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Marea operă de refacere a tării lovite de calamități
cere și din partea colectivelor miniere

J

Atunci cind. de la un capăt 
la . il al țării, se desfășoară 
o activitate încordată, plină de 
dîrzenie și de abnegație, pentru 
ca viața să-și reia firul său 
normal in toate zonele lovite 
de calamități, in scopul dinii 
nuării pagubelor din economia 
naționa'ă. minerii Văii Jiului 
răspund cu însuflețire chemă
rii partidului, a conducerii sale, 
alăturindu-se efortului întregu
lui nostru popor și indeplinin- 
du-și exemplar sarcinile și an
gajamentele suplimentare. Se 
știe, că in adunările inițiate de 
oreanizațiile de partid la fie
care unitate, colectivele minie
re și-au sporit angajamentele de 
producție luate la începutul a- 
nului. la următoarele cote, pe 
ansamblul Văii Jiului: 60 000 
tone producția brută, 50 000 to
ne producția netă, 20 milioane 
Ici producția marfă. A fost mă
rit. de asemenea, la 10 milioa
ne Iei angajamentul de econo
mii la prețul de cost și la 11 
milioane lei beneficiile supli
mentare. înaintea tuturor se si
tuează minerii din Lupeni — 
colectiv deținător al drapelului 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură — care s-au angaîat 
să realizeze J0 000 ton» căr
bune cocsificabil.

Realizarea sarcinilor d» plan 
si a ansalam^ntelor sporite ne
cesită strădanii suplimentare si 
minerii au înțeles acest lucru. 
In prima duminică consacrată 
de oamenii muncii din muni
cipiu sprijinirii si n: «grafilor. re
ducerii nagubelor din economie, 
cca. 10 000 muncitori de la mi
nele. prenarati’le. Uzina d» u- 
tila.i minier si alte unităti a- 
parținătoare C»ntra’ei cărbune
lui au fost prezenți la datorie, 
extrăeindu-se aproape 12 000 
tone cărbune brut. Valoarea 
manoperei consumate pentru 
realizarea acestei producții

Gheorghe MII1VȚ, 
șef serv, plan 

și analize economice 
la C.C.P.

donată sinistraților însumează 
peste 600 000 lei.

Pentru ridicarea eficienței în
tregii activități, minerii își dau 
seama din ce mai mult că este 
necesar să-și organizeze mai bi
ne munca, să utilizeze din plin 
mașinile și uneltele cu care sînt 
dotați, să folosească cu cea mai 
mare chibzuință materialele și 
timpul de lucru. In sprijinul 
lor. corpul tehnic ingineresc 
trebuie să organizeze corespun
zător activitatea de aprovizio- 
nare-transport-desfacere, munca 
de îndrumare și control, să asi
gure respectarea riguroasă a 
normelor de tehnica securității 
și protecția muncii.

Pentru realizarea planului de 
producție 
luate, un 
depus de către colectivele ex
ploatărilor Lonea, Vulcan și U- 
ricani, care au de recuperat și 
rămînerile în urmă din primele 
4 luni încheiate din acest an. 
De asemenea, exploatările Dîlja 
și Paroșenj trebuie să asigure 
realizarea ritmică a planului de 
producție, cerință nerezolvată 
de aceste unități, mai cu seamă 
pe luna mai.

Paralel cu activitatea de pro
ducție, este nevoie să se inten
sifice eforturile pentru pregă
tirea viitoare a liniei de front. 
Este vorba. îndeosebi, de ex
ploatările Lonea. Dîlja și Uri
cani care, în primele 4 luni, 
au realizat olanul lucrărilor 
de pregătire în proporție de 
numai 75—92 la sută. Doar 
printr-o folosire la maximum a 

ielor din dotare și a tini-

pului de lucru, prin repartiza
rea judicioasă a sarcinilor în 
cadrul brigăzilor, vitezele de 
avansare, atît la abataje cit și 
la pregătiri, vor putea crește 
peste prevederile planului la 
fiecare unitate minieră. Reali
zările din primele 4 luni arată 
că planul încărcării mecanice 
in galerii a fost îndeplinit pe 
Valea Jiului în proporție de 
numai 72 la sută. Nu spunem 
o noutate cind afirmăm că a- 
cest indicator constituie una 
din principalele pirghii de spo
rire a vitezelor de avansare și 
a productivității muncii în ga
lerii. Iată (le ce. utilizarea la 
maximum a mașinilor de încăr
cat trebuie să reprezinte pentru 
corpul tehnico-ingineresc o 
preocupare de prim ordin.

La exploatările miniere Lo
nea, Petrila. Aninoasa. Vulcan. 
Uricani o atenție specială este 
necesar să acorde corpul teh
nico-ingineresc ridicării produc
tivității muncii în abataj, sar
cină la care aceste unități au 
rămas datoare cu 27 pină la 
221 kg pe post pe primele 4 
luni ale anului.

O sarcină permanentă a co
lectivelor unităților noastre o 
constituie creșterea ponderii 
muncitorilor subterani în efec
tivul total. Aceasta presupune 
o rațională folosire a efecti
velor de la suprafață, mecani
zarea și automatizarea unor o- 
perații care necesită încă un 
volum mare de muncă și ex
tinderea muncii în acord la lu
crările ca atare.

Un volum mare de muncă se 
folosește, în prezent, la acti
vitatea de investiții. Unele u- 
nități ca : Dîlja. Aninoasa. Vul
can. Luoeni. E.D.M.N., nu au 
reușit să realizeze în perioada 
încheiată din acest an produc
tivitatea muncii la lucrările de

1 IVNIE
ZIUA INTERNAJIONALA

4 copilului

42 185 000 lei, la această ci
fră se ridica la 30 mai suma 
depunerilor din întreaga țară 
in contul C.E.C.-2 000. Cele 
mai substanțiale donații în 
„contul omeniei" le-au făcut 
cetățenii Capitalei — 9 448 900 
lei, cei ai județelor Arad — 
2 673 500 lei, Cluj — 2 280 200 
lei. Timiș — 1 774 000
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Apnllum ul eroic
I

. structorilor noii societăți. Ni
mic nu ni se pare prea scump 
atunci cind este vorba de vii
torul luminos al copiilor noș
tri.

Crescuți în spiritul dragostei 
pentru patrie și partid, căliți 
in întrecerile sportive, cultivați 
în sălile de spectacole și biblio
teci, copiii de astăzi sînt malt 
superiori semenilor lor de 
acum cîteva decenii. Educația 
primită de ei după cele mal 
bune și mai moderne precepte 
pedagogice, cu ajutorul tuturor 
materialelor auxiliare procesu
lui didactic, rodește în fiecare 
zi în alîtea și atitea manifestări 
sportive, artistice, olimpiade de 
materii etc., în actele lor 
solidaritate și patriotism 
care am aflat cu totii în aceste 
zile.

Ziua de 1 Iunie îi găsește 
pe copiii tării în fata vacantei 
de sfîrșit de an, atît de mult 
așteptată, atît de oportună 
după efortul de pătrundere șl 
asimilare depus pe băncile șco
lii. Pentru trei luni ei își vop 
schimba adresa cunoscută de 
noi toti. îi vom putea găsi de 
acum în prelungite drumeții 
prin tară. în aerul ozonat al 
munților, mîngîiati de briza 
jucăușă a mării, jucîndu-se, 
instruindu-se, recreîndu-se ve- 
gheati de grija și încrederea 
întregului popor.

Printre zilele notate cu roșu 
în calendarul umanității, ziua 
de 1 iunie are, fără îndoiala, o 
semnificație aparte. Sărbătorim 
în prima zi de vară copilăria, 
virsla de aur a omului, 
cortegiul ei de bucurii 
tabile. cu prospețimea, 
setea do a ști, specifice 
perioade de viată. De 
dacă ne gîndim bine pentru noi 
toti — părinții, educatorii, 
bărbați, femei, tineri, vîrstnici 
—' această sărbătoare se repeta 
de 365 de ori pe an, de cite 
ori ne rotim ochii în jur pen
tru a privi copiii care se joa
că netulburali de nici un gînd 
întunecat, la elevii care se în
dreaptă voioși spre școală, la 
adolescenții care părăsesc cu 
regret copilăria.

In sofiotatea noastră socia
listă. copilăria a devenit o 
problemă de stat căreia i se 
acordă o deosebită importantă 
și prețuire. Anual, din fondurile 
statului sînt investite milioane 
și milioane de lei care se tran
sformă în școli de toate nuan
țele, în cărți și rechizite, ex
cursii, tabere de odihnă, spatii 
de joacă. O armată întreagă 
de educatori învățători, profe
sori, personal auxiliar veghea
ză la bunul mers al procesului 
de instruire și • educare din 
școală, menit să asigure tării 
generațiile de mîine ale con-

cu tot 
irepe- 
jocul, 

acestei 
altfel,

de 
de
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Lazăr DEMETER, 
redactor la ziarul „Unirea" 

din Alba Iulia

și a angajamentelor 
efort deosebit se cere

inundai

Omeniede documentare

marginea ta“

Cornel HOGMAN
inca un transport din Valea Jiului se îndreaptă către cei sinistrați

Elevii clasei a IÎI-a A din 
cadrul Școlii generale nr. 1 
din Petroșani, vor efectua, 
astăzi. o frumoasă ex
cursie de documentare pe 
albia Jiului de vest. In 
cursul zilei elevii vor vizita 
așezările minerești, unitățile 
economice precum și locurile 
istorice din Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Paroșeni. Coroeșli, 
pină la confluența color două 
ape de la Livezeni.

i Excursia este organizată 
din inițiativa învățătorului 
Pavel Bîrcâ, un neobosit a- 
nimator al activităților ex- 
trașcolare ale elevilor, care 
se preocupă indeaproape de 
lărgirea orizonului de cu
noștințe aie 'i.'iwtoia.

_______________________

încă din primele zile cînd 
ziarele și televizorul adu
ceau tristele vești și imagini 
ale dezastrului provocat de 
revărsările apelor, sălile că
minului cultural din Jieț erau 
mereu pline de oameni (fe
mei, bărbați, tineri) care ur
măreau cu atenție și încor
dare. cu inima strinsă dar 
plini de hotărire, tot ceea ce 
se petrecea în țară. Chema
rea de a veni în ajutorul si- 
nistraților a determinat aici 
o amplă acțiune de donare 
în rindurile cetățenilor, con
cretizată in 889 kg de alimen

OMENIEI
Bihor — 169< 400 lei și Ar
geș — 1388 500 lei.

Printre milioanele de 
tățeni care contribuie pe a- 
ceastă cale Ia ajutorarea 
populației din județele grav 
afectate de inundații, se nu- | 
mără și elevii Liceului „Ni- 
colae Bălcescu" din Pitești 
(suma depusă — 18 000 lei), 
precum și cei de la Școala 
generală nr. 1, din aceeași 
localitate — 4 106 lei.

(Agerpres)

14 mai. Era o zi calmă, 
plină de soare. In străvechiul 
și frumosul Apullum domnea 
liniștea Locuitorii orașului 
erau prinși in preocupările 
cotidiene. Orașul, acest oraș 
viteaz și minunat, arăta ca 
nici o dată de frumos. Vile 
de toată splendoarea, străzi 
îngrijite, parcuri și flori, în- 
tilncai la fiecare pas. In că
mine și grădinițe copiii se 
întreceau cu joaca.

— :De Murăș, ce-ai mai au
zit ? — mă întreabă un prie
ten.

— De Mureș ? Nimic ! — 
ii răspund.

— Apele au ajuns la dig. 
Acolo se lucrează de zor...
JMă îndrept spre digul de 

lit Partoș. Pe drum aucl vor- 
bindu-sc de catastrofă, cala
mitate. Cuvintele mă îngro
zesc. Nu știam despre ce este 
vorba, la ce se referă oa
menii. Ajuns la dig m-am du
mirit. Apele rîului Mureș, 
ieșite din matcă, amenințau 
orașul. Sute de muncitori, 
militari, lucrau la înălțarea 
și amenajarea de diguri. Zeci 
și zeci de auto-basculante 
transportau pămînt și piatră 
pentru consolidarea baraje
lor și digurilor, pentru pro
tejarea căilor de comunicație. 
Se muncea eroic, cu multă 
abnegație și dăruire...

Se înserase. In numai cî- 
Mureșului

crescuseră considerabil, erau 
mai repezi, mai nervoase. 
Amenințați de revărsare, lo
cuitorii de pe străzile Par- 
toș. Lipoveni, Șiretului, Iași
lor își părăsesc căminele. 
Munca pentru apărarea ora
șului de inundații se întețeș
te. Apele miloase și învolbu
rate ale Mureșului presează 
digul, amenințîndu-1 cu ru
perea. Oamenii cu trupul lor 

' apără digul. Se duce- o luptă 
crîncenă pe moarte și pe 
viață între natură și om. Un 
val puternic și digul este 

-rupt. Scăpate de zăgăzuire 
apele turbate și pline de fu
rie inundă in cîteva clipe 
străzile orașului. Momentele 
dramatice pe care avea să le 

.trăiască Alba Iulia au încc- 

.put. Se aud țipete, strigăte 
de disperare. Surprinși de 
valuri în plină noapte, cetă
țenii caută să se salveze 
înotînd spre uscat. Unii, în
groziți. urcă în podul case
lor, pe acoperișuri. Apele 
cresc, sînt tot mai zbuciu
mate. întreg orașul este tre
zit. intră în panică. Pentru 
salvarea copiilor, bătrinilor 

•și femeilor se improvizează

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, Ziua internațio
nală a copilului, Consiliul Național al Femei
lor a tipărit intr-un tiraj de 5*000 000 exem
plare o cocardă ce urmează a fi difuzată între 
1 și 25 iunie a. c.

