cu planul. 
16—20 la. 
menține și

Cauzele 
această stare do lucruri sînt multe, 
o parte dintre ele sînt cunoscute, 
dar măsurile pentru înlăturarea lor 
întîrzie să-și arate eficiența.

La nivelul brigăzilor, neajunsurile 
sînt semnalate, dar, fără sprijin din 
partea celor care conduc și supra* 
veghează procesul de producție, ră- 
mîn simple constatări de cele mai 
multe ori neluale în seamă.

Pentru a afla și alte amănunte le
gate de realizarea, neritmică a pla
nului ne-am adresat unor șefi de 
brigadă, maiștri și ingineri' de la mi
na Vulcan, care ne-aii relatat: urmă
toarele :

PĂDUREA'NI-5 SMMION, miner șef 
de brigadă- pregătiri. sectorul III-: 
..Părerea: mea esto că unele brigăzi' 
de- la- pregătiri nu s-întl suficient: spri
jinite de-conducerile ■'«’Iriarelnr. Mă: 
refer la- aprovizionarea, cu materiale- 
și vagonote goale precum și lat a_- 
sistbnța: tehnică; care nu. este' ia- ni
velul cerut: Pe de altă part's, la- în-

"numărul brigăzilor 
nerealizat să scadă la 
sută. Aceeași situație se 
în luna iulie.

care generează și mențin

ceputul lunii (3—4 zile) se comen
tează mult pe marginea cîșt’.uurilor 
și ritmul de lucru este mai scăzut".

NICOARĂ GHEORGHE, minor șef 
de brigadă: abataj cameră sectorul 
I : ,,Consider că principalele cauze 
ale nerealizării ritmice a planului 
sînt':

— In abatajele cameră intervine 
poziția locului de muncă (atacare, 
lucru în șpițuri etc.) I

— La începutul lunii, din cauza 
concediilor nu se mai respectă com
ponența, brigăzilor, o parte cli.rt oa
meni se consideră ..noi1' si deci, rit
mul do lucru, scade. Propun să se 
acorde mai 
zării, brigăzilor 
cît mai 
gătiri;

— In 
tehnică, 
zile de pregătiri este 
fel și aprovizionarea 
șl vagonote. ,,Pia!ra mai la urmă

scade. Propun să 
multă atenție omogeni- 

atît do la abataje 
cu seamă a celor de la pre

ceea co privește 
pot să afirm că 

mai 
cu

PE TEMA RESPECTĂRII N. T. S.
Chiar seraiul în 
contradicție cu normele 
de siguranță ?!

Aerajul parțial al locurilor de muncă reprezintă 
unul din factorii esențiali care ajută la crearea unui 
microclimat! coTespunzătbT, care să permită în subteran 
o desfășurare normală a lucrului.

Sînt însă cazuri cînd, din lipsă de supraveghere, in
stalațiile de aeraj secundar funcționează defectuos. 
Exemple de acest lei sînt multe la minele din Valea. 
.Ihilui. Relatarea lor trebuie să constituie un semnal 
de alarmă pentru conducerile sectoarelor, a exploată- 
rilbr miniere care au obligația să remedieze în cel 
mai scurt timp lipsurile semnalate, cu ocazia controa
lelor efectuate de către organele Inspectoratului de 
protecția muncii din Petroșani.

Astfel, la E. M. Dîlja; la abatajul cameră din blo
cul III, coloanei de aeraj îi lipseau șuruburi și garni
turi de etanșare; iar multe tuburi erau deformate, de
bitul de aer fiind mult diminuat. La mina Vulcan, în 
galeria transversala' de atac spre stratul 5 nr. 1 vest, 
ventilatorul nu era pus în funcție, cu toate că avan
sarea era făcută pe o lungime de 7 metri, iar în aba
tajul cameră nr. 6 stratul 3, blocul 111 din sectorul III, 
ventilatorul pneumatic nu funcționa fiind defect. Mun
citorii lucrau într-un climat necorespunzător.

In cele mai
și IV de la ml 
combinat. Dar, 
lulant sînt necorespunzătoare, 
ventilator pneumatic la care sînt montate cîte un tub 
de 0,5—.0,6 m do c parte, și de alta, funcționarea se 
face la întîmpiare, fără instrucțiuni specifice de lucru.

La E. M. Lupeni în abatajul cameră nr. 11 a din 
straiul 3, blocul V sectorul VI o porțiune de abataj

multe abataje din stratul 3 sectorul 111 
na Petriia, se folosește aeraj partial 

din cauză că instalațiile de aeraj re- 
fiind realizate dintr-un

i-

da cca. 15 metri a rămas neaerisită deși avea coloană 
de aeraj parțial pe care funcționa un ventilator elec
tric de 6,5 kW, amplasat însă incorect.

Față de aceste abateri de la normele de siguranță 
minieră serviciile mecanicului șei de la exploatările 
din bazin, împreună cu șefii de sectoare, vor trebui 
să revizuiască rețelele de aeraj secundar, să ia mă
suri prompte de îndreptare a neregulilor pentru ca 
lucrul în subteran săi se desfășoare într-un microclimat 
corespunzător

asistenta 
la brigă- 
slabă. La 
materiale 

" a
devenit o expresie la modă, pentru 
multi maiștri do la noi.

CAZIMIR EUGEN, maistru, miner 
sectorul III : ,,La începutul fiecărei 
luni, din cauza forțării ritmului do 
lucru în decadele II și III ale lunii 
încheiate, activitatea în cadrul bri
găzilor începe să slăbească. Se parc 
că. nici aprovizionarea cu materialo 
nu mai este aceeași.

Cît privește asistența tehnică: în 
prezent se mai observă încă, acel: 
fenomen de a fi sprijinite di: oătr» 
unii: maiștri doar brigăzile profe
rate".

Dirijarea abatajelor nu se face în
totdeauna conform graficului; din 
cauză, că. nu se realizează planifi.- 
carea; posturilor în abatcij;.- se prac
tică' frecvent: schimbarea' unei 
găzi de la: urr loc de muncă la 
tul, etc.

Este foarte adevărat ră> nu 
maiștrii, asigură- condiții de 
corespunzătoare 
zi Io.

Cit’, privește diriiarea: abatajelor; 
pe lîngă: deficientele de plasaTe. și' 
orrfaniz/aro, intervin foarte frecvent: 
defecțiuni electro-mecanice Ia unele 
utilaje precum și unele surpări. Toa
te acestea îngreunează respectarea: 
prmiramelnr de lucru ce. 
mese.

ING. DOCZII LUDOVIC, 
torului V : „Consider că 
sub plan a, unor brigăzi 
reșle modului defectuos ' 
parte din maiștri și tehnicieni din 
conducerile sectoarelor se preocu
pă de realizarea ritmică a planului. 
La începutul lunii slăbește oarecum

bri- 
al-

toțl 
condiții de- lucru 

pentru toate briqă-

se întoc-

șeflrl soc- 
rămînerea 

i se dato- 
în care o

normelor de protecția muncii.

Unde duce neglijența
trei din 2 iulie a. c., vagonetarul Nagy

Lupeni s-a acci-
a.In schimbul 

Nicolae de la sectorul II al minei 
dentat grav. Medicul precizează în diagnostic: contu
zie forte rotulă. genunchi slîng. Conducerea minei an
chetează cazul, stabilind cauzele și vinovății acestui 
accident. Germenele accidentului s-a născut dintr-o 
nealijență. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile.

Cu vreo zece zile înaintea accidentului, o parte din 
scările și balustrada axului colector nr. 2 din stratul 
5. blocul 11, au fost rupte. In acest I mp maiștrii mineri 
principali Schmidt Iosif și Negrită Ifraim au trecut de 
nenumărate ori pe lîngă această neregulă. Nu au luat 
măsuri corespunzătoare de amenajare a secției de cir
culație penlru personalul de Ta acest ax colector.

pare urcă sau co- 
Dar echilibristica a mers pînă 

cînd Nagy Nicolae, 
unde scara și balus- 
s-a lovit cu genun-

„Să mai facă, și | echilibristică cei 
boară și-or 
în ziua de 
coborînd, a 
trada erau 
chiul stîng

Cum cei 
do accident 
lei.

Iată cum 
ai sectorului II 
cident. care ar fi putut fi evitat.

ff spus ei.
2 iulie, la ora două, 
alunecat îrr porțiunea 

deteriorate, a căzut și 
de transportor.
doi
Șij

srau făcut vlnovați

I

maiștri principali
ca atare, au fost amendați cu cite 150

neglijența unor factori de răspundere 
de la mina Lupeni s-a întîinplat un ac- i

asistența tehnica 
parte 
cupat 
parte 
cupă 
lui și mai cu 
disciplinei în 
pective.

