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Convorbire cu ing. Eugen STÂNESCU, 

inginer șef al I.I.L. Petroșani

Dezvoltarea urbanistică a Văii Jiului, ascensiunea pe 
mi front larg a construcțiilor industriale — miniere, hidro
tehnici. energetice, rutiere, feroviare etc. — au determinat, 
in ultimii ani, intensificarea activității in toate carierele 
de piatră din bazinul nostru și deschiderea de noi fronturi 
de extracție pentru acoperirea cererilor de agregate mereu 
crescinde ale șantierelor de construcții. Cum „face față“ 
acestor cereri, asupra căror sorturi de piatră sint concen
trate forțele in carierele aparținătoare I.I.L. Petroșani, care 
sint preocupările conducerii întreprinderii in direcția valo
rificării superioare a acestor resurse naturale ale munici
piului nostru și ce perspective se deschid in continuare 
privind dezvoltarea producției de agregate de carieră și 
creșterea eficienței economice a acestei activități ?

Cu intenția de a afla răspuns Ia această suită de între
bări ne-am adresat inginerului șef al întreprinderii de in
dustrie locală Petroșani, tov. ~Eugen Stânescu.

— In ce privește creș
terea producției agregate
lor de carieră la sortul 
cel 
tat 
ce

de construcție, se află pe 
primul plan.

Din partea 
Comisiei centrale
pentru apărarea

împotriva
Timpul frumos a început să 

se generalizeze in intreaga ța
ra. Temperaturile de valori tot 
mai ridicate, accentuează pro
cesul de evaporare a apei, ceea 
ce facilitează desfășurarea mun
cii pentru lichidarea 
lăsate de inundații și 
rea situației normale 
ramurile de activitate.

La Comisia centrală 
apărarea împotriva 
au fost înregistrate date 
arată că nivelurile apelor pe 
rîurile inferioare sînt în scăde
re cu excepția Șiretului, Pru
tului, Mureșului și Crișului 
Alb. care în zonele inferioare

urmelor 
restabili- 
în toate

pentru 
inundației 

care

★

Viitura de pe Dunăre a trecut 
de Tulcea, iar acum își găsește 
cimp larg în evantaiul Deltei. 
In drumul său spre vărsare în 
mare influențează ușor cotele, 
fără însă a înregistra .creșteri 
periculoase. Ca și în ziua pre
cedentă, la Tulcea cota n-a de
pășit marți 429 cm. In toate 
zonele Deltei, timpul frumos a 
întărit convingerea că furia a- 
pelor a fost infrîntă. Zecile de 
kilometri de diguri ce apără

omeniei'4

inundațiilor
depășesc încă cotele de inun
dație. In judelui Iași, bunăoară, 
apele Prutului, ieșite din - nou 
din albie au inundat, în zona 
comunelor Trifești și Victoria, 
17 500 hectare, iar ale Șiretului 
5 200 hectare.

Apele Dunării scad de la Ba- 
ziaș la Hîrșova, iar în zona 
Brăila — Galați prezintă fluc
tuații provocate de viitura de 
pe Șiret. Pe digurile incintelor 
continuă lucrările de consoli
dare a taluzelor,
infiltrațiilor,
evacuare a 
incinte.

de oprire a 
precum și cele de 
apelor intrate în

★ *

bunuri agricole, stufi- 
piscicole, rezistă. Dar 
continuă să stea la 

supraveghindu-lc per- 
Peste 2 000 de local’ 
ostași, dispunind de

așezări, 
cole și 
oamenii 
posturi, 
manent. 
nici și 
ambarcațiuni, utilaje diverse și 
materiale, lucrează la consolida
rea porțiunilor mai Slabe ale 
digurilor supuse înmuierilor și 
eroziunilor din cauza persisten
ței apelor mari.

(Agerpres)

Contul (.1( 2000
Marți, 9 iunie, suma depunerilor din intreaga țară 

in contul C.E.C.—2 000 se ridica la 59 826 000 lei.
Pină la această dată, cetățenii Capitalei au înscris 

în „Contul omeniei" 12 136 000 lei, cei din județele Arad 
și Cluj peste trei milioane lei, iar cei din județele Bihor 
și Timiș ma: mult de două milioane lei.