Această acțiune, care se va realiza de către 
comitetele și comisiile femeilor, în colaborare 
cu alte organizații obștești, va contribui la mă
rirea fondului central de ajutorare a sinistra- 
ților, îndeosebi a copiilor.

Sumele realizate vor fi depuse în contul 
C.E.C. 2 000.

Ajutoare 
din

Astăzi, pe drumul 
județean 

Homorod-Băcăînti

Gărzile patriotice
sPloile abundente din ultimele zile, în localitățile rive

rane Văii Jiului, au cauzat alunecări de teren care au pus 
in pericol mai multe locuințe. Alunecări de teren s-au sem
nalat la Banița — Valea Mielului, amenințind cu dărima- 
rea cîteva case. La chemarea comandamentului municipal 
al gărzilor patriotice, subunitatea din cadrul I.P.S.P. Live
zeni, comandată de Ilie Pomană, a intervenit cu operati
vitate, salvînd de Ia degradare locuințe, dependințe, bunuri 
materiale de valori apreciabile. Populația din localitatea 

din jnjm5 gărzilor patriotice

Din cauza ploilor abundente, 
pe malul drept al Mureșului, 
între localitățile Homorod și 
Băcăinți, s-a produs o alune
care masivă de teren. Pe o por
țiune de circa 300 metri dea
lul, a acoperit drumul jude
țean de pe acQSt mal al rîu- 
lui, îngustînd și albia acestuia 
pe circa 20 metri. Pentru a se 
evita o nouă inundare a sa
telor Aurel Vlaicu și Gelmar, 
comandamentul județean pen
tru apărarea împotriva inunda
țiilor a luat măsuri operative. 
In cursul zilei de astăzi vor 
lucra in această zonă circa 
2 000 de oameni din mai multe 
localități ale județului, pentru 
a lărgi albia rîului și descon
gestiona drumul blocat.

Valea Mielului a mulțumit 
pentru ajutorul dat.

Faza județeană 
a festivalului

muzica ușoară
Festivalul formațiilor de 

muzică ușoară din cadrul 
cluburilor sindicatelor și ca
selor de cultură își desfășoa
ră azi, la ora 18, etapa ju
dețeană. pe scena Casei de 
cultură din Petroșani. își 
dau concursul soliști vocali 
și instrumentiști din Călan, 
Hațeg și Hunedoara.

te, 96 articole de îmbrăcă
minte și peste 800 lei depuși 
in contul 2 000. 102 familii 
din acest sat se înscriu pe 
lista celor care au făcut do
nații de ajutoare pentru si
nistrați.'

Căminul cultural din Jieț 
a devenit un adevărat cen
tru care a polarizat sufletul 
larg al oamenilor, inimile 
calde care băteau la unison 
cu întregul nostru popor în 
aceste zile de grea încercare, 
provocate de inundații.

i. corcoz

Dezbatere pe teme 
de educație

In scopul întăririi discipli
nei tinerelului in procesul de 
producție și in viața socială, 
comitetul U.T.C. de la Șan
tierul nr. 1 construcții Pe
troșani a organizat intr-una 
din serile trecute, la cămi
nul constructorilor din car
tierul Aeroport, o dezbatere 
pe teme de educație și etică. 
Judecătorul Teodor Oprean 
le-a vorbit celor peste 60 de 
tineri despre unele aspecte 
frecvente de abateri de la 
legile statului, despre respec
tarea normelor de conduită, 
despre consecințele morale și 
legale ale unor asemenea a- 
bateri.

Orchestra populară a Filar
monicii de Stat din Arad 
prezintă mîine, la ora 20, la 
Casa de cultură din Petro
șani, spectacolul muzical 
„Mureș, pe marginea ta". își 
dau concursul, printre alții, 
cunoscuții interpreți vocali 
de muzică populară Petre Să- 
bădeanu, Angela Buciu, So
fia Preda și reprezentanta 
meleagurilor jicne. Elena 
Mcrișoreanu — „Miss Europa" 
la recentul festival al cîn- 
tecului și dansului popular 
de la Agrigento (Italia).

Albu lu'ia. Cartierul din preajma a'e Mureșului 
I. MUSTAȚA

LA PUNCTUL
DE FRONTIERA 

Stamora-^oravița
Prin punctul de frontieră 

Stamora — Moravița au conti
nuat să sosească in țara noas
tră noi transporturi cu ajutoare 
primite pentru ‘sinistrați din 
partea unor organizații de Cru
ce Ro>ie, sindicate, firme și în
treprinderi din diferite țări din 
Europa. Un camion, trimis do 
Centrala Sindicatelor din Bel
grad a adus 50 de corturi de 
cite 4 persoane. 260 de pături 
și 150 de saltele iar Crucea 
Roșie din Zreneanin a trimis 
cu un camion de 7 tone zahăr, 
ulei, orez, conserve și alte pro
duse alimentare, plăpumi. pă
turi de lină, mantale de ploaie, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, cio
rapi, pentru copii. Se așteaptă 
ca zilele următoare din comu
nele Virșeț, Bela Crkva. Kovin. 
Pancevo. Plandiste, Kikinda, 
Zrenjamn, Zitiște și Nova 
Crnja (R.S.F. Iugoslavia) să so
sească mai multe camioane cu 
ajutoare pentru familiile sinis
trate.

Din partea Crucii Roșii din 
Suedia a sosit un camion care 
transportă 1 100 pături șj alte 
articole de îmbrăcăminte. Un 
alt camion, trimis de societa
tea „Caritas" din Elveția a a- 
dus 786 pături de lină lltll cu
tii cu rochițe. 40 de saci cu 
încălțăminte 200 cutii cu pro
duse de lapte concentrat, iar 
Centrala Crucii Roșii din Wolf- 
hagen R F. a Germaniei, a 
trimis peste 500 haine și pan
tofi pentru femei și bărbați, 
precum și 7 filtre de apă po
tabilă -are 'au fost îndreptate 
spre Sibiu. (Agerpres)
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MASURILE DE SIGURANȚA
SA PRIMEZE IN ATENJIA Șl PREO

CUPARILE FIECĂRUI MUNCITOR,

INGINER Șl TEHNICIAN MINIER I

CATE SIGURA PENTRU
PREVENIREA ACCIDEN
TEEOR ÎN SUBTERAN

Nu există muncitor din com
ponența brigăzilor ce lucrează 
direct la fronturile de lucru ca
re să nu fi auzit vorbindu-se 
despre monografiile de armare 
și despre importanța respectă
rii lor. Ele reprezintă actul de 
bază după care se execută o- 
pcrațiile de luciu așa cum pen
tru lucrările de la suprafață 
sini diferite schițe de lucru.

Prin monografic se fixează 
toate elementele de lucru, in 
funcție de condițiile de la lo
cul de muncă și de caracteris
ticile tehnice ale materialelor 
și utilajelor folosite la susți
nere. La întocmirea monogra
fiilor de armare se ține seama 
de rezultatele obținute la în
cercarea materialului și utila
jului. de tăria rocilor.'de tim
pul cit trebuie menținută lucra
rea in stare bună, de experien
ța ciștigată la lucru in con
diții asemănătoare și bineînțe
les de rezultatele diferitelor 
studii care se elaborează in a- 
eeastă direcție de către institu
ții specializate.

Monografia de armare întoc
mită și aprobată dc organele 
competente devine act obliga- 
to’-in pentru brigăzile de lucru 
și trebuie respectată întocmai.

Tn continuare vom arăta e- 
lemcntele care formează diferi
tele tipuri de susținere și cro
nologia executării lor corecte.

LA SUSȚINEREA IN LEMN. 
Trebuie respectate dimensiunile 
lemnului, distanța intre armă
turi. distanța liberă nearmată, 
podirea vetrei, bandajarea ta
vanului. montarea stringătorilor 
?i a jugurilor. In situația în 
care lemnul nu are dimensiu
nile prescrise in monografia de 
armare, trebuie redusâ distanța 
foire armături.

Nu este permis să se lucreze 
la avansarea frontului dacă nu 
există material de rezervă pen
tru ce] puțin un schimb. La e- 
xecutarc-a lucrărilor sub tavan 
artificial (poditură). acesta tre
buie controlat în permanență 
și completat dacă 
eă este deteriorat sau a fost 
executat necorespunzător.

LA FOLOSIREA SUSȚINERII 
METALICE. Tn abataje o im
portanță deosebită are verifica
rea stilpilor înainte de folosire, 
dacă nu pierd lichidul (se face 
pretensionare). Și aici, ca și la 
susținerea în lemn, trebuie res
pectată cu strictețe distanța in
tre grinzi și numărul dc stilpi

• MONOGRAFIA DE AR
MARE. ACT OBLIGATORIU 
PENTRU BRIGĂZILE 
FORMAȚIILE DE LUCRU

• ELEMENTELE DE BAZĂ 
1N EXECUTAREA CORES
PUNZĂTOARE A LUCRĂ
RILOR DE SUSȚINERE 
SINT ÎNDEOBȘTE CUNOS
CUTE DE TOȚI. DAR TRE
BUIE APLICATE RIGUROS

• RESPECTAREA REGU
LILOR MINIERE LA AR
MARE + COPTURIREA = 
SIGURANȚA 1N ABATAJE 
ȘI GALERII

se constată

montați la fiecare grindă. Stîl- 
pii sau grinzile deteriorate tre
buie scoase din abataje pen
tru a fi reparați. Este absolut 
necesar să existe o rezervă de 
stilpi și grinzi de 10 la sută 
pentru înlocuirea celor care nu 
corespund. Dc asemenea, nu 
este permis să se folosească mai 
multe tipuri de stilpi in ames
tec la susținere. Este de prefe
rat ca pe un front să fie fo
losit același tip de stilpi, iar în 
cazul cind sintom nevoiți să fo
losim mai multe tipuri, aceștia 
vor fi folosiți grupat pe ti
puri, în anumite tronsoane.

In lucrările de înaintare 
susținute cu armături metalice 
trebuie să se respecte distanța 
intre armături, montarea tăl
pilor indicată și a numărului 
de brățări dc fixare (bride). 
Trebuie precizat că brățările se 
montează o dată cu armăturile. 
Slilpii armăturilor se montea
ză pe trapace.

LA FOLOSIREA BETONU
LUI ȘI PREFABRICATELOR. 
Lucrările de betonare și zidire 
pot să se execute direct în pro
filul lucrării miniere cînd a- 
ceșta are dimensiuni corespun
zătoare sau după executarea 
lărgirii cind aceasta arc un 
profil mai mic. Cele mai peri
culoase lucrări sint lucrările 
de lărgire, deoarece se lucrează 
in roci la care a fost deja creat 
un dezechilibru în timpul să
pării și de aceea trebuie res
pectată întocmai monografia de 
armare. Reamintim că lărgirea 
la minele din Valea Jiului este 
admisă numai cu susținere po-

Susținere metalică în stratul5, blocul III A, E. M. Lupem

ligonală^. Folosirea longarinclor 
este interzisă. De altfel, prin 
tendința de folosire la lărgire 
a armării metalice, se elimină 
de la sine folosirea longari- 
nelor.

La executarea betonării cu 
beton bătut trebuie respectat 
dozajul agregatelor dc betonare, 
grosimea betonului și umplerea® 
golurilor după beton. La zidire 
trebue să se respecte dimen
siunile rosturilor între bolțari 
și umplerea golurilor după bol
țari.

Indiferent care ar fi inateria- 
- Iul de susținere, trebuie ca 

timpul cit tavanul și pereții lu
crărilor miniere rămîn nesusți
nute să (ie cit mai scurt. Da
că apar anumite situații In 
care susținerea nu se poate 
monta în conformitate cu teh
nologia de lucru, se vor lua 
măsuri de susținere provizorie. 
Atragem atenția că susținerea 
provizorie nu se poate demonta 
decit după montarea susținerii 
definitive și deci trebuie lăsat 
spațiu suficient pentru ea. Atra
gem, de asemenea, atenția asu
pra obligației de a se prinde 
frontul de lucru prin bandajare 
provizorie atunci cind se lu
crează in roci slabe chiar dacă 
in unele cazuri această opera
ție nu este prevăzută în mono
grafie.

Un alt element care trebuie 
respectat la lucrările de sus
ținere este nedepășirea deschi
derii maxime a frontului de lu
cru, deoarece depășirea acesteia 
produce dezechilibrul rocilor în
conjurătoare și provoacă sur
pări.

Și. în fine, un alt factor ca
re, deși nu face parte din sus
ținerea propriu-zisă dar care 
generează accidente, este coptu- 
rirea locurilor dc muncă. Se 
știe că în urma excavării fron
tului rămîn bucăți de rocă fi-

surate care' cad. Acestea tre
buie îndepărtate la intrarea la 
front, la începutul schimbului, 
și ori de cite ori este nevoie 
in funcție de condițiile dc rocă 
locale.

Acestea sînt, pe scurt, ele
mentele de care trebuie să se 
țină seama la executarea co
rectă a susținerii și ele, îm
preună cu altele care nu au pu
tut fi cuprinse în această scurtă 
expunere, trebuie riguros res
pectate.