Nici conducerea sec toarelor nu fa
ce lotul pentru respectarea posturi
lor planificate și mai cu seamă pen
tru omogenizarea' tuturor formați
ilor do lucru (sînt brigăzi în care 
nivelul profesional al muncitorilor 
oslo mai slab, vnoliimoa îh meserie 
mai mică).

Pentru respectarea diagramelor de 
lucru, este necesară o preocupare 
mai mare clin partea maiștrilor: mai 
ales în abatajele frontale, iar ser
viciul electromecanic ar fi de dorit 
să acorde mai multă alentlo îmbu
nătățirii calitaiii reparațiilor la-ti- 
tilajo".

Cele semnalate mai sus, duc Ia 
concluzia că realizarea ritmică a 
planului de producție la- E. M. Vul
can este 
re pot și 
către coi 
procesul 
problemelor în aparentă 
re apar la nivelul brioăzilor este 
cerință vitală, o necesitate de 
ximă- importantă, 
că: în final la realizarea ritmică 
planului de • hire fiecare brigadă, 
întărirea, disciplinei, folosirea Ia ma
ximum a- color 480- minute la fron
tul de liioru. aprovizionarea la timp 
a. brigăzilor cu materiale și vago
note goalo. îmbunătățirea asistentei 
tehnice,, omogenizarea brioăzilor. sînt 
cîfiva- dintre factorii asupra cărora 
trebuie acționat imediat. Numai ast
fel- realizarea planului devine o cer
titudine încă din prima zi a lunii, 
ritmiritetea; ocupîndn-și locul cuve
nit: iu activitatea do fiecare zi a 
minei Vulcan.

cauză 
a personalului tehnic 
cu calculul salariilor 

din șefii de brigadă n 
suficient de organizarea 

mai cu seamă de întărirea 
cadrul brigăzii: ros-

că O
este 0-

iar 0
ii se o-
i lucru-

condiționată rle factorii 
trebuie să fie 
ce conduc si 
de produch’o.

ca- 
asigurati de 
organizează 
Rezolvarea 

minore, ca- 
o 

> necesitate de ma- 
, caro trebuie să du- 
roalizarea ritmică a 

fiecare

S. BRÂDEANU

le 17, 16 
I.M.T.F.-ul 
rezonabil, 
ficate pe
ție cîte 44—49 do mașini.

întrebați fiind cîte mașini 
traseu, răspunsul c scurt și 
49... însoțit de un zîinbet 
automulțumire.

Dar pe traseu cîte nu se întîm- 
plă. Unii șoferi dorm la umbra ma
șinii, ca Rrîndușan Iosif în ziua de 
10 Iulie, a. c. Alții, în loc să facă 
un număr maxim de curse emită 
ciubuc, iar alții caro mai au de co
sit, aranjează ca mașinile să se de
fecteze în plină zi, cînd o mai mult 
de lucru.

Urmările? Nu se realizează indicii 
de utlli7,aro a mașinilor,
exemple culese în ziua de 
Trei mașini do la I'.M.T.F. pe o dis
tanță de 32 km abia au reușit să 
facă împreuna patru curse'; de la 
Miorleasa, pe o distanță rle 8 km, 
o mașină lot do la I.M.T.F. a reali
zat' o singură 
altă mașină
realizat opt curse.

Do la Jigpreasa — traseul măsoa
ră 9 km — o mașină, proprietatea 
.IJ.T.A. a făcut tret' curse, -i!ar de Ia 
Polatiște, pe o distanță de 
patru mașini au realizat 
curse.

Față de cere semnalate 
rești întrebările la care

Iată cîteva
10 iulie.

cursă, în vreme ce o 
în aceleași crindilii a

• 13 km,
numai 9

devin fi-
așteptăm

răspuns:

® conducerile acestor două 
unități de transport 
înseamnă eficienta economică ?

știu ce

© cura se manifestă preo
cuparea penlru folosirea 
maximum a utilajelor din dO' 
tare ?

la

® Organizarea științifică ă 
producției și a muncii nu poa
te 
și

ii introdusă și la
I.M.T.F. ?

realizarea planului
F. cit și. de către

atit de
L.LT.A.

Pentru 
către It 
șl I.M.T.F. se așteaptă oportuirlate 
șL seriozitate în deservirea benefi
ciarilor, ale căror realizări depind 
îh mare măsură de telul cum este 
asigurat transportul producției.

Cărți tehnice în

1.
i

I

con
Imbun

de lucru
In secția de sulfura de car

bon a F.F.A. „Viscoza" Lu
peni, în timpul încărcării cu 
mangal a retortelor pentru 
sulfura, se produceau nori de 
praf, mangalul prăfuit împie- 
dicînd buna desfășurare a lu
crului. Inovatorii Nicolaescu 
Toma, maistru și Brăneț Ion, 
chimist, in urma unor studii 
efectuate, au propus un sis
tem de absorbție a prafului în 
faza de producere a Iui, adică 
în timpul încărcării cu mangal 
a retortelor. Inovația propusă 
a suscitat interes la conduce
rea fabricii, fiind acceptată. In 
prezent noul sistem de absorb
ție a prafului se află în ex
perimentare și dă rezultatele 
așteptate.

R. S.

librării

geologică
B. DAVID, M. GTTEANU

Lucrarea are caracterul unui în
drumători pentru executarea analize
lor probelor geologice, recoltate în 
fazele de prospecțiune și explorare, 
sau penlru clarificarea anumitor pro
bleme ale cercetării geologice.

Din> cuprins: Colectarea probelor; 
Prelucrarea probelor; Analize pentru 
rezolvarea problemelor de stratigra
fie (determinarea vîrstei relative, a 
vîrslei absolute, corelarea stratelbr); 
Analize geochimice și biochimice; 
încercări fizlco-mecanice (greutatea 
specifică, granulometria, rezistența 
la forfecare și coeziune a rocilor, 
plasticitatea, duritatea, însorea); A-

nalize pentru determinarea proprietă
ților fizice (conriuctibilitate electri
că, magnetism, radioactivitate); De
terminarea calităților substanțelor 
minerale utile prin analize (micro
scopici^ roentqenogralică, tirmodifc- 
rențială, spectrala de emisie, roent- 
genospc-rlrală, analiza luminiscenței, 
radiometrică, chimică, electrometrică, 
colorimetricli și spcctrofolometrică, 
cmniatiigrafică și de gaze).

Se adresează geologilor, Inginerii 
lor mineri, ch'miștilor și tehnicie
nilor care activează 
explorării geologice, 
fn laboratoare.

șl

In cuprinsul lucrării se tratează 
despre; măsurile de protecția mun
cii la lucrările de montare a con
strucțiilor metalice; organizarea ra
țională a șantierului; cauzele acci
dentelor la lucrările de montaj la 
construcțiile metalice și măsuri de

prevenire i lor; măsuri de prim. <5A 
j utor, ”

Se adresează tuturor lucrătorilor 
de pe șantierele de montaj-constnic« 
ții metalice, celor care organizează^ 
conduc și execută asemenea lucrării



3

44

® r

nai
avea

ver-

Bueoi

Pentru dezvolta

In incinta 
apropie de 
de snort, 
colectivul

I. EOLOGA 
Paroșenf

rea continuă

leu am 
alta am

Deosebit de important este faptul 
că prin experiența de pînă acum, 
cetățenii orașului s-au convins că stă 
în putința for să facă orașul mai 
Inimos, să creeze o ambianță pla

Iulian IORDACHE
Vulcan

o monedă de un 
de sub mese, iar 

do sub cîntar.
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PROGRAMUL I:

PROGRAMEI II:

In lunca
NEDEIA

(Urmare din pag 1}
în ta-

Programul pregătirilor

la

18 iulie, la

Petroșani : Jiul — Universitatea Cluj.21 iulie, la

Hunedoara: Metalul — Jiul' (revanșa).24 la MIERCURI 17 IULIE

— probabil cu Metalul Turnir Severin,28

1 august — probabil cu C.S.M. lot in deplasare.Sibiu,
TA-o echipă străină,intilni

Maria SCHUSTER
Paroșeni

programul 
care le vor 

începerea

Frumosul pe una din stranie 
orașului Petrila.

Dtn dorința de a Tace cunoscut Sus
ținătorilor echipei Jiu), tuturor citi
torilor ziarului nostru, 
meciurilor amicale pe 
susține- jiullștii pînă

iulie 
plasare.