•ii

(Agerpres)

Largă
acțiune

de

a

B

Premise
pentru un
bilanț pozitiv

e-

niai insistent solici- 
de beneficiarii dv., 

ne puteți spune ?
— Socotim că in producția 

de carieră pe care o livrăm 
partenerilor noștri contractuali 
— I.G.C. Petroșani, Centrala 
cărbunelui. organizațiile de 
construcții-montaj ș. a. CRI- 
BLURA are ponderea pre
ponderentă. Creșterea produc
ției la acest sort a stat și stă 
in centrul atenției conducerii 
întreprinderii noastre. In ulti
mul timp ne-a preocupat in 
mod deosebit punerea in func
țiune a stației de sortare în 
cariera Gambrinus, unde s-a 
construit un al doilea siloz pen
tru sortarea agregatelor de cri
blură, s-au montat ciurul de 
clasare, banda transportoare, 
concasorul de reconcasare a 
pietre; extrase din frontul ca
rierei.

Care va fi eficiența acestei 
îmbunătățiri in tehnologia de 
sortare ? Pină acum se produ
ceau 600 tone criblură pe lună 
cu sistemul existent de conca- 
sare. Prin aplicarea noii teh
nologii — cu folosirea stației 
dc sortare — se va produce 
4 000 tone de criblură/lună. 
ceea ce va aduce întreprinderii 
beneficii in plus de peste 30 000 
Iei lunar. Important este pen
tru noi că vom fi in măsură 
să răspundem solicitărilor cres
cinde de criblură ale unităților 
economice din Valea Jiului, 
mai cu seamă celor ale Cen
tralei cărbunelui 
rile de betonare 
miniere, precum 
I.G.C. Petroșani 
rile edilitare. Sperăm totodată 
să putem satisface și cerințele 
unor întreprinderi solicitante 
dinafară județului.

pentru lucră- 
la investițiile 
și celor ale 

pentru lucră-

„pe 
dv. 
Ne
\ a-

— Pentru anii viitorului cin
cinal ne-am propus in planul 
de producție creșteri foarte 
mari la sortimentul agregate 
de carieră. Dacă pină la finele 
anului 1970 se planifică o pro
ducție de 58 300 mc agregate de 
carieră, in anul 1975 vo
lumul planificat la acest sorti
ment va fi de 90 000 mc, 
ceea ce reprezintă o creștere 
procentuală de 154,3 la sută. A- 
ceastă ridicare substanțială a 
valorii producției de carieră se 
va face pe seama criblurei — 
etalonul valorificării superioare _ 
a agregatelor de carieră, deci 
a resurselor naturale locale.

Prin ce pirghie vom acționa 
pentru atingerea acestor nivele 
calitative la producția agrega
telor de carieră ? Comitetul de 
direcție, dînd curs indicațiilor 
Comitetului municipal de par
tid și propunerii comisiei eco
nomice, a întocmit un studiu 
tehnico-economic asupra posibi
lităților de a se concentra cele 
4 cariere de piatră existente 
întf-o singură carieră de mare 
capacitate și eficiență : cariera 
Sașa. Concentrîndu-se activita
tea în această mare carieră, 
se urmărește eliminarea unui 
șir de deficiențe existente în 
modul actual de exploatare: 
dispersarea mare intre cariere: 
dispersarea forței de muncă și 
a personalului tehnic dc orga
nizare, supraveghere și control 
a procesului de producție: chol- 
tuieli ridicate cu transportul 
muncitorilor. In afară de eli
minarea acestor neajunsuri ca
re grevează ritmul și prețul dc 
cost al producției, cariera Sașa 
mai prezintă și alte avantaje 
certe: volumul de decopertare 
a masivului cu mult redus fa
ță de celelalte cariere, iar du
ritatea agregatelor e mai ma
re, deci cîștig la calitatea pro
ducției: amplasamentul carierei 
aproape de gara Livezeni. un
de e și rampa de încărcare.

Veteranii orașului Petro
șani, pensionarii, au subscris 
în număr mare la „contul 
omeniei". In dorința lor dc a 
veni în sprijinul sinistraților, 
pensionarii Iosif Cotoț, Ște
fan Cupșan, Luiza Junca. 
.Ștefan Mujic, loan Măgu- 
rean, Gheorglie Șulea Și al
ții au depus 2 500 Iei în con
tul 2 000. Numărul pensiona
rilor din Petroșani și din ce
lelalte localități ale Văii Jiu
lui care au depus importan
te sume în „contul omeniei'* 
este însă mult mai mare și 
crește continuu.