Din sondajele făcute la ex
ploatări s-a constatat că toate 
aceste cerințe sînt în general 
cunoscute atit de muncitori cit 
și de personalul de control și 
supraveghere, dar uneori ’ nu 
sînt respectate așa cum reiese 
din rubrica unde se arată în
călcările N.T.S.-ului din această 
pagină a ziarului.

Este de datoria tuturor celor 
care lucrează în subteran ca 
să ia măsuri de executare co
rectă a susținerii șț, de efec
tuare continuă a copturirii fron
turilor de lucru pentru preve
nirea accidentelor de muncă.

Ing. Ioan ILEĂNU, 
șeful serviciului aeraj 
și protecție a muncii,

Centrala cărbunelui _.

Filme
noi
CU

caracter
Concluzia unui control prin sondaj

Problema protecției
îndeobște, se cunoaște faptul că pentru 

prevenirea a»:videnu.or umane $r lj.in.ee, 
cheia succesului este aplicarea cu consec
vență a măsurilor preventive corespunză
toare. Este mult mai ușor și mai economic 
a preveni o avarie, decit a o lichida după co 
s-a produs și a suporta toate consecințele 
ci. Numai că această constatare nu trebuie 
să rămînă doar un fel dc dicton care sună 
frumos. Ea Irebuie să fie o preocupare per
manentă a conducătorilor și organizatorilor 
procesului de producție Din păcate, se con
stată 'ă la un' i -i- ă'i econn-' prc\ 
rile normelor de proiecție a muncii — care 
de fapt sini inJ-struetibil legate normele 
de organizare a procesului de producție — 
nu sint aplicate in totalitatea lor. vădindu-se 
carențe serioase in acest sens.

Recent, la un control prin sondaj efectuat 
de organele Inspectoratului pentru protecția 
muncii ;u E.M. Paroșeni au fost constatate o 
seric de deficiențe in activitatea pe linie dc 
protecție a muncii, care umbresc rezultatele 
obținute în activitatea de producție. Iată 
citeva exemple :

♦ Este de la sine înțoli s că pentru men
ținerea in stare corespunzătoare a excava- 
țiunilor miniere și a se putea lucra in ele 
în deplină siguranță, accslca trebuie să fie 
susținute, adică armate. Cu toate acestea, 
in galeria de bază (in pregătire) a abatajului 
frontal 6.157. stratul 15, blocul V, brigada 
condusă de minerul Constatin Peloiu a mon
tat zeci de elemente metalice de susținere 
lip T.I1. numai cu cile o singură brățară de 
stringere, in loc de cite două brățări, cum 
prevedea monografia de armare. In abatajul 
frontal 6153. stratul 15, in care lucrează bri
gada condusă de minerul Gheorghe Pisleag 
au fost găsite 9 rinduri de grinzi metalice 
articulate sprijinite numai de cile doi stilpi 
hidraulici (in loc dc 3 stilpi).

> Deși se știe de către toți că praful de 
ci .june, aflat in suspensie in aer, in multe 
j/ .ne din străinătate a produs explozii sol- 
d ute cu numeroase victime, artificierul Ni- 
i olae Matei, la data controlului, se pregătea 
să efectueze lucrările de pu.șcare cu mate
rial exploziv, din abatajul frontal 6.155, stra
tul 15 fără a aplica măsurile preventive obli
gatorii pentru preîntâmpinarea unor eventu
ale explozii de praf de cărbune. Acest lucru 
nu ne-a mirat de loc, o dată ce-am auzit re- 
latind pe maistrul miner Ștefan Kiss că nu 
cunoaște rostul obligației de a crea ceață 
artificială la locul de muncă pentru perioada 
cind explodează găurile din frontul de căr
bune.

+ Pentru prevenirea exploziilor de metan 
este imperios necesar a se urmări cu meti
culozitate, punctele de acumulare a acestui 
gaz, luindu-se. apoi, măsuri cit mai urgente 
dc diluare la concentrații nepcriculoase. Dar 
ce pretenții se pot ridica, in această direcție, 
asupra tovarășului Ioan Dumitrescu, șeful 
raionului 111, care nu cunoaște măsurarea 
corectă cu metanometru a gazului metan în
tr-o lucrare minieră ?

După relatarea acestor cîteva cazuri, ne 
întrebăm cum controlează șeful zonei I. ing. 
Aurelian Grosu. modul in care personalul 
tehnic din subordine respectă și impune res
pectarea normelor de protecție a muncii la 
locurile de muncă ? Cum aplică măsurile 
preventive, impuse de legile in vigoare pen
tru evitarea accidentelor umane și tehnice ? 
Credem că in această problemă are și condu
cerea exploatării ceva de spus.

Ing. Iosif REMETE 
Inspector șef adjunct din Inspectoratul 

județean pentru protecția muncii 
Deva — Petroșani

de
protecție

MUNCITORI I
Păstrați liniștea în rampele puțurilor și nu 
strigați ,,gata“ după intrarea în colivie. Sem- 
nalistul poate da semnale greșite !
Nu agățați și nu dezgățați vagonete din 
mers !
Nu vă urcați pe cărucioare în timpul mer- 
suhii garniturii I
închideți ușile de aeraj ! Prin aceasta pre- 
veniți acumulările periculoase de gaze !
Nu lăsați lampa de benzină lingă suflătoare 
de CH< !

AFIȘ1ER
N. T. S.

Nu introduceți obiecte, materiale, haine în 
tuburile de aeraj. Ele pot fi absorbite de 
ventilator și produce perturbări în aerajul 
parțial !
Nu circulați pe galerii cînd se face transport 
pe impins !
Nu transportați scule și materiale în colivii 
în care se face transport de personal!
Nu circulați pe vagonete sau cărucioare cu 
materiale !
Verificați lămpile de benzină înainte de in
troducerea lor în subteran !
Nu circulați singuri prin lucrările miniere 
care nu aparțin locului de^nuncă la care 
lucrați!
Anunțați maistrul miner despre orice lucru 
suspect observat, care ar putea periclita 
viața oamenilor și securitatea muncii !

Detectorul A.M.T.-2
Aparatura de detectare a 

concentrațiilor de gaze în 
subteran, din dotarea ex
ploatărilor miniere, se îm
bogățește necontenit cu noi 
și noi tipuri, a căror con
strucție e realizată pe baza 
celor mai recente și valo
roase cuceriri ale științei 
și tehnicii. Programat să 
intre in echiparea unor mi
ne din bazin spre sfîrșitul 
acestui an, 'aparatul A.M. 
T.-2 detectează metanul 
prin intermediul unui cap 
de detectare continuă, iar 
la 
de 
automat curentul 

alimentare a utilajelor 
instalațiilor tehnologice

de la frontul de 
Capul de detectare 
racordat la aparatul de 
întrerupere automotă a cu
rentului electric care 
află montat 
rupătoarelor. 
curentului se 
secunde de 
concentrației 
bilită. In felul 
creează condiții 
lucru în subteran.

Este preconizat ca pen
tru trimestrul IV a.c. să 
procurate din import și 
troduse în subteran 
aparate de detectare 
tipul celui prezentat 
rindurile de mai sus.

se 
in nișa între- 

Intreruperea 
face in 30 de 
la 
de

depășirea
CH4 sta- 
acesta se 
sigure de

miGENtf

siisfimE.
De 

nu-i vorba de corigențe 
susținerea examenului 
slirșit de an școlar. Nu. 
vorba de corigențe mult mai 
grave — la examenul exigent 
dc zi cu zi al producției, al 
conștiinței profesionale, disci
plinei tehnologice și corecti
tudinii în muncă, în respec
tarea normelor elementare de 
siguranță in subteran.

g cui anume și la ce 
■ nu li s-a pulul acorda 
? de promovare ?

Examenul l-a prilejuit

La algebră.
■ bună seamă.
■ conducerea zonei l-a dc
■ mina Uricani cunosc semnele
■ algebrice, știu că minus cu
■ minus dă plus. Au demon-
■ slral-o. La abatajele cameră
■ din stratul 17—18, blocul V/l 
tu s-a înregistrai un prim minus 
E (în activitate, nu în algebră),
■ lipsind slilpii la juguri și
■ grinzi și chiar juguri. Cauza 
" acestor deficiențe de armare

rezidă în al doilea minus (tot 
din activitatea conducerii zo
nei) existent de dala aceasta 
în întreținerea căilor de. acces 
spre abatajele cu pricina, din 
care pricină aprovizionarea 
lor corespunzătoare cu mate-

O altă corigentă se semna- 
lează, tot la mina Uricani, la 
locul de muncă al brigăzii 

B conduse de Gh, Covașă. Or- 
■ ganele de control au consta

tat abateri grave de la mono
grafia de armare, comise cu 
bună știință de minerii bri
găzii. Dar iată in ce constă 
corigența. Lui Gh. Covașă și 
ortacilor săi li s-a încredin
țat săparea suitorului din 
straiul 18, blocul Vjl. Susți
nerea lucrării miniere se iace 
în desiș. Monografia de ar
mare prevede ca rindurile de 
cadre dc susținere ce se mon-

Irolul cler luat la exploatările 
miniere dc către organele 
serviciului de aeraj și pro
tecție a muncii din Centrala 
cărbunelui în perioada 14— 
25 mai a. c. Pricind modul 
cum se execută susținerea 
lucrărilor miniere, cum se 
respectă monografiile de ar
mare, au lost depistate o sea
mă dc deficiențe șl neajun
suri care prezintă un pericol 
permanent pentru securitatea 
muncii subterane și viața oa
menilor :

rial lemnos de armare nu a 
fost posibilă prin galeriile in
trate în presiune.

Deci minus cu minus dă 
plus de... deliciențe. Vreți să 
șliți cine sini cei corigen/i ? 
Inginerii Nicolae Răspopa. 
șeful zonei l-a și Miluță Rugi
nă, conducătorul tehnic al 
zonei, care nu au luat mă
suri pentru întreținerea cailor 
dc acces, pentru îmbunătă
țirea aprovizionării cu lemn 
de armare, au trecut cu vc- B 
derca peste faptul — grav — B 
că în unele abataje din zonă □ 
susținerea se lace incorect, ®
se 
de Ia

■

în suitor să aibă i/e- ■tează ...........
care stilpi mijlocași, admițfn- 9 
du-se fără mijlocași 
maxim 3 rinduri de 
spre frontul de lucru. --

Dar, confuzie ! Brigada, in * J 
loc de 3 rînduri, cil se ad
mite, a lăsat lâră stilpi mij
locași o porțiune de... 3 me
tri. E o diferență, nu ?! Acum 
spuneți și dv. ce notă merită 
șelul de brigadă, maiștrii ml. 
neri care au coordonat lu
crarea ? Noi le notăm activi
tatea cu cifra ca care au fă
cui ei înșiși „confuzia". Mal 
mult de 3 ftrciî nu merită!

i
s

Armătură într-un picior...
...cine poate ghici ce-i ? E 
întrebare — concurs ? Ceva 

de genul „Cine știe, cișligă"? 
Nu. E o întrebare la care 
minerul șei de brigadă Gh. 
Moldovan și ortacii săi de 
la zona a lll-a a minei Pe- 
trila nu au pulul da un răs
puns de „trecere" organelor 
de protecție a muncii ullalc 

I In control la locul lor de 
B munca. Si iată de ce. Ei lu- 
B erau

turilor 
zona 
zis: ,

■ pil Io
■ tiv lăsind grinzile sprijinite
■ (numai!) înir-un slîlp, că ne

fost „surprins" și un caz
■ de aplicare după pofta inimii
■ a soluției de armare a fron-
■ tutui de lucru. De necrezut, 
® dar s-a întîlnit și așa năs-
■ trușnicie. La mina Aninoasa.
■ In abatajul irontal de pe 
H stratul 15. Structura stratului 
H impunea o susținere mixtă 
H (cu lemn și metal) a Irontu- 
S lui. Monografia de armare 
B trebuia, deci, să lie și ea a-
■ decvată acestei situații. Dar
■ In abataj a fost găsită cu o. 
B cazia controlului numai mo-
■ nogralia pentru armarea me-
■ talică, iar brigada arma a- 
B bata/ul cum o tăia capul, 
S cum credea de cuviință...
■ Și această condamnabilă

ti■■
i
*

5
convine mai bine așa". Au 
uitat însă că e interzis a se 
lucra astfel. Monografia de 
armare prevede obligativitatea 
de a se răpi complet armătu
ră cu armătură. Aceasta se 
impunea cu al1l mai virlos 
cu cit răpirea armăturilor 
TH se execută Intr-o lucra
re minieră veche cu rocile 
înconjurătoare puternic deran
jate care, in orice moment, 
pot pune în mișcare și mă
tura șubredele armături... in
tr-un picior, produci nd 
pace și periclillnd viața 
menilor ce s-ar alia In 
loc.

anomalie se petrecea 
ochii indulgenți ai cadrelor 
tehnice din conducerea zonei 
a ll-a a minei Aninoasa. Șe
ful zonei, ing. Eugen Niță, 
la schimbarea structurii stra
tului, avea obligația să ;a 
măsuri de înlocuire a mono
grafiei cn una 
indice minerilor 
mixt de armare 
și totodată trebuia 
boreze instrucțiuni de lucru 
specifice situației, dar nu s-a 
învrednicit cu așa ceva. Așa
dar, pe cine să-l declarăm 
corigent ? 
orice caz. 
pe listă...