Petroșani : Jiul — Metalul Hunedoara.

e Bu- 
(Cerc 

șco-

Petrila te impiesioneazâ de la în
ceput prin eleganța, proporțiile și 
coloritul noilor sale construcții. Cresc 
din temelii, în ritm uluitor, nu un 
bloc-două, ci cartiere întregi. Pe spa
țiul presărat odinioară cu cîteva că
suțe momîrlănești dintre Petrila și 
I onea se desfășoară astăzi una din 
cele mai tumultoase prefaceri urba
nistice din viața orașului : unele 
blocuri abia au fost date în folosin
ță. altele sînt în finisaj, iar schelele 
dau naștere unor noi înălțimi. La fi
gurat vorbind, asistăm la construc
ții pe... bandă.

Ceea ce întilnește azi in Petrila 
răstoarnă axiomele privind vîrstele. 
Mineritul Văii Jiului împlinește a- 
cum un secol, dar orașul Petrila se 
îndreaptă spre o veritabilă tinerețe. 
Această trăsătură e imprimată nu nu
mai de dinamica noilor construcții, 
de frumusețea complexului comercial 
în curs de dare în folosință, de in
tensitatea cu care se lucrează la 
reasfallarea șoselei. Ci în primul 
rină de faptul că în fiecare cartier 
se tace cile ceia pentru estetica o- 
rașului, că mii de cetățeni făuresc 
în dreptul locuințelor for adevărate 
picături de prospețime pe imensa 
paletă a orașului în plină înnoire.

țelei de alimentare cu apă cu încă 
900 metri, canalizarea unor străzi, 
plantarea a 5 000 arbori ornamentali, 
a 65 000 fire de Hori, întregesc ta
bloul realizărilor gospodărești.

Lucrări în valoare de peste 
1 600 000 Iei au fost efectuate prin 
munca patriotică a cetățenilor. In to
tal, pînă la 1 iunie, au fost prestate 
de către cetățeni peste 1 400 000 ore 
de muncă voluntară pe tărîmul gos
podăririi și înfrumusețării orașului.

culă muncii și vieții for cotidiene. 
In această convingere, cultivată prin 
muncă susținută de organizațiile de 
partid, de deputății consiliului popu
lar al orașului, își are rădăcina lar
ga participare a cetățenilor Ia obți
nerea de noi realizări gospodărești. 
Pentru că, trebuie subliniat, în ora
șul Petrila mai sînt multe de făcut 
pe acest lărîm. In prezent sin! în 
curs de execuție două solarii pentru 
copii cu instalații de joc. Se lucrea
ză Ia amenajarea drumurilor în car
tierul Gheorghe Gheorqhiu-Dej, iar 
în cartierul 6 August ia ființă o 
zonă de verdeață. 
Iui din Lonea se 
lucrările terenului 
spatele dării mici 
mini IX transport al minei 
amenajează cu forțe proprii 
cîntătoare zonă verde. Parcul 
Petrila. rămas mulți ani în părăsire, 
își recapătă acum prospețimea. Aici 
va cînla. după-amiaz.a fanfara clu
bului minier.

Există în rîndurile cetățenilor do
rința vie de a contribui la ridicarea 
urbanistică a orașului — spunea 
tov. Laig Stanislav, prim secretar al 
comitetului orășenesc de partid, pre
ședintele consiliului popular provi
zoriu. Aceasta constituie o garanție 
că ceea ce s-a făcut pînă acum 
un inceput pe care-1 continuăm 
dezvoltăm zi de zi.

etapa ain arest an a ac-

clubn- 
sfîrșit 

iar în 
secto- 
Lonea 
o în- 

din

In luna aprilie a. c„ un grup de 
muncitori de la sectorul I.C.O. Vul
can a început lucrările la strada ce 
duce spre dispensarul din cartierul 
Sohodol. Noi, energeticienii, ne-am 
bucurat că nu vom mai avea noroi 
cînd plouă și nici praf cînd e timpul 
frumos. Dar... nu-i bine să zici hop ! 
pînă nu pășești cu picioarele pe 
asfalt. Cel puțin în cazul acestei lu
crări.

După ce au adus pietriș și l-au 
împrăștiat do-a lungul străzii. lucră
torii de la sectorul I.C.O. au repa
rat bordurile. Apoi... au plecat. Și 
nu s-au mai întors nici pînă azi. 
Dacă această lucrare începută nu se 
execută acum, cînd timpul e favora
bil, înseamnă că ne va apuca, iar
na tot cu -.trada neasfaltată ' ?

„Trandafirul" Vulcan,
gbea am cerut vînzătoarei 200 gra
me bomboane. Deoarece vînzătoarea 
nu a folosit lingura pentru bom
boane, ci mina, i-am atras atenția 
asupra faptului că încalcă, în acest 
fel, regulile igienei.

— Ce sensibil ești, domnule! — 
m-a apostrofa! vînzătoarea intrigată 
și iritată.

I-am dat arroi o bancnotă de 5 
Iei și am pr:m:t restul. Dar cum l-am 
„primit" : 
ridii cat-o 
scos-o

Am aflat că vînzătoarea 
ventă a Școlii comerciale 
nale din Craiova. Ii 
tă cale că dacă în 
școală nu a învătat 
deservire civilizată, 
rătorilor nu va trece ușor examenul 
practic al vieții în comerț. Cumpă
rătorii sînt cei mai exigent) profe
sori.

cartierul MIERCURI 17 1UIIE

0 vînzătoare iritată
Intrat zilele trecute (6 iulie

21) în localul cofetăriei
Intr-o zi, 

cumpăraturi,

MARȚI 16 IULIE

17,30

e absol- 
profesic- 

scriu pe aceas- 
cei doi ani de 
ce înseamnă o 

în fata cumpă-

solie să Iac 
intrat în unitatea

Consultajii la matematici 
Teme : Fracții algebrice.

do legume și fructe
Braia. Cînd mi-a venit rîndul să 
fiu servit, i-am cerul vînzătoarei 
Șmigulet Adelaida 2 kg de varză 
pentru sarmale. Dînsa, deși
varză frumoasă și suficientă în uni
tate, mi-a pus pe cîntar cîteva 
ze de mărimea ouălor de g.îscă. Am 
protestat. Vînzătoarea Șmigulet a 
Tofnzat să mă mai servească și mi-a 
adresat cuvinte la auzul cărora mie, 
care am poate vîrsta tatălui dtn- 
sei, mi-a crăpat obrazul de rușine. 
Ce părere are conducerea C.L.F. Pe
troșani despre o astiel de „deservi
re" practicată de vînzătoarea Șmi
gulet Adelaida ?

CONSTANTIN
Lupeni

Cartierul nostru 
pune de suficiente 
aîe : alimentară, textile, 
unitate de letntme si fructe, 
aprovizionare avem. Ceea ce ne 
mulțumește este că deservirea 
unele din aceste magazine continuă 

Iată cazuri

Paroșeni, 
unități comerci- 

măcelărie.

In prima 
ținnii de gospodărire și înfrumuse
țare, Petrila s-a situat pe foc de frun
te între orașele din raza municipiu
lui Petroșani. In această etapă au 
fost amenajate mai multe zone verzi, 
între care cete de lingă cinemato
graful din l onea, precum și în noile 
și vechile cartiere ale orașului. In 
total zonele verzi s-au extins în a- 
ce.isfă primăvară cu încă 9 500 mp, 
far 1400 mp de străzi au fost repa
rate. Merită evidențiată inițiativa 
consiliului orășenesc Petrila de a 
așterne pe străzile nemodernizale 
p'airă roșie concasată. care după 
< ilmdrare dă cartierelor un aspect 
frumos si asigură arterelor de circn- 
îațîe o suprastructură rezistentă. 
S-au construit, de asemenea. 300 ns 
poduri, iar pe o distanță de 2 km — 
de la tunel și pînă Ia ștrand — s-a 
construit im trotuar Extinderea te-

eam pio n atulu i divizionar,
dresat tov. prof. Mircea Pascu, 
creierul clubului Jiul, din carnetul 
căruia am extras:

cind parte din ciclul manifes
tărilor cullural-arlistice ini
țiale in cinstea aniversării 
Centenarului exploatării indus
triale a cărbunelui, nedeia 
tulipanului a prilejuit amato

rilor frumosului de la clu
buri și cămine culturale o im
presionantă trecere in revistă 
a potențialului lor artistic. Da
că de dimineață, participanta 
la nedeie au admirai horele 
populare sau au îngroșat rln- 
durile celor pe care ritmul în
drăcit al sirbel sau al învîr- 
titei ardelenești îi „aprinsese" 
integral, după-amiază, la apa
riția într-o frenezie de ne- 
descris a formațiilor și soliști
lor vocali de la cluburile sin
dicatelor, în jurul estradei din 
fata tulipanului s-au adunat 
aproape toată „suflarea" din 
luncă. To/i voiau să admire 
reunite intr-un ansamblu uni
tar, cele mai „colorate flori" 
ale amatorismului Văii Jiului. 
Taratul condus de r>rol Gheor-

In 4 august. Ia Petroșani, Jiul va 
intr-un meci de „Ziua minerului".