■

Luna mai a marcat terminarea și recepționarea a două 
filme noi cu caracter de protecție a muncii realizate de Stu
dioul „Alexandru Sahia" București, cu contribuția unor ingineri 
și muncitori din cadrul Centralei " ’ • -

„DOAR UN ȘURUB”

Astfel intitulat, unul din filme 
,.înscenează* pe peliculă conse
cințele grave ce decurg din a- 
samblarea neglijentă a părților 
componente ale unui ventila
tor de mină. Se arată că dato
rită lipsei unui șurub la mon
tarea motorului in carcasa unui 
ventilator, s-a produs un scurt
circuit care a —:......... -■
prorocind 
persoane.
„MODUL 
RARE ȘI 
TILATOARELOR ELECTRICE'

- _ aprins metanul 
accidentarea a două

CORECT DE REPA- 
REVIZUIRE A VEN-

Pe pelicula filmului sînt fi
xate imagini sugestive despre 
modul cum trebuie executate 
reparațiile la ventilatoarele e- 
leclrice de mină, cum se fac 
măsurătorile cu aparate, cum 
se evidențiază reviziile și per-

Cărbunelui Petroșani.

sonalul care răspunde și asistă 
la probele ce se fac înainte de 
montarea ventilatoarelor la lo
curile dc muncă.

Filmul prezintă o valoare in
structivă deosebită pentru per
sonalul electromecanic care e- 
xecută reparațiile și reviziile 
la ventilatoarele electrice ca și 
pentru cadrele tehnice in sar
cina cărora cade efectuarea pro
belor și măsurătorilor, ținerea 
evidenței, controlul funcționării 
ventilatoarelor la frontul de 
lucru.

O

Aceste două filme de protec
ție a muncii, succint prezen
tate, vor sosi zilele acestea de 
la București și vor fi reparti
zate la exploatări imediat. Un 
al treilea film va fi adus in 
cursul lunii iunie.

Pagină realizată la cererea

CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

lj.in.ee
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Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor 

COMUNICĂ
1n ullimcle zile, atîl foctoiil 

meteorologici dl și coi hidro
logici au evoluat favorabil, 
pwducînd o ameliorare qene- 
lak'i. Astfel, vremea s-a men
ținut în general frumoasă si s-a 
încălzit mai ales în sudul țării. 
Au mai căzut ploi locale numai 
în jumătatea de nord-vest a 
țării și regiunea de munte, fără 
a influența negativ nivelurile 
rimiloT interioare.

Se apreciază că in următoa
rele două zile, vremea se va 
menține frumoasă și va continua 
să se încălzească in cea mai 
mare parte a țării. Se va ac
centua astfel procesul de eva
porare a apei din sol. în ju
mătatea de nord a tării vor 
mai cădea averse care nu vor 
totaliza însă cantități mari de 
apă. In zonele de munte, aver

sele vor Ii mai frecvente.
Cotele înregistrate sîmbălă 

la amiază la Comisia centrală 
de apărare împotriva inundațiilor 
arată că Dunărea este în creș
tere generală cu mici fluctua
ții locale. In aval de Tr. Seve
rin și pină la Bechet, apele 
cresc cu 8—14 cm. Ele se 
mențin, de asemenea, în creș
tere și în ava) de Bechet pînă 
la Cernavodă, cu 8 cm, iar de 
aici și piuă la Brăila cn 2 cm, 
La Brăila și Galați cotele sînt 
în scădere ușoară, 2—3 cm, și 
se mențin staționare in aval.

Frontul undei de viitură pă
trunse în tară la 21 mai a 
ajuns sîmbălă la Hîrșova.

Pe Mureș, apele sînt în scă
dere continuă, depășind încă 
cotele de inundație la Săvîrșin 
cu cca. 35 cm, Radna cu 100

cm, Arad cu 50 cm și la Pe
riam cu 140 cm.

Oltul scade pină la Rin. Vilcea, 
nivelurile apei fiind însă dea
supra cotelor de inundație în 
aval de 1 loghiz, cu 8—40 cm 
și la Slatina, cu 20 cm. în 
aval apele sînt staționare.

Șiretul se află în scădere pe 
întreg parcursul, rămînînd 
peste cotele de inundație cu 
10 cm la Lungoci și cu 30 cm 
la Șendreni.

Prutul scade ușor pe secto
rul Ungheni — vărsare, men- 
ținindu-și apele peste cotele 
de inundație la Drînceni cu 
15 cm. Fălciu cu 110 cm și 
Oancea cu 40 cm.

Nivelurile celorlalte ape inte
rioare sînt în continuă scădere.

(Agerpres)

Starea rețelei de comunicații
Cu începere de la 30 mai, 

datorită terminării unor noi 
lucrări de refacere. trenurile 
de călători și marfă circulă din 
nou pe sectoarele Crăciunel — 
Pod Mureș . Bistrița — Susenii 
Birgăului și Birlad — Bereșli. 
In afară de liniile închise, a- 
nunțate anterior în presă. la 
posturile de radio și televiziu
ne. a fost suspendat temporar 
traficul feroviar și pe traseul 
ZoTleni — Horja.

Direcția generală a drumuri
lor comunică redeschiderea 
drumului național 7 Călimănești 
— Rîul Vadulqi — Sibiu. Pe 
unele sectoare, D.N. 2 A Țăn- 
dărci — Vadu Oii. D.N. 13 Bă- 
l.'iirseri Tg. Mureș, D.N. 13 A 
Bălăușeri — Sovata. D*N. 14 A 
Mediaș, — Tirnăveni, D.N. îz

Bistrița — Vatra Dornei, D.N 
22 Smirdan — Măcin și D.N. 
25 Tecuci — Șendreni este 
permis accesul autovehiculelor 
a căror greutate totală nu de
pășește 10 tone. Pe D.N. 11 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dcj 
— Bacău, D.N. 12 A Ghimeș — 
Comanești și D.N. 24 A Mur
geai — Fălciu nu pol circula 
autovehicule a căror greutate 
depășește 5 tone. Este interzis 
traficul rutier pe D.N. 2 B 
Brăila — Șendreni. D.N. 5 C 
Giurgiu — Zimnicea. D.N. 17 
B Vatra Dornei — Poiana Teiu
lui, D.N. 26 Vlădeșli — Oancea, 
D.N. 54 Corabia — Tr. Mă
gurele și D.N. 57 A Pojejena — 
Socol. Unde există posibilități, 
pe șosele se lucrează intens la 
repararea degradărilor și res-

tabili’ea cit mai grabnică a 
circulației.

Din cauza stării necorespun
zătoare a terenului de aterizare 
și decolare, aeroportul Satu 
Mare este în colinuare închis.

Pe teritoriul țării nu și-a re
început activitatea Oficiul 
P.T.T.R. — Vădeni, din județul 
Brăila. în Transilvania au fost 
repuse în funcțiune 80 la sută 
din posturile telefonice ale 
abonaților ale căror imobile nu 
au suferit degradări importan
te. Circulația poștală este asi
gurată in toate județele. în- 
timpinindu-se totuși unele greu
tăți în județele Galați și Tul- 
cea.

.'Agerpres)

Sprijinul Societății Române de Crucea Roșie
In lupta pentru refacerea lo

calităților ' distruse sau grav 
lovite de furia nestăpînită a 
naturii. Societatea Română de 
Cruce Roșie sprijină direct pe 
cei sinislrați prin folosirea 
mijloacelor interne disponibile 
și a celor primite din străină
tate. Numai simbătă, ca a re
cepționat un ajutor trimis din 
partea quvernului și a populați
ei R. D. Germane, '’onslînd în 
diferite obiecte dc uz casnic

și medicamente, în valoare de 
aproape 500 000 mărci. In ace
eași zi, pe aeroportul Bucureșli- 
Otopeni un avion norvegian a 
adus 6 tone de alimente diete
tice pentru copii pină la 4 am : 
lapie praf, vitamine concentra
te, sucuri nutritive, piurcuri 
din fructe și legume etc.

în ultimele zile un număr 
impresionant de societăți națio
nale de Cruce Roșie au răs
puns apelului adresat de Liga

Societăților dc Cruce Roșie, 
Semilună Roșie și Leul și 
Soarele Roșu — prin exped'c— 
rea de însemnate cantități de 
medicamente, alimente, obiecte 
dc îmbrăcăminte și Inslaiații 
sanitare. Astfel de ajutoare au 
fost trimise pînă In prezent 
de aproximativ 20 de țări din 
Europa și alte continente.

(Agerpres)

Pe toate căile, din toate 
direcțiile, sinistrații primesc 
substanțiale ajutoare mate
riale și morale. Contul 
C.EC. 2 000 iși sporește 
suma cu fiecare zi. Clase 
de elevi, detașamente de pi
onieri, grupe de studenți, 
formații sportive sau cetă
țeni individuali contribuie 
cu diferite sume de bani la 
ajutorarea concetățenilor 
loviți attt de năprasnic de

'furia apelor. Pină ieri la 
amiază, cetățenii Văii Jiu
lui depuseseră in contul

Contul 2000
2 000 suma de 235 mii lei. 
Numele depunătorilor ră- 
mîn înscrise numoi în fișe
le agențiilor C.E.C. Ei nu

vor so le apară numele in 
nici un alt document, con- 
siderînd că n-au făcut ni
mic deosebit

— N-am rude în zonele 
calamitate — ne spuneo un 
miner din Petrila, dar în 
țara asta liberă nu sîntem 
rude cu toții ? Nu sîntem 
cu toții prieteni ? Și cum 
să nu-ți ajuți prietenul fa 
nevoie I Eu am depus deo
camdată 800 lei. Poote voi 
mai depune ceva.

mobim moIFoSiiE
(Urmare din pag. I) 

investiții, imobilizind pentru 
realizarea planului efective su
plimentare. Trebuie să se acor
de din partea corpului tehnico- 
ingineresc mai multă atenție 
organizării muncii la aceste lu
crări, in vederea sporirii pro
ductivității muncii și pentru 
punerea la dispoziția producției 
a efectivelor suplimentare de a 
căror lipsă se resimte activita
tea de producție.

La prețul de cost pe primele 
4 luni s-au obținut economii în
semnate peste prevederile pla
nului. Cheltuielile pe 1 000 lei 
producție marfă au fost reduse 
cu peste 14 lei față de plan, 
acest fapt contribuind la reali
zarea de beneficii suplimentare 
•le peste 9 milioane lei. Rezer
vele de reducere a cheltuielilor 
•le producție nu sînt, insă, e- 
puizate. E. M. Dilja nu s-a în
cadrat în prețul de cost pla
nificat. Consumul specific dc 
cherestea este depășit, pe Va
lea Jiului. cu 0.26 mc, ceea ce 
reprezintă un consum supli
mentar de 650 mc, valorind a- 
proape 400 mii lei. Și Ia lem
nul de mină, cu loate că s-a 
realizat o reducere a consu

mului specific cu 0,3 mc pe 
întregul bazin, unități ca Lu
nea, Dilja, Paroșeni au depă
șit indicatorul respectiv plani
ficat. E necesar ca la aceste 
unități să se sporească preocu
parea pentru economisirea ma
terialului lemnos, să se extin
dă in mai mare măsură sus
ținerea metalică în abataje și 
galerii.

La sporirea angajamentelor 
pe anul 1970, conducerea Cen
tralei cărbunelui Petroșani a 
avut in vedere posibilitățile de 
îmbunătățire a activității in 
compartimentele și la unitățile 
in care, pe primele 4 luni, in
dicatorii realizați nu s-au ri
dicat la nivelul sarcinilor sta
bilite prin plan, paralel cu ob
ținerea unor rezultate din ce 
in ce mai bune în comparti
mentele unde activitatea s-a 
desfășurat corespunzător.

Pentru creșterea vitezelor de 
avansare in galerii se vor fo
losi din plin mașinile de încăr
cat, urmărindu-se realizarea 
ciclului de lucrări la locurile 
de muncă dotate cu aceste uti
laje. La fiecare unitate minie
ră, în lucrările cu continuitate, 
se vor organiza brigăzi care să 
obțină avansări lunare de pes

te 100 m, iar la lucrările in 
cărbune, prevăzute cu combine 
de înaintare, se vor organiza 
înaintări de cel puțin 120 m 
pe lună.

Se va asigura plasarea optimă 
a abatajelor frontale pentru 
a se obține o avansare medie 
de cel puțin 33 metri pe lună 
a frontului de lucru. Uzina de 
utilaj minier Petroșani va asi
gura fabricarea și predarea, in 
termenele planificate, a stilpilor 
de abataj hidraulici, repararea 
cu prioritate a utilajelor de 
mecanizare — mașini de încăr
cat, combine, locomotive — și 
predarea Ia timp a pieselor de 
schimb incluse in planul de 
producție, pentru a se putea 
prelungi timpul de funcționare 
a mașinilor și utilajelor.

Efectivele ce se eliberează în 
urma îmbunătățirii organizării 
muncii și a dotării la opera
țiile auxiliare și la lucrările 
de investiții se vor plasa la 
lucrările in cărbune, în scopul 
creșterii producției și a pro
ductivității muncii.

Pentru reducerea consumului 
de material lemnos și a pre
țului de cost se ta extinde sus
ținerea metalică cu stilpi hi
draulici în abatajele frontale, 
inclusiv în zonele de la acope-
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astfel incit in 21 mai 
se desfășoară lucrările de 
darea în producție a unei 
capacitate de 15 tone pe an.