Este, de asemenea, probabilă ami- 
narea meciului, din prima etapă a 
noului sezon (cu Vagonul, la Arad) 
în vederea disputării meciului cu 
echipa străină chiar în ziua de 11 
august.

In acest caz, 
înaintea startului

ultimul „amicei" 
olicial in noul

Locuitorii de azi ai orașului Lu
peni se pregătesc să întîmpine Ziua 
minerului 
Industriale 
Jiului cu 
niile. Deși 
iar elevii sînt în 
generală nr. 2 din localitate se a- 
menajează o „bază sportivă. Pînă a- 
cum a fosl amenajat terenul de hand
bal, Iar lucrările continuă. A fost ni
velat și terenul din fata Școlii ge
nerale nr. 1. Aici s-au transportat 
peste 40 camioane de piatră și vreo 
90 camioane de zgură roșie. In pre
zent terenul este aproape terminat 
și va găzdui, în curînd, meciuri 
handbal, volei și baschet.

La baza sportivă de la Școala 
nerală nr. 3 au fost terminate

și centenarul exploatării 
a cărbunelui în Valea 
realizări în toate dome- 
ne aflăm în plină vară, 

vacantă, la Școala 
2 din localitate se

de

ge-
lu-

< ampional
Timișoara 
C.F.R.

li susținut de Jiul la 
Politehnica sau cu

★
meciurilor, a căror pei- 
este sigură, Jiul va avea

In Jocul 
lectare nu 
ca „sparing-parteneri" echipe divizio
nare B sau C.

generală nr. 4, din colonia 
se mî.ndrește și ea cu un te- 
bandba], unul de volei și o 
de sărituri.

mai frumoasă bază sportivă,

crările Ja terenul de volei, la vopsi
rea gardului și ale instalației de apă. 
In prezent se lucrează la amenaja
rea terenului de pe lerasa a doua. 
Școala 
Ștefan, 
ren de 
groapă

Cea
amenajată prin munca patriotică a 
cadrelor didactice și elevilor, este 
însă aceea de la Grupul școlar mi
nier Lupeni. Aici se află un splen
did teren de fotbal, gazonat, pistă 
de atletism, terenuri de handbal, 
baschet și volei, groapă de sărituri, 
într-wi cuvînt lot ce este necesar 
pentru desfășurarea unei activități 
sportive multilaterale.

1 C.

munics
de volei.
zona

Cu excepția a trei 
tante: C.S.A. (ape) - 
Voința — Invătămînt și 
rul — Minerul Vulcan, 
pionatului municipal de 
— Lupeni, a luat sfîrșit.

In urma rezultatelor obținute 
acum, clasamentul arată astfel :

meciuri res- 
Invățămînt, 
Preparato- 

turul 
volei,

cam- 
zona

1. Minerul Vulcan 
Preparatorul Lupeni 
C.S.A. Lupeni 
Invățămînt lupeni 
Minerul Lupeni 
Voința Lapenî

2.
3.
4.
5.
6.

8
8
6
4
4
0

pînă

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

Deci, după cum se 
turarea clasamentului, 
mului loc în tur depinde de rezulta
tul întîlnirii directe dintre lidera de 
acum și a doua clasată.

Printre jucătorii oare s-au 
cat pînă acum se numără : 
bea și M. Popescu de la 
Jurca și V. Horincaru de 
rul Vulcan, G. Țăranu și
de la echipa Invătămînt Lupeni, I. 
Juîj și V. Rotaru de la Voința Lu
peni, C. Nadă și V. Bistrianu de la 
Preparatorul Lupeni.

I. CIORTEA

din lec-vede
ocupanta pri-

remar- 
E. Zglinr- 

C.S.A., Z. 
la Mine- 
I. Șerbu

18,00
18,30
19,00

Tv. pentru elevi, 
(clasa a VIII-a).
Prezintă prof. Ileana Voinescu.
Tv. pentru specialiștii din industrie.
Curs de limba engleză — lecfia 1 (reluare). 
Pentru cei mici. Filmele „Orice naș își are 
nașul", „Mihaela", „Hai la circ".
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Film serial „Thierry la Fronde".
Opinia dumneavoastră...

să fie nesatisfăc ăloare 
concrete :

Zilele trecute m-am 
mentară. Vînzătoarea 
ocupată cu maturatul « 
Am revenit după o jumătate de oră 
Același tablou — 
țenie. Nici după 
gestionară nu am

Deseori, dacă
săpun ți se răspunde prompt :

— Avem, dar in beci.
Alteori, după ce intri în magazin 

nu te servește nimeni pentru că 
lucrătoarele sînt plecate în... beci. 
Trebuie să aștepți mult si bine pînă 
se întorc de acolo. Iată de ce nu 
trebuie să mire pe nimeni faptul 
că mulți cumpărători din Paroșeni 
sînt nevoiți să bată drumul pînă Ia 
lupeni pentru a-si cumpăra cele ne
cesare menajului.

i dus la aii- 
era foarle(l) 

si nu servea.

se lucra Ia cur 
o intervenție 

fost servită.
soliciți sare

19,30
19,50
20,00
20.26
20,45 Transmisiune in direct.
21,0i)

22,40
23,00

Scară de teatru : ,,Ana Christie 
O'Neill.
Tele jurnalul de noapte, 
închiderea einisiimii.

Invenjie
de o simplitate

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8.30 
La microfon, melodia prelera- 
lă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00 Cîn- 
tece de Marin Constantin; 
10,.30 Călătorie muzicală; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Ora spe
cialistului; 11,45 Sfatul medi
cului; 12,00 Flori și melodii;
12.30 Intîlinire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 So
liști și orchestre de muzică u- 
șoară; 14,00 Cîntă Constantin 
Sorescu și Victor Bulzan;’14,15 
De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV); 14.50 Recital 
Mireille Mathieu; 15,00 Rule-

e știri. Buletin meteo-ru- 
15,15 Meridiane; 15.30 

Muzică ușoară; 16,00 Radiojur- 
Sport. Buletin meteorolo- 
16.20 Muzică populară;

16.30 Corespondentă specială. 
La gurile Dunării (II). Radio- 
reportaj do Ion C.ostea și Radu 
Razuș; 16,45 Concertul pentru 
orchestră de Zeno Vancea; 
17,15 Odă limbii române; 18.00 
Buletin de știri; ttkOP Radio- 
simpozion; 18,20 Folclor oră
șenesc; 18,40 Recital de operă 
Elisabeta Neculce Carțiș; 19.00 
Radioqaz.eta de seară; 19.30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de ,1’ri; 
20.05 A 7-a artă; 20.20 Muz.i-

populară cu Teodora Drn- 
și Dumitru Fărcaș; 20 40 

Muzică ușoară de Eugen Terror 
și Cele Snlomonescil; 2.0.55 
Noapte bună, copii; 21,00 Me
ridiane melodii; 22 00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Snort; 22,20 Noutăfi do muzică 
ușoară cu Jacques Brel; 22.30 
Moment poetic; 22,.35 Piese 
simfonice; 23,00 Muzică ușoa-

; 24 00 Buletin de știri; 0 05 
5,00 Estrada nocturnă. Bule- 
1 de știri și meteo-rnticr 

la orele 1,00; 2.00 și 4 00.

neobișnuita

Jiului, la
TULIT ANULUI

A urmat apoi, intr-un 
un timbrat 

de „voci", care de 
dornice de a stîrni 
spectatorilor, de a-și 
adevărata valoare,

glie Popa, format din cei mai 
buni instrumentiști din Vale, 
a deschis programul cu o 
„Suită de melodii momîrlă
nești".
evantai strălucit, 
mănunchi 
care mai 
aplauzele 
etala, la
virtuțile interpretative.

Am notat și numele acestor 
entuziaști și pasionali artiști 
amatori, care sub săgețile soa
relui dogoritor s-au străduit 
să ofere publicului cîteva mo
mente de lncîntare, în compa
nia nestematelor folclorice. 
Iată-1: Manea Mariana și Di
ma Ionel (Vulcan), Marioara 
Moldovan, Munteanu Mariela, 
Farcău Gheorghe, Nagy Virgi
nia și Grecu Valeria (Uricani), 
Moldovan Iacob, Bogdan Ma
ria. Mureșan Vasile, Maria 
Căldărar (Lupeni) și Tina U- 
reclie, Revilea Adela, Nicolae 
Siminic, Brîndușan Viorica șt 
Slancu Constanta (Petroșani). 
Tuturor acestora, cil și artiș-

Iilor amatori din Cimpa, cei 
care au montat o autentică
„Nuntă de pe Jii", parlicpan- 
tii la nedeie le-au mulțumii,
prin aplauze nedrămuite, pen
tru talentul și dragostea de 
cîntec care i-a determinat să-și 
consacre timpul 
mari pasiuni.

...Soarele coborise spre as
fințit cînd am părăsit lunca 
Jiului, pentru o zi „cartierul 
general" al veseliei și bunei 
dispoziții. Asupra întregului 
tăpșan al veseliei vibra încă 
zumzetul setei de viată, bucu
riei exuberante ce li-o dă o zi 
la iarbă verde. Oamenii au pă
răsit locul nedeii tîrziu. după 
apariția lunii, dar ecourile a- 
cestei zile de cuptor vor mai 
dăinui încă...

P. S. Frumusețea nedeii n-a 
putut acoperi totuși lipsurile 
în organizarea deservirii popu
lației de către T.A.P.L. I Ori
cum, pe caniculă să consumi 
bere șl vin cald e cam prea... 
peste mînă !

lUrmaie din pag. I;

rezolve o scrisoare. De aseme- 
cetățeanul Nan Traian 

să intervină
a tre- 

pînă la Ministerul 
obține o adeverin- 
muncă. Și, din pă- 
astfel de exemple

re-
sesizărilor 

muncii. In 
organele și 
condu cerile

economice și 
sînt obligate să analizeze

se pdresează orga- 
și de stat prin au-

i se 
nea. 
buit 
Minelor pentru a
tă de vechime în 
cate, șirul unor 
ar putea continua. întrebarea fireas
că ce se ptine într-un asemenea caz 
este: funcționarii respectivi nu tin 
de loc la onoarea instituției în care 
lucrează? Sau, și mai simplu, dar 
poate mai omenesc, ei nu s-au a- 
dresat niciodată 
soare ?

Multi cetățeni 
nelor de partid
diente. In general, această formă de 
comunicare cu opinia publică, mij
loc important de rezolvare a unor 
doleanțe cetățenești, se desfășoară 
din ce în ce mai bine. Pe alocuri 
însă își mai fac loc formalismul, 
lipsa de grijă și solicitudine, fuga 
de răspundere chiar. In unele insti
tuții și unități economice, deși se 
tin audiente, nu exlst'ă 4 evidență 
a acestora : ce cere cetățeanul, cum 
și pînă cînd 1 se rezolvă cererea, 
de către cine ș.a.m.d. La Exploa
tarea minieră Dîlja, de exemplu, tn 
cursul acestui an s-a 
singură audientă; la 
forestieră Petroșani, 
comunală orășenească

propunere, să ia măsuri 
celor care dovedesc nepă- 
răspunsuri formale șl tă- 
soluțio-narea cererilor, sau 
pe cel care sesizează lip

înregistrat o 
întreprinderea 
întreprinderea 
și alte unități

economice din v au a Jiului nu e- 
xistă un program de tinere a au
dientelor și nici evidenta acestora.

Plenara din aprilie a Comitetului 
Central al partidului a stabilit mă
suri menite să ducă In îmbunătăți
rea activității de examinare și 
zolvare a propunerilor, 
și scrisorilor oamenilor 
lumina acestor măsuri, 
organizațiile de partid, 
instituțiilor de stat, 
obștești
cu toată răspunderea problemele ri
dicate de cetățeni, să manifeste gri
jă și solicitudine fată de orice se
sizare și 
împotriva 
sare. , dau 
răgănează 
persecută
șurile existente în diferite domenii 
de activitate. Să nu uităm nici o 
clipă ceea ce spunea secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu. la adunarea acti
vului de partid din Capitală că so
luționarea operativă și în bune con
diții a tuturor sesizărilor oamenilor 
muncii este „o îndatorire de onoare 
a fiecărui activist de partid, a fie
cărui membru de partid, a fiecărui 
funcționar al statului nostru, — o 
condiție spre a-și îndeplini așa cum 
se cuvine sarcinile și a răspunde în
crederii partidului și poporului".

Oliciul di' stat pentru Invenții 
eliberat un certificat de autor teh- 
clniannhii Vasile Bob, de la Atelie
rele , didactice ale Universității din 
Cluj, pentru o invenție de o simpli
tate neobișnuită. El a propus ca ste- 
kerele 
rate de 
dustrial 
pauzelor 
In locul 
priu, în 
ștekerului. în prealabil 
crestătură, după care 
cheia. Astfel, copii și 
persoanele necalificate 
folosi, în lipsa celor 
paratele 
tre multele invenții realizate în di
ferite tari, în acest scop, ideea teh
nicianului român a fost considerată 
cea mai simplă și mai sigură, pre- 
zonlîrfd totodată un avantai econo
mic evident. investițiile ajung 
numai 0,3 lei pentru un ștekor 
daptat cil lacăt do securitate.

electrice de la diferite apa- 
uz didactic, casnic sau in
să fie protejate în timpul 
de funcționare cu lacăte, 
capetelor belciugului pro- 
lacăt se introduc bornele 

prevăzute cu 
se răsucește 

în general 
nu mai pot 

autorizați, 
și instalații electrice. I

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ce 
noapte, băieți 1; Republica: Nu ujta, 
gara Lugovaia; PETRILA : Sfîntul la 
pîndă; LONEA — Minerul: Răzbu
narea haiducilor; PAROȘENI: Boc
caccio 70; VULCAN: Bătălie pentru 
Șanliai; LUPENI — Muncitoresc: 
Dragoste neîmplinită; Cultural: Ho- 
cus-pocus; URICANI: Un idiot la 
Paris.

7,39 Muzi- 
I nopi Iară; 
■ (enrisinne 
8.30 B; letin 

9,00 Opera în 'oile- 
.,Simone Boccaneqra" de 

Verdi; 10,00 Buletin de știrii 
10,05 Cîntă Elena Neagu, Geor- 
geta Mihalache și George 
nea; 10,30 Aripi tinere ( 
literar radiofonic pentru 
lari); 10,55 Opera 
(continuare); 11.15 
cele și dansurile 
11,30 Pagini alese 
de estradă; I 
știri. Buletin 
12.07 Opera 
tinuare); 1?,2.‘ 
13.22 Seleclitini 
„Plutașul de , 
Filaret Barbu; 
transilvănean: 
nai. R"letin m<’teo-rut:er' 
Melodii de 
Camelia Dăscălescu si 
Manolache; 15,30 Orizont 
intific; 15,48 Cîntă Maria lor
dache și Dumitru Potcoavă; 
16,15 Muzică; 16,20 Sfatul me
dicului; 16,29 Călătorie muzi
cală; 17,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 17.15 Muzică 
populară; 18,15 Compozitori 
despre propriile creație; 18 50 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 
19.00 Din tezaurul folclorului 
nostru muzical; 19,.30 Noutățile 
operetei; 19.50 Cercul meloma
nilor; 20..30 Ora specialistului; 
20.50 Teatru radiofonic: „Două 
soacre". Adaptare radiofonică 
după comedia muzicală a Iul 
Vadim KorosttîF.ov; 21,51 Ak 
bum de romanțe; 22.20 Paqinf 
riin opera „Alcesta" do Gluck; 
23,00 Radiojurnal; 23.07 Suda 
„Imagini hunedorene" rl" A- 
dalbert Winkler; 23,45 Mozaic 
sonor; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rulier.

în foi eloii 
Din r 

popoarelor; 
....... din muzica 
12,00 Buletin de 

n meteorologic; 
în foileton (con- 
î Muzică ușoară; 

din opem’a 
Ristrita" de 

13,30 Folclor 
14,00 Rad'bitir- 

'r' 00 
Paul Urmuzescu.