19.15
19.20

întreprinderi- 4 
lucrează cu

„ELECTROMUREȘ 
în zona 

ei au fost demontate 
locuită. 
Paralel 
cum și 
avea o

FABRICA DE CONDUCTORI
inundațiilor. Fabrica de conductori a cunoscut Utilajele
și curățatei iar o parte a instalației electrice plet in-

a. c. 50 la sută din capacitatea fabricii a început să producă, 
repunere in funcțiune a întregii capacități a unității, pre- 
noi secții — de fieleonic (fire de telefoane), care 

In foto : Secția trefilat.

îi eslc dat fiecărei (uri 
fiecărui finul un corolar 
nestemate, 
utilul sau 
fălirile de iscusința nesecată 
a omului sau de miracole, 
multe incă necunoscute, ale 
naturii. $i ii mai este 
cîteodalâ unei fări sau unei 
regiuni, mai mult ori 
puțin întinse, să înfrunte fu
ria dezlănțuită, oarbă a ace
leiași naturi, care îi aduce 
de atitea ori satisfacții ple
nare. In lata unor asemenea 
stihii necontrolabile omul 
singur se vede neputincios, 
ori în grupuri fără mijloace 
previzibile, adecvate incapa
bil de a le stăvili eieclcle 
distrugătoare.

De citeva zile și nopți, mai 
grave, poate, docil zilele și 
nopțile unui război pustiilor 
pe suprafe/e întinse ale pa
triei, oamenii s-au văzut si
liți să domolească luria dez
lănțuită a puhoaielor de apă 
de pe multe din malurile 
unor rîuri interioare, revăr
sate cum fi-au pomenit două 
generalii la rînd. Mureșul și 
Someșul. Bistrița. Șiretul și 
Prutul. Ialomița, Ruzăul Și 
Jiimnicul an inundat și deferi- 
oral numeroase întreprinderi 
industriale, mari suprafețe 
agricole, au dijmuit fără m'lă 
orașe și sate, au lăsat mii de 
familii fără adăpost și fără 
de cele necesare traiului, au 
distrus porțiuni Însemnate 
ale căilor de comunica|ii și 
aprovizionare cu energie e- 
leclrică și apă potabilă. Aces
te distrugeri au provocat pa
gube însemnate și In jude/ul 
Cluj.

Dacă impresionează ceva 
totuși In aceste momente de 
grea încercare prin care tre-

lucrărilor de înaintare susținu
te cu armături recuperate, se 
vor înlocui podirea și banda- 
jarea cu plasă în lucrările mi
niere unde se mai folosește 
încă bandajarea cu cherestea.

Corpul tehnico-ingineresc al 
Centralei va acorda asistență 
tehnică necesară și va asigura 
rezolvarea operativă a proble
melor pe care procesul de pro
ducție al unităților îl reclamă. 
In același timp, cadrele teh
nice și administrative ale uni
tăților sînt chemate să acorde 
tot sprijinul organizării muncii 
la exploatări, sectoare și bri
găzi, să asigure respectarea 
normelor de tehnica securității, 
să urmărească folosirea rațio
nală și eficientă a mijloacelor 
de producție și a forței de 
muncă.

Sîntem convinși cu toții că, 
prin munca însuflețită pe care 
colectivele Centralei cărbunelui 
Petroșani o depun pentru rea
lizarea angajamentelor luate — 
alături de întregul nostru popor 
— minerii aduc o contribuție 
de seamă pentru reducerea pier
derilor pricinuite de calamită
țile ce s-au abătut asupra ță
rii noastre.

Ăpulluniul croit:
(Urmare din pag. 1)

ad-hoc bărci. La locul calas-
trofei sosesc mii de munci-
lori, militari ponlonieri,

(Continuare din nr. G401)

Pentru o clipă, o liniște de 
mormînt a coborît asupra i- 
mensuiui stadion. Respirațiile 
s-au oprit, iar teama și în
doiala au început să se stre
coare în miile de inimi. Dar 
din nou tribunele se dezlăn
țuie cerind victoria. Jucăto
rii brazilieni preferă insă să 
închidă jocul pentru a păstra 
rezultatul. Această tactică se 
va dovedi tragică căci in 
min. 79 uruguayanul Ghiggia, 
aflat parcă în transă, driblea
ză tot ce îi iese in cale și 
șutează fulgerător pe lingă 
portar, ridîcind scorul la 2—1. 
Tribunele au împietrit în fa
ța dezastrului. Jucătorii bra
zilieni prăbușiți pe gazon, 
priveau uluiți la balonul ce

El MUHBlflL - UD 70
se odihnea in plasa porții lor 
și nu Ie venea să creadă că 
au pierdut marea finală. 
Ultimele zece minute sînt 
de-a dreptul infernale, dar 
brazilienii nu mai pot face 
nimic Fluierul fina] găsește 
echipa braziliană într-o stare 
de disperare care nu poale 
fi descrisă : Danilo plingea, 
Ademir iși sfișia tricou), iar 
ceilalți, ingenunchiați pe ga
zon, se rugau cerului pentru 
ca să-i trezească dintr-un vis 
urit. Și astfel, cupa revine 
in posesia primei sale deți
nătoare — echipa Uruguayu- 
lui — care număra citeva

stele la fel de strălucitoare 
ca și cele ale adversarei ei. 
Este vorba de Varela Andra
de, Ghiggia și Schiaffino, că
rora Montevideo-ul le va con
strui, ca și celorlalți coechi
pieri. statuile in mărime na
turală pentru a marca tri
umful lor nesperat.

,,Hungarica aurea“
Cinstea organizării celei 

dc-a 5-a ediții a Cupei Ju
les Rimet este acordată El
veției care, prin statutul său 
de neutralitate, putea asi-

gura buna desfășurare a com
petiției intr-o perioadă în 
care războiul rece făcuse 
numeroase deservirii și lumii 
sportive.

La noua ediție participă 37 
de echipe, între care și Ro
mânia. Deși trecem de bul
gari in ambele intilniri (3—1 
și 2—1) nu reușim să-i învin
gem pe cehi care, atît la 
Fraga cit și la București, iși 
impun jocul și eîștigă 
3—1 și 1—0.

Turneul final se dispută 
intr-o nouă formulă — sis
tem campionat, în grupe — 
și cupă. în etapele următoa
re. Pe lingă această inovație 
turneul elvețian mai produce 
și o altă noutate ; prezența 
pentru întâia oară la între
cerile Cupei a televiziunii.

(Va urma)

cu

ce întregul popor român, este 
calmul deplin și optimismul 
ipolipsilgr al oamenilor din 
'Zânele Șinislrate. De pe stră
zile oralelor Dej și Gherla, 
greu afectate, apele s-au re
tras lăsmd in urmă, ca o pla
gă. umtele reale ale dezas-. 
Irului. Acum, muncitorii, ca
drele lejmice, militari ai for- . 
jclor noastre armate, gărzile 
patriotice vîrslmci și tineri, 
bărbati și femei au înceicrt 
sau m(ți continuă să-și je
lească victimele apropiate su
fletului lor și au trecut, une
ori cu o forță și tenacitate 
incredibile, la chemarea Pai- 
•iâuîui 'Com.'.nisl Român și a 
/frontului Uihc.lii Socialise 
.să salveze ce se mai p ■ .'<* 
salva din truda R-r de o <■ ia
tă. să așe’e t itui In făgașul 
normal. Din multe întreprin
deri ale judefului neafectaie 
de calamități s-au prezentat 
numeroase echipe de mun
citori. tehnicieni și ingineri 
pentru a ajuta la punerea în 
nmefiune cil mai curind cu 
putință a capacităților de pro
ducție. Sporesc zi de zi an- 
.ga/amentele și faptele colec- 
"livelnr din întreprinderi pen
tru L recuperarea rămînerfr în 
urmă.

, Mai mult deci/ impresio
nantă este angajarea tuturor 
cetățenilor tării din zonele 
necalamilale. Drumurile, că
ile ferate și aeriene trajis- 
portă zilnic spre localitățile 
sinistrate alimente. îmbrăcă
minte, materiale de construc
ții, mașini și piese de schimb. 
Pe ogoare, acolo, unde locul 
permite, s-a reluat cu inten- 
silcfîe fără precedent lucră
rile agricole. Ajutoarele bă
nești și materiale din întrea
ga iară, oferite de oameni

Fabrica de brichete din Vul
can — Coroești este cea mai 
tînără unitate economică din 
municipiul nostru. E firesc, 
deci, să fie necesare pe ici. pe 
colo.' mici relușări pe care le 
fac echipele de întreținere. Lu
crările respective sînt execu
tate în zilele dc repaus. Echi
pa condusă de Inclănzan Nico- 
lae a controlat, și reparat tobele 
de uscare a cărbunelui, lucrînd 
Iu o terflperalură de 30—40 gra-

diferite, 
frecare 

de care

de profesii și virste 
fac să sporească in 
zi volumul bunurilor 
au atîta nevoie sinistra!ii in 
aceste clipe. S-a demonstrat 
incă o dală, dacă mai era ne
cesar. unitatea de monolit a 
întregului popor, coeziunea 
indestructibilă a marii fa
milii dîn România socialistă 
in jurul conducătorului său 
încercat, partidul nostru co
munist, votul deschis, decla
rat al tuturor truditorilor a- 
ceslui pămint străbun, ro
mâni, maghiari, germani, pen
tru orînduirea noastră socia
listă pe care singuri au ale
s-o și au ridicat-o pe culmi
le ce le recunoaștem azi cu 
mîndrie îndreptățită.

încleștarea dramatică, 
viată și moarte dintre 
și natura dezlănțuită a 
învingător omul. Urmele ca
lamităților necunoscute de 
peste un veac, vor rămine 
în scurtă vreme o amintire 
tristă, dezolantă, dar aminti
re. Se vor perpetua. însă, 
din generație in generație 
faptele eroice ale tuturor a- 
celora care - în orice coif de 
Iară sau de lume se află, au 
finut să fie părtași cu sufle
tul și fapta la încercările gre
le ce ne-a fost dat să Ie 
trăim și să le străbatem vic
torioși. Parafrazând cronicile 
străvechi și inversindu-le 
sensul putem spune cu satis
facție că nu omul este sub 
cirma vremii, ci vremea se 
află sub cirma omului. Si 
loate acestea pentru cu avem 
un partid al omului, pe care 
îl urmează ca o singură su
flare un popor de peste 
20(100000 care și-a însușit 
crezul partidului translormin- 
du-l In propriul său crez.

membri ai gărzilor patrioti
ce. Sini aduse bărci, pon
toane. mașini amfibii, elicop
tere. Di nd dovadă de eroism, 
spirit de sacrificiu, solidari
tate, muncitorii. militarii, 
membrii gărzilor patriotice, 
cu riscul vieții, trec la sal
varea celor prinși dc furia 
apelor, a bunurilor materiaLc.

...15 mai. Privesc de pe 
platforma obeliscului Hor ia, 
Cloșca și Crișai 
întregului oraș. Decorul este 
zguduitor. Alba lulia, acest 
oraș minunat, cu multe par
curi și flori, cu oameni har- 
lici .și copii cuminți este a- 
■operit de apă. Pe străzi, pe 
ingă școli și întreprinderi, 
)rin parcuri, peste tot, se 
umblă doar cu bărcile și 
mașinile amfibii. Un ocean 
dc ape. Privesc mulțimea a- 
dunată la obelisc. Fețe care 
pină ieri erau mai vesele, 
erau acum triste. Dezastrul, 
momentele dramatice se pu
teau citi pe fiecare obraz. 
Oameni care nu au scăpat 
niciodată o lacrimă plineau 
desperați.

Cobor in ora-jul de jos și 
rc intr-o barcă împreună cu 
ițiva militari ponton ieri. Pe 

măsură ce.înaintăm, priveliș
tea este rnai sinistră mai 
sumbră. Sub privirea noas
tră se dârimă case, cad stilpi 
de telecomunicații. Dintr-un 
pod auzim plinsete de copii. 
Mergem intr-acolo, luăm ci
teva țigle dc pe acoperiș și 
aducem doi copii și o mamă 
in brațe spre barcă. Sîntem 
sărutați. Clipe dc emoție 
pentm noi. pentru mama cu 
cei doi copii. Ne continuăm 
drumul. Străzile lașilor, Bu
curești. Șiretului. Sipetului 
sini dc nerecunoscut. Apele 
au ajuns la acoperișul case
lor. Pe străzile inundate plu
tesc haine, așternuturi dc pat. 
piese de mobilă, cărți și ca
iete dc școală, jucării ale co
piilor. Sinistru. Oamenii rc- 
fugiați în poduri. în copaci, 
privesc neputincioși cum se 
distrug bunurile agonisite cu 
atîta trudă, cu sudoarea u- 
nej vieți. Privesc și se întris
tează. privesc și pling. plîng 
in hohot ca niște copii. Și pc 
aceste străzi, zeci de case 
ș-au dărîmat, un număr în
semnat fiind grav avariate. 
In luptă cu apele nemiloase, 
cetățenii orașului și militari 
dislocați aici salvează vieți 
omenești, bunuri materiale.