Aurel 
ști-

LUPENI

rulmenți

și control
măsura

reactivi laborator
Cei interesați pot lua informații de la serviciul apro

vizionării al întreprinderii, din lupeni sir. Viscozei nr. 
telefon 8—10.
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Creșterea slate

taxelor

Oceanul Indian, este

la

în S. U.

Și 
al

unilăti 
este 

azbest, 
și apoi

artilerie.
președintele Consi- 
Nicolae Ceaușescu,

pen- 
pro- 
par-

șefii misiunilor diplomatice și 
persoanele oficiale române pre- 
pe aeroport. Șeful statului tu- 
a salutat, de asemenea, mul- 

de cetățeni ai Capitalei veniți

a oferit bu- 
președin telui Repu- 
și persoanelor ofi- 
însotit în vizita în

Luni a intrat 
suplimentar de

proiectul de 
obligațiile 
populate, 

privire la 
schimbări

componenta Consiliului de Mi-

grup de pionieri 
de flori

Tunisiene
care l-au

România.
pe oaspete 
au venit pre- 

de Miniștri,

ei, do
inele oen- 

relatii 
o serie de sta-A.

ÎNCHEIEREA
SĂPTĂMÎNII 

MĂRII BALTICE"

tadi El Kateb, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Tunisiei, pre
cum și de funcționari de stat și zia
riști.

De la reședința oficială pină la 
aeroport, președintele Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba, împreună 
cu președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au venit într-o 
mașină deschisă, escortată de mo- 
tocicliști. De-a lungul traseului, nu
meroși bucureșteni au salutat cu 
căldură pe șefii celor două state.

Aeroportul era pavoazat cu dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte, în limbile română 
și arabă, era înscris „Trăiască prie
tenia româno-tunisiană" 1 Pe fațada 
corpului central se aflau portretele 
președintelui Republicii Tunisiene 
președintelui Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste

Pentru a-1 saluta 
plecare la aeroport 
ședințele Consiliului
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cornelia Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Nicolae Sipoș, am
basadorul României în Republica Tu
nisiană. Au venit, de asemenea, 
membri ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, conducătorii unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenti șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București.

La sosirea celor doi conducători 
de stat, comandantul gărzii de onoa
re a prezentat raportul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
cii Tunisiene și Republicii Socialiste 
România. In semn de salut s-au tras 
21 de salve de

împreună cu 
liului de Stat,
președintele Habib Bourguiba a tre
cut în revistă garda de onoare.

Oaspetele și-a luat apoi rămas bun 
de la 
de la 
zente 
nisian 
limea
la aeroport, care îl aplauda cu cor
dialitate și flutura stequlețe cu culo
rile celor două țări.

Un 
chete 
blicii 
ciale
tara noastră.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, își 
rămas bun de la 
blicii Tunisiene,

Avionul oficial
reportul. In spațiul aerian românesc 
el a fost escortat de o formație de 
avioane cu reacție ale forțelor noas
tre armate.

iau un călduros 
președintele Repu- 
Habib Bourguiba. 

a părăsit apoi ae-

(Agerpres)

Vietnamul de sud

LUPTE VIOLENTE ÎN
APROPIERE DE SADEC

SAIGON. — Agențiile de presă 
relatează că duminică seara și luni 
dimineață au continuat operațiunile 
militare în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. La 14 iulie au a- 
vut loc lupte violente între trupele 
salgoneze și cel-e ale F.N.E. în apro
piere de Sadec, la 120 km sud-vest 
de Saigon. De asemenea, forțele pa
triotice au atacat poziții saigoneze 
situate la 14 km de Can Tbo, loca
litate situată în regiunea fluviului 
Mekong. In același timp, detașa
mente ale F.N.E. au atacat cu mor- 
Here un pod pe o importantă șosea

precum șl 
de infan-

170 km

din apropiere de Saigon, 
o tabără a unei unități 
terie americană, situată la 
sud-vest de Saigon.

Atît duminică, cît și luni, avioa
ne americane de tip „B-52" au con
tinuat bombardamentele în întreaga 
regiune ce înconjoară capitala -sud- 
vietnameză. De asemenea, au fost 
bombardate poziții unde se presu
pune că există concentrări de trupo 
ale F.N.E., în provincia Tay Ninh, 
precum și în zona din apropierea lo
calității Da Nang.

O tragedie teribilă
ii

Eu- 
din 
în 

pri-

aclual de opinie din 
împotriva războiului" 
cărui progres realizat 
guvernul Tliieu sau 
că vor li 
ficative în viitor".

Statele Unite 
și „lipsa ort- 
pînă acum de 
a perspectivei 

realizate progrese semni-

VARȘOVIA. — La Varșovia a 
început lucrările sesiunii Seimului 
Republicii Populare Polone. La lu
crări, care au fost deschise de 
Czeslaw Wycech, mareșalul Seimu
lui, participă membrii Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Seimul va examina 
lege privind drepturile și 
lucrătorilor din consiliile 
unele proiecte de legi cu 
modificarea unor legi și 
în 
niștri.

Congresul sindicatelor 
din industria carbani 
feri a Japoniei

WASHINGTON. - 
în vigoare impozitul
10 la sută asupra veniturilor cerut 
de președintele Johnson în vederea 
finanțării acțiunilor militare . ameri
cane în Vietnam. Președintele John
son a înaintat Congresului încă de 
anul trecut proiectul de lege pri
vind sporirea impozitelor, dar a- 
cesla a întîmpinat o opoziție puter
nică din partea deputaților. Anul a- 
cesta s-a ajuns la un acord între 
Congres și președinte, Johnson ac- 
ceptînd ca în schimbul sporirii im
pozitelor să reducă cu 6 miliarde 
dolari cheltuielile bugetare, în spe
cial la capitolele civile. Sporirea ta
xelor în S.U.A. are scopul de a se 
furniza noi fonduri pentru războiul 
din Vietnam, care costă în prezent 
peste 28 miliarde dolari, și de a se 
reduce 
cursul 
cat la 
lari.

TOK1O. — In capitala Japoniei 
și-a deschis lucrările Congresul or
dinar al Federației naționale a sin
dicatelor muncitorilor din industria 
cărbunelui din Japonia, care v 
xamina rezultatele ofensivei de 
măvară din acest an și va elabora 
programul de luptă revendicativă 
pentru perioada viitoare.

Pe ordinea de zi figurează pro
bleme referitoare la naționalizarea 
întreprinderilor din industria carbo
niferă, adoptarea de măsuri pentru 
preîntimpinarea accidentelor de mun
că, precum și cererea de a se sista 
acțiunile în direcția raționalizării 
capitaliste a producției.

KLNY A : Unul din statele 
Africii orientale, fost protec
torat și colonie britanică, care 
astăzi își construiește o eco
nomie independentă este repu
blica Kenya. Avînd o supra
față de circa 600 000 kp, Ke
nya are r> populafie de 7 mi
lioane de locuitori, formată 
in special din negri bantu. Pe 
lingă capitala Nairobi, Kenya 
are o serie de așezări urbane 
numărind mai multe zeci de 
mii de locuitori ca Mombasa, 
Nakuru, Kisumu ele.

Acest slat, așezat de o par
te și de alta a Ecuatorului, cu 
ieșire la 
in bună parte un producător 
de sisal, cafea, griu, porumb 
și bumbac. Industria, slab dez-

voltală, ca în ma/oritatea sta
telor foste colonii, este repre
zentată mimai de fabrici de 
prelucrare a produselor agri
cole și de mai multe
textile. Subsolul Kenyei 
bogat îri mică, grafit, 
aur, care sînt extrase 
destinate exportului

Datorită bogățiilor 
rind să se dezvolte i 
dent, Kenya întreține 
economice cu 
le alit socialiste cit și nesn- 
cialisle. Pe această linie se 
înscrie și semnarea la Nairobi 
a recentului protocol privind 
colaborarea tehnico-economică 
cu Republica Socialistă Ro
mânia.

In clișeu : Locuințe noi la 
Kisumu.

Situaflc încordată ia Montevideo

deficitul bugetar, care în 
anului fiscal trecut s-a ridl- 
aproximativ 25 miliarde do-

MONTEVIDEO. — In capitala Re
publicii Uruguay s-a anunțat că un 
nou grup de funcționari de la băn
cile de stat a fost arestat sub acu
zația de „complot subversiv". De 
asemenea, la Montevideo circulă 
zvonuri, potrivit cărora, guvernul 
condus de președintele Jorge Pa- 
cheo Areco. are Intenția să anuleze 
autonomia universitară, ca urmare a 
ultimelor incidente între studenti 
politie.

Corespondentul din Montevideo 
agenției France Presse subliniază 
guvernul Uruguayan se află într-o 
tuație dificilă, instituirea „stării 
urgență" în urmă

Și

al 
că 
si
dei'iistituirea

cu o lună nereu-

șind să aducă o soluție problemelor 
grele pe plan social și economic. 
Citind surse ale observatorilor poli
tici uruguayeni, corespondentul sub
liniază că guvernul Areco „se află 
într-un impas din care îi va 
cil să iasă".

In ce privește ciocnirile 
sludenți și politie, de trei 
trei nopți forțele de politie 
ză facultatea de medicină, unde s-au 
baricadat aproximativ 100 de stu- 
denti- Rectorul universității din 
Montevideo a intervenit în favoarea 
studenților pe lingă președintele Re
publicii și ministrul de interne, dar 
fără succes.

a Franței
fi d'fi-

dintre 
zile și 
asedia-

PARIS. — Adunarea Națională 
franceză are o agendă bogată pen
tru săptămînă aceasta. După ce se 
vor desemna președinții celor șase 
mari comisii parlamentare, Aduna
rea va asculta astăzi, marți, expu
nerea premierului Couve de Mur- 
vi.lle asupra principalelor aspecte 
ale politicii guvernului pe care îl 
conduce. Declarația premierului va 
fi urmată de o dezbatere și poate 
de un vot, deși încă nu a fost anun
țată intenția guvernului de a solici-

Columbia

Au (ost 
documente, în- 
cu privire la 
în Europa de 
Mării Baltice", 

și alte
opt state nord-eu- 

Semnatarii Declarației

BERLIN. — La Rostock — R. D. 
Germană — s-a încheiat „Săptămînă 
Mării Baltice", tradițională întîloire 
a reprezentanților țărilor riverane, 
precum și ai Norvegiei și Islandel. 
Cei peste 2 500 de participant la a- 
cest for international au dezbătut 
problemele legate de asigurarea pă
cii și securității în Europa, 
adoptate o serie de 
tre care „Declarația 
pacea și securitatea 
nord și în regiunea
semnată de 64 parlamentari 
personalități din 
ropene. Semnatarii Declarației se 
pronunță pentru o recunoaștere ge
nerală a existentei celor două 
germane și a frontierelor lor și 
tru o conferință europeană în 
blema securității. De asemenea, 
tfcipanții la cea de-a 11-a conferin
ță a muncitorilor din țările baltice 
s-au pronunțat în favoarea convocă
rii unei conferințe sindicale euro
pene.

In cadrul „Săptămînii Marii Balti- 
" au avut ioc, de asemenea, în- 

tîlnlri ale reprezentanților juriștilor, 
pedagogilor, tinerelului din țările 
participante.

la un vot de încredere Adunării 
Naționale.

Pînă la 26 iulie, cînd se va în
cheia sesiunea parlamentară, depu
tății vor avea să se pronunțe asu
pra proiectului legii de amnistie, a 
bugetului suplimentar și a ordonan
țelor privitoare Ia securitatea so
cială și să dezbată programul de 
reforme în domeniul învătămîntiilul, 
pe care îl va prezenta noul ministru 
al educației, Edgar Faure.

SCRISOARE DESCHISA ADRESATA NAȚIUNII
BOGOTA. — într-o „scrisoare des

chisă adresată națiunii", Uniunea 
muncitorilor din Columbia a denun
țai „existenta în tară a unei poli
tici îndreptate spre mutilarea drep
turilor muncitorilor, suprimarea cu
ceririlor lor economice și sociale șl 
reprimarea formelor de expresie a 
clasei muncitoare". Această scrisoa
re a fost difuzată Ia două zile după 
ce președintele 
Lleras Restrepo, 
greva init

tătnîni de cadrele didactice dtu 
giunea Bucaramanga, în sprijinul 
rerilor de mărire a salariilor. 
Bogota s-a anuntat că a avut loc 
reuniune a Comitetului national 
greviștilor din învățămînt, care 
examinat posibilitatea declarării
nei gjeve pe scară națională. Situa
ția se menține încordată și în por
tul Buenaventura, unde docherii au 
hotărît sa continue greva, începută 
lunea trecută, în ciuda amenințări
lor cu concedierea din partea gu
vernului.

re- 
ce- 
La 
o 
al 
a 

u-

Profesie
îndreptățite

Sp©rsrea acddenfdor aufo m Japonia

iată în

Columbiei, Carlos 
a declarat ilegală 
urmă cu două săp-

Congres internațional de virusologie

TOKIO. — Vinerea trecută locui
torii orașelor japoneze Iwaku-ni șl 
Ot-ake (prefecturile Hiroșima și Ya
maguchi) au resimțit timp de două 
ore efectul u-nor gaze otrăvitoare.

Cercetările organelor locale au sta
bilit că apariția gazelor a coincis 
cu distrugerea de către o unitate 
americană a unei cantități de muni
ții pe o Insulă din apropierea bazei 
aeriene americane de lingă Iwakuni. 
Pe insulă 
cîtiva ani, 
tocilor și 
dreptățite
care a dus Ia apariția de 
trăvftoare, a declanșat un 
de proteste ale populației 
două prefecturi, care cer lichidarea 
bazelor militare străine din Japonia.

TOKIO. — In urma accidentelor 
aut-o înregistrate în Japonia în cursul 
primelor șase luni ale acestui an 
și-au pierdut viata aproximativ 6 00C 
persoane, iar alte -352 000 au fost

rănite. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, numărul per
soanelor care au murit în cursul ac
cidentelor auto a crescut cu 3 la sută, 
iqr numărul celor care 
niti ou 28 la sulă.

au fost ră-

Âiesaiate cu bomîw Ia New ¥oA

HELSINKI. — In capitala Finlan
dei s-a deschis primul congres In
ternational ide virusologie. La lu
crări participă peste 500 de savanti 
din 37 de

exploziile continuă de 
spărgînd geamurile locui- 
provocînd protestele în- 
ale populației.

WASHINGTON. — Agenția U.P.I. 
a transmis o amplă apreciere asupra 
situației din Vietnam făcută de 
gene Risher, directorul biroului 
Saigon al U.P.I. Subliniind că 
ciuda optimismului oficial cu
vire la cursul războiului din Viet
nam manifestat în cercurile militare 
ale S.U.A., progresele realizate sînt 
Insignifiante, autorul scrie: „Tru
pele americane au în prezent un e- 
fecfciv de 530 000 de oameni în Viet
nam. Una din fiecare nouă 
în Vietnamul de sud este 
rican angajat în război; 
acestor concentrări masive 
însă, Vietcongul (forțele 
sud-vletnameze — n. n.) 
puternic ca oricînd".

„Impresia mea asupra 
lui, unde am petrecut 18 
a unei tragedii teribile, 
poporului sud-vietnamez se manifes
tă repulsie fată de acest război și 
resentimente crescînde împotriva a- 
mericanilor". Risher arată în con
tinuare că trei fapte sînt mai eviden
te ca oricînd în Vietnamul de sud : 
„Vietcongul controlează un terito
riu mai mare decît în urmă cu 18 
luni, luptă cu arme mai bune și u- 
cide pe americani într-un ritm du
blu decît în 1967; ,a construit un 
sistem logistic complicat care îi per
mite să-și realizeze aprovizionările, 
sistem căruia atacurile noastre ae
riene nu au reușit să-l pună capăt".

In continuare, 
subliniază că 
americanii nu 
progrese mai 
sud. „Regimul
Van Thieu, care costă o avere pe 
americani, nu a fost în stare pînă 
în prezent să creeze o forță politi
că care să rivalizeze cu Vietcon
gul". Printre factorii ce acționează 
în favoarea patrioților sud-vietna- 
mezi, ziaristul menționează „curentul

țări. Țara noastră este

reprezentată de prof. dr. N. Cajal, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. Timp 
de aproape o săptămînă vor fi pre
zentate referate în legătură cu ori
ginea și tratamentul virușilor.

Explozia, 
gaze o- 
nou val 
din cele

NEW YORK. — O echipă specială 
a poliției din New York a desco
perit și demontat o bombă care era 
legată de ușa Oficiului turistic fran
cez din New York. Incepînd de Ia 
22 aprilie alte cinci birouri turis
tice și reprezentanțe diplomatice 
străine au fost ținta unor atentate 
cu bombe. Printre acestea se numă
ră Oficiul de turism spaniol, Con
sulatul general al Canadei, Oficiul

de turism al Japoniei 
cubaneză și Iugoslavă

Directorul poliției din New York, 
Howard 
trecută 
specială 
bombe
vor fi păzite de polițiști.