...Orele, zilele trec. încet în
cet, apele rluluj se retrag 
lăsind în urma lor un bilanț 
tragic, străzi 
Sint nicăieri.

fără casă, fără haine și a- 
limente. Torentul de apă a 
inundat 2Ț98 de case și alt' 
2 530 de construcții, avariind 
147 imobile dc locuit șj dis- 
trugind total 162. Valoarea 
totală a acestor distrugeri se 
ridica pină in ziua de mier
curi 27 mai la impresionanta 
sumă de 20 milioane lei. Au 
fost sinistrate 3 54!) de faini- 1 
Iii ce numără 10 31)4 perșoa- | 
ne. In această catastrofă. 5 
persoane și-au pierdut viața. ' 
In furia lor oarbă, apele care | 
au inundat municipiul și lo- . 
calitățile aparținătoare au 
distrus 9 podețe. Efectele ca
tastrofale ale inundației au 
fost resimțite și în rețeaua 
comercială locală : 29 de u- I 
nitâți de desfacere, de dife- . 
rite specialități, au fost ava- ’ 
riale, produsele alimentare .și ț 
industriale fiind degradate, i 
total - iu parțial. Au fost i- ’ 
nundatr 1 749 ha de terenuri ț 
agrk ■ ri(. din care 1 218 ha i 
erau ocupate cu culturi care 
au fost depreciate in cea mai » 
mare parte.

!’ ■ ansamblul județului Al- 
ba ■ iloarca pagubelor cauzate ' 
d' inundații se ridică la peste ) 
300 600 000 lei. din care rnai » 
mult de jumătate au atins u- ' 
nilățile de stat și coopera- 1 
tisle. ț

Alba lulia trăiește și acum j 
momente dramatice. Bilanțul i 
tragic se completează zi de 
zi Apele au rămas cu incă- 1 
păținaro in circa 130 imo- l 
bile de locuit, pe unele străzi. « 
in grădini. Zilnic se dârimă » 
noi case, se înregistrează a- l 
lunecări de terenuri. Apa i 
picloasă amestecată cu sub- ’ 
stanțe chimice, cu săruri 
smulse din depozitele și re- 1 
cipienții de fabricație de la ț 
marile uzine din Tirnăveni 
și Ocna Mureș, cu lubrifianți - 
este de fapt o soluție toxică. \ 
cu efecte distrugătoare, o 
substanță generatoare de boli.

Treptat viața, activitatea 
din toate domeniile începe să • 
reintre in .normal. Cetățenii, ț 
colectivele’din - • - • ’
le industriale ______
hărnicie pentru ștergerea ur
melor dezastrului, pentru rc- l 
cuperarea sau diminuarea 
pierderilor materiale. In spri
jinul sinistraților sosesc zii- 8 
nic ajutoare din întreaga ta- ■ 
râ. Se aduc alimente, imbră- ■ 
căminte. obiecte de uz cas- ) 
nic. întreaga tară s-a soli- ‘ 
darizat cu cei loviți de cala- \ 
mități. dind dovadă de un k 
inalt umanism. Pe această / 
cale toți cetățenii din Alba ) 
lulia afectați de inundații î 
mulțumesc din inimă mineri- n 
lor, encrgeticienilor. filatori- ». 
lor. constructorilor, tuturor l 
locuitorilor din Valea Jiului ■ 
pentru sprijinul moral și ma- •• 
terial acordat în aceste mo- ț 

nte grele.

1 
!

I

de. Trif Timotei. cu echipa a 
avut misiunea să schimbe ben
zile de alimentare a malaxoru
lui. Cu acest prilej s-a modi
ficat și scheletul lor. Lucrări 
importante au executat și echi
pele conduse de Lupulescu Con
stantin, Ștefan Perdi și altele. 
Asistența tehnică a fost asigu
rată in permanență de mg. 
Victor Chiaburu și maistrul 
Elisei Boțan.

Dumitru BODISLAV

8.39 Deschiderea emisiunii. 
M icroavanpremiera.

8.40 Gimnastică și muzică. 
9,0® Viața satului.

10,00 Matineu simfonic. Poe
mul simfonic „Finii din 
Homa" tie Ottorino Res
pighi.

10.3® Teatru pentru copii : 
„Barhâ-eot' <te Ion I- 
liescu.

12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15,30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Miero- 
avanpremievă.

15.35 Buletin de știri.
15.40 „El mundial '70*. Din 

nou la mondiale — dru
mul pareurs pînă la 
turneul final din Ale
xie. Reportaj. „Vor juca 
în Mexic" — prezenta
rea echipei țării noas
tre. Reportaj.

17.10 Muzică populară instru
mentală. Cintă orches
tra Ansamblului „Cio- 
cirlia".

17.40 Film serial : ..Oliver 
Twist" (XI).

18.10 Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Film artistic : „Trei ca

marazi**.
21.58 Reportaj TV. Valențele 

puterii umane — film.
22.30 ( anzonrssima. Spectacol 

de varietăți realizat de 
studiourile italiene,

22.50 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,3® închiderea emisiunii.

17.55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,00 Buletin de știri.
18.85 De ziua voastră — e- 

misiune pentru copii și 
școlari. Cîntă Corul de 
copii al Radio’televiziu- 
niî.
Actualitatea în econo
mie.
Anunțuri — publicitate. 
..1001 de seri": „Fata 
babei și fata moșului". 
Telejurnalul de seară. 
Roman-foileton : „Casa 
Buddenbrook" (I). 
Steaua fără nume. 
Reportaj TV. 
Rampa.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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LICEUL INDUSTRIAL
MINIER DEVA

sediul in Deva, str. Minerului nr. 24, telefon 14180

ANUNȚA
Susținerea concursului de admitere, iunie 1970, pen- 
specialitățile :
— electromecanică minieră
— exploatări miniere
înscrierile se fac in perioada 1—19 iunie inclusiv, la 

sediul școlii.
Concursul începe in ziua de 22 iunie ora 9 și constă 

probe scrise și orale la limba română și matematică.
Examenul medical va avea loc în data de 19—22 iunie 

sediul școlii.
Se primesc candidați din toată țara, in virstă de pină 

17 ani împliniți la 31 decembrie 1970.
Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Liceul dispune de internai și cantină.
Actele necesare pentru înscriere :
— certificat de naștere în original și copie (copia se 

certifică de către' liceu și se păstrează la dosar iar origi
nalul se restituie) ;

— certificat de absolvire (in original) a școlii gene
rale ;

— certificat medical cu 
copilului de la 0—15 ani.

Liceul industrial minier 
medii în specialitățile amintite.

Informații suplimentare se primesc la sediul școlii.

tru

în
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toate analizele, sau fișa

pregătește cadre tehnice
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ȘEF SERVICIU
FINANCIAR

CONDIȚII :
— studii superioare economice
— 9 ani vechime în funcții economice 
Salarizarea — conform H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot lua zilnic intre orele 

7—15,30 de la biroul personal al O.C.L. Alimentara, str. 
Republicii nr. 90, telefon 10 38.

«■■■WBKIIHailBQIBBBBHMBHBflBBlBBBiaBBBa



4 9UM1N1CĂ 31 MAI 1570

Ajutoare
din străinătate
Personalul diplomat c al Am

basadei Republicii Cuba la Bu
curești a hotărit să contribuie 
cu suma de 21 000 lei la re
cuperarea pagubelor cauzate dc 
calamitățile naturale ce s-au a- 
bătut asupra României.

Societatea medicală interna
țională a trimis spre România 
lin transport de medicamente 
cu ajutorul a două autosani
tare care vor răminc la dispo
ziția țării noastre cit timp va 
fi necesar.

turale ce s-au abătut asupra 
României. Pină la stabilirea de
finitivă a modului de ajuto
rare ce va fi oferit de firmele 
pc care le reprezint, personal 
mă angajez să depun, in contul 
1 000. pină la sfirșitul anului 
1970, suma de 5 000 șilingi aus
trieci.

Pentru ajutorarea victimelor 
inundațiilor din țara noastră. 
C rucea Roșie Japoneză va tri
mite. la sfirșitul acestei luni, 
pe calea acrului, antibiotice, 
t loramfcnicol și alte medica
mente în valoare dc 585 030 
yeni.

Roșie Norvegiană a 
donație constind in 
alimente și 4 000 pe- 

~ aseme- 
Bi-

U/yir/l INTERNAȚIONALA
SEES 2raE

Succese

Crucea 
făcut o 
80 tone 
rochi încălțăminte. Dc 
nea. Societatea ..Ajutorul 
sericii Norvegiene" a donat in 
plus, față de cele anunțate an
terior. importante cantități dc 
preparate din carne, conserve 
din legume, alimente pentru 

antibiotice. vaccinuri 
încălțăminte. Valoarea 

totală a donației făcută de a- 
ceastă societate este de 1 000 000 
coroane norvegiene.

Pe adresa întreprinderii dc 
comerț exterior „F ructcxport4* 
continuă să sosească comunicări 
din partea firmelor străine co
laboratoare, prin care se trans
mit noi donații la fondul des
tinat sinistraților.

Astfel, din R. F. a Germanici 
au donat : ..Johannes Ehlers" — 
5 000 mărci; „Ulbrichto", ..Leh
man Sohnc*. „Holbcck44 și „Leh
man* din Koln — cite 1000 
mărci: din Danemarca firma 
.11 ns Lundly” — 1 000 coroane 
daneze: din Berlinul occidental, 
firmele „Kurt Otlo* și ..Bruno 
Bilan” — cile 3 000 mărci.

economice
ni

O dată cu cea mai profundă 
simpatic și speranța că in scurt 
timp totul va reintra in normal 
in regiunile năpăstuite de re
vărsarea apelor. Stephen Fur- 
bacher oferă, din partea firmei 
..Pres Amax Aluminum Green
wich Conn", 1 200 colete cu a- 
limente pentru copii.

Campionatul

mondial de fotbal

29 de tone medicamente ți 
alte ajutoare au fost trimise 
din Copenhaga, către zonele 
inundate din România, a anun
țat Consiliul Bisericii Luterane 
Daneze.

Pină în prezent, în Danemar
ca au fost colectate, in același 
scop, aproximata 340 000 co
roane daneze.

Comitetul de ajutorare al bi
sericilor germane din K. F. a 
Germaniei a expediat, pc adre
sa comandamentului pentru co
ordonarea ajutoarelor destinate 
sinistraților români, două ca-' 
mioane transported 
îmbrăcăminte pentru 
300 corturi.

10 tone 
copii și

La întreprinderea de stat pen
tru comerțul exterior „Chim- 
import" au sosit o seric dc te
legrame prin care firme din 
străinătate avînd relații de co
laborare cu întreprinderea noas
tră își exprimă simpatia față 
do poporul român greu încer
cat, amintind în același timp 
că doresc să contribuie la înlă
turarea daunelor provocate de 
inundații. In felul acesta. Gru
pul chimic „Basf" anunță că va 
trimite, prin firma ..Nordmark 
Werke", medicamente în valoa
re de 10 000 mărci. Institutul 
„Gentile* din Italia, prin repre
zentantul său dl. Fauro, a oferit 
100 000 tablete antigripale, iar 
firma ,.Immuno" din Vicna va 
trimite gratuit plasmă umană 
uscată.

CAIRO 30 (Agerpres). — 
Pre^a egipteană publică datele 
referitoare la succesele econo
mice obținute dc R.A.U. in 
primele nouă luni ale anului 
financiar 1969—1970. Potrivit 
unui comunicat al Ministerului 
Industriei, Resurselor Miniere și 
Petrolului, scrie cotidianul „Al 
Ahram*, planul producției in
dustriale pe primele nouă luni 
ale anului financiar in curs a 
fost îndeplinit. Volumul pro
ducției realizate de .întreprin
derile din subordonarea Mi
nisterului Industriei, Resurselor 
Miniere -și Petrolului a crescut 
cu 9,5 la sută. Se subliniază, 
pe de altă parte, creșterea deo
sebită în perioada respectivă a 
volumului exporturilor R.A.U. 
Valoarea exporturilor a ajuns 
in această perioadă la 93 mili
oane lire egiptene, cu 19 la 
sută mai mare decit in perioa
da respectivă a anului trecut.

La rîndul său. cotidianul „Al 
Gumhuria" menționează că va
loarea globală a exporturilor 
R.A.U. a fost in primele nouă 
luni ale anului financiar de 302 
milioane lire egiptene, înregis
trând o depășire de 26 milioane 
in comparație cu perioada si
milară a exercițiului financiar 
1968—1969.

VIENA 30. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Slănccscu, 
transmite: In ședința de sim
bătă dimineața a Congresului 
al XXI-lea al Partidului;- Co
munist din Austria a luat cu- 
vintul tovarășul MÎhai D.alea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R . 
care a transmis delegaților la 
Congres, tuturor comuniștilor, 
clasei muncitoare și oamenilor 
muncii din Austria, 'salutul Co
mitetului 
Comunist 
lor și al 
mân.

Central al Partidului 
Român, al comuniști- 
întregului, popor.' ro-

Tovarășul Karl Zenker, mem
bru al C.C. al P.C.A., care a 
prezidat ședința de dimineață 
a congresului, a rugat delega
ția română să transmită un 
salut fierbinte partidului și po
porului nostru, sentimentele de 

• compasiune și solidarittfte ale 
comuniștilor austrieci in legă
tură cu urmările inundațiilor 
din România. El a adresat de- 
legaților apelul de a desfășura 
in organizațiile P.C.A.. in în
treprinderi și comune acțiuni 
de ajutorare a populației si
nistrate din România, demon
strând și pe această cale soli
daritatea comuniștilor austrieci 
cu Partidul Comunist Român.

Vietnamul de sud
SAIGON 30 (Agerpres). — La 

Saigon a avut loc, vineri, cea 
mai mare demonstrație studen
țească antiguvernamentală din 
ultimele luni. Studenții hu or
ganizat un marș pe străzile 
Saigonului, îndreptindu'-se spre 
palatul prezidențial.: Lozincile 
sub care s-a desfășurat această 
acțiune cereau îndepărtarea, ac
tualului regim militar 
și a președintelui 
Nguyen Van Thicu.

In încercarea dc a-i

pe demonstranți, poliția a in
tervenit cu brutalitate, folosind 
grenade cu gaze lacrimogene. 
Șase studenți au fost arestați.

O

a ajuto-Asociația elvețiană 
rului muncitoresc-țărănesc a a- 
nunțat că a trimis în România 
o donație de 1 000 franci.

In legătură cu pagubele re
zultate în urma Inundațiilor 
catastrofale din țara dv„ și 
față dc suferințele personale 
ale multor cetățeni români pri
cinuite de această calamitate, 
dorim să vă exprimăm senti
mentele noastre sincere de com
pasiune și solidarirate — se 
spune intr-o scrisoare ’rimisă 
de firma „C. 11. Boehringer
Sohn" din Ingelheim am Rhein 
(R. F. a Germaniei). Pentru a 
contribui cu un mic ajutor, tri
mitem Ministerului Sănătății 
din România, prin intermediul 
reprezentantului nostru la Bu
curești. un transport de me
dicamente.

Firma ..Humphreys and Glas
gow". prin directorul său gene
rai L. Dobson și directorul 
H. R. H. Macculloch. anunță un 
ejutor constînd dintr-o jumătate 
de milion dc tablete pentru 
purificarea apei, precum și spri
jin la repunerea in funcțiune a 
uzinelor industriale românești 
avariate de inundații.

De. asemenea, au comunicat 
alte donații firme și întreprin
deri din diverse țări. întreprin
derile farmaceutice „Geigy" din 
Basel au donat o nouă sumă de 
5 000 franci elvețieni, iar So
cietatea „Tradax" din Geneva 
— 50 000 franci elvețieni; din 
Danemarca firmele „Nitroamto- 
mizer* și „Nissen" au donat
5 000 coroane și respectiv 1 000
coroane; din Austria, firma 
..Westinghaus4* a donat 40 000 
șilingi, iar Societatea pe acțiuni 
pentru Comerț din Viena — 
15 000 șilingi; din Suedia, firma 
,.Felix" — 20 tone pui congelați: 
din Marea Britanic, diferite 
firme și persoane originare din 
țara noastră au donat 1 788 do
lari: firma „Kurt Dietrich" din 
Berlinul occidental — 5 000
mărci; firma ..Cirillo Brothers 
Petroleum" din New York —
6 000 dolari S.U.A.; Comptoir 
Algerien du Levant „Gezairi- 
Transport" — 1 000 dolari S.U.A.

Cetățeanul francez Er
lich David a donat 1 000 do
lari; Juliana Bew din Lugano 
— 1 000 franci elvețieni; dr. 
Kreusch din Duren (R. ” 
Germaniei) 
mente; Jan 
nemarca —

F. a
— 200 kg medica- 
Westphall din Da- 
500 coroane.

saigonez 
acestuia.

dispersa

O nouă răpire

SAIGON 30 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că 
in noaptea de vineri spre sim
bătă unitei ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
lansat un puternic atac in re
giunea Platourilor înalte, pă- 
trunzind in orașul Dalat. Ac- - 
țiunile militare întreprinse a- 
supra orașului Dalat au fost 
însoțite de intense atacuri or
ganizate dc forțele patriotice în 
întreaga regiune. Un număr dc 
13 obiective strategice ameri- 
cano-saigoneze au fost atacate 
simultan, a declarat un purtă
tor dc cuvînt saigonez. Agenția 
France Prcssc precizează că 
luptele continuă în mai multe 
sectoare ale orașului.

Astăzi, la Ciudad de Me
xico, pe monumentalul sta
dion „Azteca", se inaugu
rează turneul final al celui 
de-al 9-lea campionat mon
dial de 
sportiv 
în jurul 
resul a 
de admiratori ai jocului cu 
balonul rotund.

Pină la 21 iunie, cînd va 
fi cunoscută echipa campi
oană, cele 16 finaliste vor 
fi angajate intr-o pasionan
tă bătălie sportivă pentru 
cucerirea trofeului de aur 
„Cupa Jules Rimet". Pină 
acum, această statuetă, 
conținînd 1.500 kg aur ma
siv încrustat cu pietre pre
țioase, a revenit pe rînd 
următoarelor echipe : Uru
guay (1930), Italia (1934 și 
1938), Uruguay (1950). R. F. 
a Germaniei (1954), Brazi
lia (1958 și 1962) și Anglia 
(1966). Trei dintre aceste 
echipe - Uruguay, Italia și 
Brazilia - prezente și la 
actualul turneu au șansa 
să cîștige pentru a treia 
oară și definitiv mult invi
diatul trofeu.

Printre echipele calificate 
se numără și reprezentativa 
României, care, după o 
absență de 32 de ani, revi
ne printre fruntașele fotba
lului mondial. Deși fără re
zultate spectaculoase, se
lecționata României mai 
participase la turneele fina
le de la primele 3 ediții. Și 
calificarea echipei române 
a fost cotată ca o surpriză, 
in grupa preliminară în care 
a jucat figurind selecționa- 

V

fotbal, eveniment 
care concentrează 
său atenția și inte- 
zeci de milioane

ta Portugaliei (medaliată 
cu bronz la ediția trecută) 
și cea a Elveției (finalistă 
in turneul de la Londra).

Cele 16 echipe finaliste 
sint împărțite în patru gru
pe după cum urmează : 
grupa A : Mexic, U.R.S.S., 
Belgia, Salvador ; grupa B : 
Uruguay, Italia, Suedia. Is
rael ; grupa C : Anglia, 
Brazilia, România, Ceho
slovacia ; grupa D : R. F. 
a Germaniei, Bulgaria, 
Peru, Maroc.

Partida inaugurală se va 
disputa astăzi pe stadionul 
„Azteca" intre reprezenta
tiva Mexicului și selecțio
nata U.R.S.S. Jocul va înce
pe la ora 12,00 (ora locală) 
și va fi precedat de o festi
vitate in cadrul căreia pre
ședintele Republicii Mexi
cane, Gustavo Diaz Ordaz 
va declara deschisă între
cerea. _

IATĂ PROGRAMUL MECIURILOR DIN CADRUL 
GRUPELOR : MARTI 2 IUNIE : Uruguay - Israel ; Ro
mânia — Anglia ; Peru — Bulgaria ; MIERCURI 3 IUNIE : 
Belgia - Salvador ; Italia - Suedia ; Cehoslovacia 
Brazilia : Maroc — R. F. a Germaniei ; SÎMBATA 6 IUNIE : 
U.R.S.S. — Belgia ; Uruguay — Italia ; România — Ceho
slovacia ; Peru — Maroc ; DUMINICA 7 IUNIE : Mexic
— Salvador ; Israel — Suedia ; Anglia — Brazilia ; Bulga
ria - R. F. a Germaniei ; MIERCURI 10 IUNIE : U.R.S.S.
— Salvador ; Uruguay — Suedia ; România —
Peru — R. F. a Z-------- , 22' ..
Belgia ; Italia - Israel ; Anglia - Cehoslovacia ; Bulga
ria — Maroc.

Sferturile de

Brazilia ;
"Germaniei ; JOI 11 IUNIE : Mexic —

finală se vor juca în ziua de 14 iunie, 
semifinale'e vor avea loc la 17 iunie, iar finala este pro
gramată pentru ziua de 21 iunie. Meciul pentru locurile 
3 și 4 se va desfășura la 20 iunie.

La centrul prieteniei in
ternaționale din Guadalaja
ra a avut loc o ceremonie 
în cadrul căreia echipelor 
Angliei, României, Braziliei 
și Cehoslovaciei li s-au îi 
minat „Cheile" 
statului Jalisco, 
înălțate drapelele de 
ale celor patru echipe și 
s-au lansat porumbei.

in-
capitalei 
Au fost 

stat

Cu o zi înaintea deschi
derii campionatului mondial 
de fotbal, la cota pronosti
curilor din Londra prima fa
vorită este echipa Angliei 
cu 3-1, urmată de Brazilia 
7—2, Italia 6-1, Uruguay și 
R. F. a Germaniei cu 9—1, 
Peru, Mexic și U.R.S.S. cu 
12-1.

Firma ..Byk Gulden Lum
bers" din R. F. a Germanici, 
producătoare de medicamente 
și alimente pentru copii, scrie, 
adresindu-se întreprinderii ro
mânești de comerț exterior 
..Terra* : Adine impresionați de 
urmările acestei tragedii, si ani
mați de sentimente de solidari
tate. vă rugăm să primiți din 
partea noastră un 
circa

simbătă, la Banca 
Comerț Exterior au

ajutor de
2 000 dolari, sub formă 

de alimente pentru eonii, me
dicamente și aneste: ’ 
în urgențe chirurgical

utile

firme 
Peter 

scrisoarea 
or _AWT“

Reprezentantul unor 
austriece în România, 
Zwoelfer, arată în 
sa : Tn numele firmi 
și „Evidenzburo fur Aușsen-
handelsgeschaftc44 din Viena, 
precum și în numele meu per
sonal. îmi exprim întreaga com
pasiune față de grelele pier
deri cauzate de calamitățile na-

Vineri Și 
Română de 
continuat să sosească transfere 
telegrafice prin care cetățeni 
din diverse țări transmit sume 
de bani în valută în Contul 
1 000, pentru ajutorarea popu
lației sinistrate. Dintre cei ca
re și-au exprimat pe această 
cale solidaritatea cu lupta dusă 
de întregul nostru popor pen
tru înlăturarea pagubelor pro
vocate de inundații cităm ci- 
teva nume și donațiile făcute : 
Leon Rubin — 4 000 dolari, 
Aristia Olive și Moscahlades 
Bros cite 5 000 dolari, toți din 
New York. Franz Kirkfeld din 
Dusseldorf — 25 000 mărci vesl- 
germane, Rainer Ruhbbrog — 
1 000 mărci vest-germane. Fisc- 
lioler — 5 000 franci francezi 
.și olandezul Handelmig 
Schroder, din Rotterdam 
5 000 florini olandezi.

(Agerpres)

BUENOS AIRES 30 (Ager- 
pres). — Fostul președinte al 
Argentinei, Pcdro Aramburu, a 
fost răpit vineri de persoane 
necunoscute. El a fost vizitat 
la domiciliul său de cîțiva in
divizi in uniformă, care au 
pretins că au ordin să-i asigu
re securitatea. Fostul președin
te a fost forțat să urce intr-un 
automobil, care l-a transportat 
într-o direcție necunoscută.

La 12 ore după răpire,, un 
grup de comando ce se denu
mește „Juan Jose Valle" (după 
numele unui general peronist 
executat în 1956 pentru parti
ciparea sa la o încercare de 
lovitură de stat) a răspîndit 
manifeste în care își asumă 
răspunderea pentru sechestra
rea lui Aramburu. Manifestele 
susțin că fostul președinte va 
fi ..judecat" sub acuzația de a 
fi ordonat executarea a 27 de 
lideri peroniști. autori ai ten
tativei din 1956 do a-1 readuce 
la putere pe Juan Peron. Ma
nifestul nu solicită nici Un fel 
de despăgubiri și nu pune nici 
o condiție pentru eliberarea lui 
Aramburu. Diverse apeluri te
lefonice anonime, recepționate în 
redacțiile unor ziare din Buenos 
Aires, au menționat mari sume

de bani sau eliberarea tuturor 
deținuților politici drept con
diții pentru înapoierea fostului 
președinte. In cercurile politice 
argcntiniene se consideră că 
aceste apeluri telefonice nu au 
probabil legătură cu adevărat ii 
autori ai răpirii.

Președintele Juan Carlos On- 
gania a convocat o reuniune 
urgentă a guvernului Qpgenti- 
nian, la care au luat pârte'.'și 
comandanții forțelor armate. 
După ședință a fost dat publi
cității un comunicat care „con
damnă energic14 răpirea gene
ralului Aramburu și ordonă 
forțelor de poliție argentinienc 
..să clarifice incidentul și să-i 
identifice pe cei vinovați". Im
portante efective de poliție au 
fost dislocate în diverse puncte 
ale capitalei argcntiniene și in 
alte localități. Deocamdată, în
să. nu a fost descoperit nici 
un indiciu concludent cu pri
vire la locul unde este deți
nut fostul președinte- și iden
titatea răpitorilor. Doar o ma
șină asemănătoare celei în care 
a fost transportat Aramburu a 
fost găsită abandonată în apro
piere de clădirea Facultății de 
drept din Buenos Aires.

Concluziile
mondial al

HOUSTON 30 (Agerpres). — 
Cel de-al 10-lea Congres mon
dial al cancerului a luat sfîr
șit vineri seara la Houston 
(Texas), după o săptămină dc 
dezbateri supraîncărcate, in ca
re peste 6 000 de medici și sa- 
vanți veniți din toate conti
nentele lumii au prezentat a- 
proximativ 4 800 de comunicări. 
Congresul nu a fost marcat de 
revelații 
noutățile în 
montului cancerului fiind deja 
publicate), dar discuțiile au 
permis oncologilor din lume să 
facă un fructuos schimb de 
idei.