și misiunile
Ia 0.N.U.

Leary a declarat săptămînă 
că a fost formată o

de demontare a
și că toate oficiile

©

Moda mmijwpelor
atae pierderi

echipă 
acestor 
străine

persoane 
un ame- 
în ciuda 
de forte, 
patriotice 
este mat

9fLUSITANIA" ASCUNDE 0 COMOARA ?
în prezent la o adînci-zace

100 metri, la 15 kilometri de
care pa-
Irlandei, 

unei nave 
ultimelor

autorul articolului 
nici pe frontul politic 
au reușit să obțină 

mari în Vietnamul de 
președintelui Nguyen

7 mai 1915, ora 14,14. Căpita.nui 
Schwieger, aflat la periscopul sub
marinului german „U-20", 
trula în dreptul coastelor 
observă în zare conturul 
de mare tonaj. „Prada"
zile fusese destul de sărăcăcioasă, 
doar un vas c-u pînze și două mici 
cargoboturi inamice. De data aceas
ta, în raza de acțiune a torpilelor 
submersibilului se a,fia însă pache
botul englez „Lusitania", cu un de
plasament de 30 396 tone, mândria 
marinei britanice, denumit și „regi
na Atlanticului". La 14,17, în timp 
ce pasagerii aflați pe punte zăreau 
turnurile catedralei micului port ir
landez Cobn, a explodat prima tor
pilă. După aproape, un minut nava 
a fost lovită a doua oară și a în
ceput să se scufunde. Din cele 1 951 
de persoane aflate Ia bordul „Lusi
taniei" — dintre care 159 cetățeni 
americani — au putut fi salvate nu
mai 753. In fata acestui act, consi
derat pe atunci drept o barbarie in
calificabilă, cîteva zile mai tîrziu, Sta
tele Unite au declarat război Ger
maniei.

Un echipament

Misterul epavei
Lusitaniei"fl

Ceea ce a mai rămas din „Lusl-

coastă de sud a Irlan- 
expun amintiri asupra 

tinerii evaluează șansele 
expediției temerare care 

în prezent. Epava
va fi adusă la suprafa-

fl
o

a-

tania" 
me de 
țărmurile Irlandei. Se părea că asu
pra acestui naufragiu a coborît vă
lul uitării. Dar în ultimul timp nu
mele fostului transatlantic a revenit 
In actualitate. Despre el se vorbește 
pe întreaga 
del. Bălrînii 
naufragiului, 
de reușită a
se pregătește 
„Lusitaniei" 
tă. Care ar putea fi mobilul unei 
asemenea întreprinderi costisitoare? 
Nu putini sînt irlandezii care cred 
că se caută o comoară oare ar 
coborît în adîncurile oceanului, 
dată ou transatlanticul torpilat.

In fruntea acțiunii se află un
mer.ican, John Light. Excelent tno- 
tător, fost scafandru în marina 
S.U.A., ziarist, Light se pasionează 
de opt ani pentru această operație. 
După ce a făcut cîteva coborîrl pe 
epava „Lusitaniei" el a reușit să 
convingă un grup de oameni de a- 
faceri americani să investească su
mele necesare scoaterii navei la su
prafață. In schimbul sumei de 15 000 
dolari a fost obtinut dreptul de ex
ploatare de la compania de asigu
rări proprietara epavei.

Pentru locuitorii din Cobn șt ora
șul învecinat Kinsale, John Light a 
devenit o figură familiară. E! se află 
acolo de șase ani împreună cu un 
grup de specialiști, cu nave și echi
pament ultramodern. Cartierul ge
neral al operației a fost instalat Ia 
Kfnsale, unde au fost aduse două 
vase de cercetări, unul dintre ele 
cu un deplasament de peste 400 de 
tone. Nava este echipată cu camere 
electronice de luat vederi, radar, 
plase metalice impresionante și cu 
o „cameră de .scufundare", realizare 
a elvețianului-.' Hannes Keller, cam
pion mondial-de scufundare oare a 
coborît pînă Ia 300 metri Ia 3 de
cembrie 1962Țîn dreptul coastelor . 
Californiei. Ț

„In definitiv,3 ce caută ei în epava 
„Lusitaniei" ? ij— se întreabă nume
roși irlandezi. Există cele două eli
ce oare, datorită aliajului folosit la 
fabricare, valorează 90 000 dolari. 
In calele navei se mai găsesc cîteva 
sute de. tone de cupru, care ar mai 
putea aduce o sumă însemnată, în
trucât tona de cupru valorează 450 
dolari. Ar putea fi găsite și unele 
bijuterii sau obiecte de aur. Dar

toate acestea, nu vor permite decît 
amortizarea costului operației. A- 
tuncii ? Considerind că oamenii de 
afaceri americani nu sînt de felul 
lor niște romantici, investițiile fă
cute de ei dau tot mai multă greu
tate versiuni existenței unei co
mori misterioase.

pus la punct un complex de scufun
dare care va permite oamenilor lui 
Light să rămînă în imersiune timp 
de peste o lună. Este vorba de „ca

de scufundare" cu o lungime 
metri și un diametru de

în Anglia
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- Aparatul principal care va ft fo
losit îl constituie „camera de scu
fundare" concepută și construită de 
elvețianul Hannes Keller. Preocupat 
do multi ani de problemele scufun
dării la mari . adîncimi, el a reușit 
să elaboreze formula unui amestec 

. gazos destinat
lorilor, care 
suprafață în 

, adîncime de
de pînă acui

respirației scu-fundă- 
Ie permite să revină la 

i 30 de minute de l-a o 
- 300 de metri. Sistemele 
m necesitau peste 20 de 

ore pentru o asemenea operațiune 
din cauza necesității decompresiunii. 
Fără această formulă, pe care o de
ține numai Keller, scufundătorii care 
vor lucra în epava „Lusitaniei" ar 
fi avut nevoie pentru 4 ore de 
tmersiuine, 15 ore pentru a ajunge 
la suprafață. Dar, în scopul de a se 
pierde cît mai puțin timp, Keller a

mera 
de 5,20
2,10 metri avînd o formă sferică, în 
care vor trai 6 scufundători. Prevă
zută cir paturi, mese și ventilatoare, 
„camera de scufundare" va răraîne 
în cala uneia din cele două nave, 
construilă în mod special pentru a 
se afla în permanentă la o presiune 
atmosferică echivalentă unei cobo- 
rîri Ia o adîncime de 60 metri. A- 
ceasta va permite ca ocupantii ei 
să nu aștepte cîteva ore înapoierea 
din adîncuri după încheierea lucru
lui. Scufundătorii vor coborî la a- 
dîncimea de 100 metri cu un ascen
sor special. Aici ei își vor cro-i drum 
în interiorul epavei cu ajutorul di
namitei.

Operația urmează să înceapă peste 
o lună și 
destul de 
.vertizează 
plicate de
da riscurilor și
Light și oamenii lui sînt însă hotă- 
rîti să meargă pînă la capăt. Lumea 
așteaptă cu interes să cunoască na
tura „prăzii" oare va fi adusă la su
prafață.

LONDRA. —, Autoritățile 
britanice constată că moda 
pelor aduce pierderi serioase 
tarilor statului. Taxele de 
rare 
mai 
cm, 
rate 
bite i 
huită 
variază între 13 și 15 inci (33,02 
și 40,8 cm). Din această cauza tre
zoreria pie.rde anual mii de liro 
sterline.

fiscale 
mini ju- 

vori'i- 
sbatuluf. Taxele de cumpă- 

sînt percepute în prezent nu- 
pentru fustele mal lungi de 61 
cele mai scurte fiind conside- 
îmbrăcăminte de copii și scfli- 

de taxe. Acum, lungimea obiș- 
i a fustelor purtate în Anglia 

cm

Inundații ca- 
trastofale în 
Pakistanul 
de est

va dura 6 săptămîni. Sînt 
numeroase vocile oare a- 
asupra primejdiilor itn- 
această expediție. In ciu- 

a necunoscutelor,

DACCA. — Ploi torențiale 
au provocat inundații catas
trofale in Pakistanul de est. 
Potrivit cifrelor oficiale, 66 de 
persoane au căzut 
inundațiilor, care au 
mii de locuințe și au 
cat pierderi materiale 
derabile. In numeroase 
comunicațiile telefonice 
legrafice, precum
rutier au fost întreruple.

victime 
distrus 
provo- 
consi- 

regiuni 
și te

și traficul
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