La încheierea Congresului de 
la Houston, comentatorii știin
țifici ai” agențiilor de presă, 
prezenți la dezbateri, au tras 
o serie de concluzii, 
planul diagnosticării 
s-a insistat asupra 
de a se dezvolta și 
depistarea in fazele

senzaționale (toate 
domeniul trata-

Astfel, pe 
cancerului 
necesității 
mai mult 
incipiente

R.
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publicității o declarație TASS 
privitoare la atacurile Israelu
lui îndreptate împotriva inlc- 
gutâții teritoriale a Libanului. 
De peste două săptămini, se 
ai >t3 in declarație, trupele is- 
raeliene comit aproape neîntre
rupt provocări armate la gra
nița de sud a Libanului și, fo
losind unități de tancuri, blin
date și infanterie, sprijinite de 
asiație și artilerie, pătrund pe 
teritoriul Republicii Liban. De
clarația subliniază că aceste 
acțiuni constituie o încălcare 
a suveranității de stat și a in
tegrității teritoriale a Libanu
lui.

G LA CRACOVIA se desfă
șoară a treia bienală internațio
nală de grafică. Artiști plastici 
din 57 d’e țări expun peste 
2 700 de lucrări. Printre expona
tele premiate se află și o lu
crare semnată de artistul ro
mân Valentin lonescu, prezen
tată in cadrul grupei tematice 
„omul și lumea contemporană".

Congresului
cancerului

ale bolii. S-a recomandat 
toate persoanele în vîrslă 
peste 40 de ani să fie supuse 
anual unui examen medical a- 
mănunțit.

Tratamentul cancerului a în
registrat, de asemenea, progrese 
substanțiale. întrucît. datorită 
chirurgiei și radiațiilor, poate 
fi vindecat un bolnav din trei. 
S-a argumentat că radioterapia 
este in prezent mult mai bine 
adaptată și poate fi suportată 
mai ușor de bolnavi decit chi
rurgia. In ce privește chimiote- 
rapia. s-a considerat că medi
camentele existente nu sint su
ficiente pentru a se recurge nu
mai la această formă de tra
tament. Analizînd progresele 
realizate în aplicarea tuturor 
metodelor de combatere a can
cerului, oncologii s-au arătat 
convinși că printr-o îmbinare 
a lor se va putea ajunge in cu- 
rînd la vindecarea.a 50 la sută 
din cazuri.

ca 
de DIVEIIfiENTELOII

Poliția din Roma a fost, în 
zilele de 26 și 27 mai. în stare 
de alertă, pe străzile capitalei 
italiene fiind mobilizate deta
șamente de elită înzestrate cu 
întregul arsenal necesar repri
mării demonstrațiilor. O ase
menea desfășurare de forțe, in 
acest sfîrșit de mai, a fost 
determinată de prezența la 
Roma a miniștrilor de externe 
din cele 15 țări membre ale 
N.A.T.O.. reuniți la Palatul 
Congreselor in cadrul sesiunii 
de primăvară. îngrijorarea deo
sebită a autorităților polițienești 
s-a dovedit a nu fi lipsită de 
temei, întrucît cele ' “
cit au durat dezbaterile 
Palatul Congreselor, au 
marcate de puternice 
de protest ale mișcării 
lare italiene, desfășurate 
lozincile ieșirii țării 
N.A.T.O.. împotriva însăși

Vizita secretarului de stat a! S.U.A. la Madrid

două zile, 
la 

fost 
acțiuni 
popu- 

sub 
din 

, .  a
existenței acestui bloc agresiv, 
creație nefastă a perioadei de 
tristă amintire a „războiului 
rece". Participanții la aceste 
acțiuni au subliniat că blocul

IREDUC1IBILE
efortul general să fie atrase 
toate țările, inclusiv statele 
neutre și cele neangajate. Opo
ziția fermă fată de viziunea 
unei conferințe asupra securită
ții europene ca o întîlnire de 
la bloc la bloc a fost exprima
tă și de Franța, prin ministrul 
său de externe, Schumann, care 
a subliniat că „fiecare stat tre
buie să participe la această 
conferință cu o individualitate 
distinctă, pentru a demonstra 
că împărțirea Europei nu osie 
iremediabilă". Acestor preocu
pări fată de problemele destin
derii pe continentul europa an. 
și in direcția definirii unei pro
ceduri in scopul dezvoltării 
relațiilor Est-Vest și’ a premise
lor pentru ținerea conferinței 
europene s-au alăturat și re
prezentanții Angliei, Belgiei, 
Norvegiei, Danemarcei. în dez
acord cu aceste poziții s-au 
conturat luările de cuvînt ale 
delegaților S.U.A., acompaniat! 
de Portugalia și Grecia (țări, 
care, după cum se știe, faa 
presiuni asupra Washinglonu-

A DOUA OARA 
de o lună, tipo- 
categorii de sa- 

întreaga 
Italie au declarat simbătă o 
grevă de 48 de ore. De aseme
nea. și-au întierupt activitatea 
pină luni și agențiile naționale 
de presă.

• PENTRU 
în mai puțin 
grafii și alte 
îariați din presă din 

declarat simbătă

e GUVERNUL PERUVIAN a 
adoptat un decret prin care 
obligă proprietarii de terenuri 
arabile, neafectati de legea 
pentru reforma aqrară, să ce
deze, începînd din ianuarie 
1971, jumătate din păminturile 
și mijloacele materiale ’ *
torilor agricoli permanent! 
pe aceste loturi.

Autoritățile peruviene afirmă 
câ adoptarea acestui decret a 
fost impusă de necesitatea „ac
celerării procesului de reformă 
agrară".

lucră- 
de

@ Consiliul ministerial al 
Pieței comune a ales vineri pe 
Franco Maria Malfatti in func
ția de președinte al Comisiei 
C.E.E. El înlocuiește in acest 
post pe Jean Rey. Malfatti este 
în prezent ministru al poștelor 
și telecomunicațiilor în guver
nul italian. •

• Agenția U.P.I. transmite, 
citind ziarul „Al Nida", organ 
al Partidului Comunist din Li
ban, că peste 270 de comuniști 
au fost arestați în Irak.

• POPULAȚIA ORAȘULUI 
TOKIO era la 29 mai de 
11 524 666 persoane, dintre care 
5 860 083 bărbați și 5 664 583 
femei.

MADRID 30 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, și-a încheiat 
vineri seara vizita de 22 ore 
făcută la Madrid. El a avut 
convorbiri cu șeful statului spa
niol, Franco, și cu ministrul 
afacerilor exforne, Gregorio Lo
pez Bravo. Ih cursul discuții-

lor a fost examinată. îndeo
sebi, problema reînnoirii acor
dului hispano-american prin 
care pe teritoriul Spaniei sint 
menținute trei baze aeriene și 
o bază navală ale S.U.A. Ac
tualul acord, care a fost pre
lungit de două ori. va expira 
la 26 septembrie a. c.

Potrivit surselor diplomatice 
din capitala spaniolă, se pare 
că cele două părți nu au ajuns 
incă la o ințelegere, guvernul 
de la Madrid pretinzind din 
partea S.U.A. încheierea unui 
pact militar, ceea ce Washing
tonul, aflat intr-o perioadă pre
electorală, nu pare dispus să

accepte, cel puțin pentru mo
ment. In schimb, după cum s-a 
aflat, guvernul S.U.A. ar fi o- 
ferit Spaniei însemnate canti
tăți de armament sub formă de 
avioane, tancuri și nave.

După încheierea convorbiri
lor de la Madrid. Rogers a ple
cat la Lisabona, unde Va face 
o vizită de trei zile.

Comentariul zilei

SCURT
© Rezultatele alegerilor par

lamentare din Ceylon, încheia
te cu victoria Frontului Unit de 
Stingă, coaliție formată din 
Partidul Libertății Sri Lanka și 
partidele Comunist și Lanlia 
Sama Samaj, au fost primite cu 
entuziasm de populația țării. A- 
qențiile de presă relatează 
vineri și sîmbală au avut 
mari manifestații populare 
sprijinul Frontului Unit 
Stingă.

înlr-o declarație făcută 
postul de radio din Colombo, 
noul prim-ministru al Ceylonu
lui, d-na Sirimavo Bandaranai- 
kc, lider al Partidului Libertă
ții Sri Lanka, a adresat un apel 
populației, cerîndu-i_ să păstre
ze calmul în tară.

• ÎMPĂRATUL ETIOPIEI. 
Haile Selassie, care, la invita
ția Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, a 
făcut o vizită de prietenie în 
această țară, a părăsit simbătă 
Moscova, îndreptîndu-se 
Geneva.

N.A.T.O. este respins de în
treaga evoluție politica euro
peană ca un corp străin. Aces
te demonstrații, a căror semni
ficație nu poale fi redusă nu
mai la opinia publică italiană, 
reflectă starea de spirit a celor 
mai largi pături și chiar a unor 
factori de răspundere din țările 
membre, convinse că N.A.T.O. 
nu reprezintă o „garanție a 
securității", așa cum afirma 
„atlanliștii", ci, dimpotrivă, este 
o stavilă în calea destinderii, 
un instrument prin intermediul 
căruia cel mai puternic încear
că să-și impună poziția 
pofida intereselor reale 
partenerilor.

în felul acesta sc poate apre
cia că sala Palatului Congrese
lor din Roma a găzduit desfă
șurarea unei piese în două 
acte. Primul și cel mai impor
tant este cel al declarațiilor 
participanților, cînd fiecare 
ministru și-a prezentat poziția, 
și actul al doilea, cel al ac
ceptării formulei stereotipe a 
consultărilor în cadjul alianței 
— temă nomadă de la o sesl- 

__ ____ el 
fată de dezideratele ce se ma- 

i ale 
merită

lui în vederea obținerii unor 
noi ajutoare militare, care au 
insistat asupra întăririi blocului 
N.A.T.O.

înfruntarea acestor poziții a 
determinat pe comentatori să 
plaseze și actuala sesiune sub 
zodia divergentelor ireductibi
le. Absenta semnării Franței 
sub textul declarației vorbește 
de la sine de amplitudinea 
contradicțiilor manifestate, fiind, 
în același timp, o mărturie £ 
voinței guvernului de la Paris 
de a ” ‘ ......................
sale : 
între 
derii, înțelegerii și 
între Est si Vest. (La Nation)".

în comunicatul final sint tre
cute sub tăcere zonele „fier
binți din lume" — Indochina șl 
Orientul Apropiat — întrucît 
și la acest capitol au apărut 
puncte de vedere divergente. 
(De pildă, Schumann a criticai 
în termeni severi politica 
S.U.A. in Asia de sud-est).

Sesiunea de „primăvară" — 
calificativul de sezon apare ca 
o ironie aspră pentru N.A.T.O., 
creație a „înghețului" — s-a 
încheiat fără ca rezultatei» 
sale să consemneze acțiuni im
portante și precise de destinde
re pe plan european. Cadrul 
generalităților și al declarații
lor de intenții din documentele 
amintite nu a fost depășit, do
vedind incă o dată că N.A.T.O, 
este incompatibil, prin însuși 
caracterul său de bloc agresiv, 
cu interesele conlucrării și des
tinderii internaționale; el se 
află în contradicție flagrantă 
cu cerințele epocii contempo
rane, înnăbușind inițiativele re
aliste alo partenerilor, fiind o 
frină în calea păcii, atit în 
Europa, cit și in lumea întrea
gă.
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tine la alta. Anacronismul

în 
ale

rămîne fidel opțiunilor 
„lichidarea înfruntării 

blocuri, realizarea deslin- 
cooperăril

sosite 
de al-

• Potrivit unor știri 
din Katmandu, o echipă 
piniste japoneze au atins vîr- 
ful Annapurna, unul din cele 
mai înalte și mai dificil de es
caladat din Himalaya, relatea
ză agenția Reuter.

JAPONIA : La aeroportul dm Tokyo a fost instalat primul trotuar rulant, numit
nie auto“, cu o viteză de 40 m pe minut, puțind transporta, pe o lungime de 157 m, 10 000 
de persoane pe oră. Aceasta este cea mai lungă linie din cele trei, instalate de Ilitaky 
pentru pasagerii avioanelor gigant „Jumbo Jet" care își vor începe zborurile de pe aero
portul din Tokyo. în această vară. Celelalte două linii de 52 m și 60 m vor fi gata in 
curind.

In foto : Prima linie rulantă de 157 m.

nifestă în cercurile largi 
opiniei publice nu mai i 
să fie demonstrat.

în cadrul dezbaterilor gene
rale. care au constituit un ade
vărat test al stării de 
pol fi citate o serie de 
realiste care rețin atenția ob
servatorilor. Astfel, șeful diplo
mației italiene. Aldo Moro, a 
ținut să sublinieze necesitatea 
continuării politicii de destin
dere „atît prin dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, cit și prin 
contacte, explorări și negocieri 
în domenii privind mai direct 
problemele securității europe
ne". în același timp, el a res
pins ideea negocierilor în pro
blemele securității europene de 
la bloc la bloc, lnsistînd ca în Gheorqhe CIOBANU
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