Ioan GOGA 
corespondent

IN ETAPA FINALIZĂRII
Se află in curs de finalizare la I.C.P.M.H., din cadrul 

C.C.P., studiul tehnico-economic al exploatării miniere Băr- 
băteni (deschiderea pentru etapa 1970—1975) și studiul pri
vind modernizarea și amplificarea fluxului tehnologic la 
preparația Lupeni. Către finele lunii, colectivul de cerce
tători și proiectanți vor preda studiile respective benefi
ciarului.

Articole noi
Unitățile O.C.L. produse 

industriale din Valea Jiului 
vor pune la dispoziția con
sumatorilor articole intrate 
de curînd în depozitele 
I.C.R.T.I. Petroșani, printre 
care menționăm: covoare

in magazine
„Moldova" (circa 3 100 mp.), 
covoare plușate
(620 mp.), țesături 
imprimate de vară

■ și țesături mătase 
te și uni de vară (3 000 m).

„Tufted" 
bumbao 

(8 000 m) 
imprima-

popularizare

— Ce proiecte are 
rol" întreprinderea 
pentru anii viitori ? 
referim în speță la
lorificarea mai intensă a 
resurselor naturale locale, 
în care caz piatra de ca
rieră, adeexată lucrărilor

re din partea cadreior didacti
ce și a elevilor, de la medita
ții și consultații, vizite la do
miciliul elevilor mai slabi, ac
țiuni pe linie de U.T.C. pină 
la o mai mare atenție în ceea, 
ce privește echitabililatea notă
rii răspunsurilor etc. Dar 
detaliem puțin cifrele .itale, 
pentru a vedea care a fost si
tuația pe clase în decursul pri
melor două trimestre. Clasa a 
IX-a a avut cei mai multi co- 
rigenti (18) pe primul trimestru, 
fapt datorit în primul rînd di
ficultăților de acomodare a e- 
levilor cu noile condiții de în- 
vătămint din liceu. Pe trimes
trul al fl-lea. din rîndul cori- 
gcnților au „evadat" 8 elevi, 
iar pe trimestrul acesta numă
rul promovatilor va fi mult mal 
mare. Au rămas însă cîtiva e- 
levi care, cu toate insistentele 
diriginților, ale întregului corp 
didactic, nu și-au îndreptat si

la învățătură, și printre 
Argeșan 

a-

Cele citeva zile care au mai 
rămas pină la încheierea anului 
școlar 1969—1970 constituie 
pentru cadrele didactice și 
levi un prilej de susținută și
multilaterală activitate, de ma
ximă încordare pentru realiza
rea unor cît mai sistematice 
lecții de recapitulare finală, de 
clarificare o opțiunilor școlare 
și profesionale etc. O vizită la 
Liceul de cultură generală din 
Uricani ne-a convins că și aici, 
ca și peste tot, ultimele zile de 
școală au o configurație aparte 
fată de celelalte, facilitînd pre
misele realizării unui bilanț 
pozitiv al strădaniilor in cursul 
celor trei trimestre.

Situația școlară din trimestrul 
al IlI-lea, de la acest liceu, 
este calitativ superioară celei 
din primul trimestru, atit prin 
notele obținute cît și prin nu
mărul de promovați care (se 
poate de acum întrevedea) va 
fi mult mai mare. Dacă procen
tajul de promovați de pe pri
mul trimestru a fost de 58% 
la clasele IX—XII — ceea ce 
reprezintă o cifră îngrijorătoa- 

. re, alta a fost situația trimes
trului al Il-lea cînd procenta
jul promovatilor a crescut sub
stantial, ajungînd la 78 la sută 
din totalul elevilor. ” ’
acesta de acumulare 
se anunță a fi, cum 
și mai bun în ultimul

Pentru a 
amintită mai sus, au fost nece
sare multe eforturi suplimenla-

Consiliul popular orășenesc 
Lupeni a stabilit măsuri con
crete de popularizare a de
cretului nr. 153 privind res
pectarea regulilor de convie
țuire socială. Prevederile 
noului decret au fost popula
rizate prin stafia de radiofi- 
care a orașului, au fost ex
puse în fafa elevilor din toa
te școlile din localitate, pre
cum și a salariatelor din in
stituțiile și unitățile econo
mice. La această acțiune de 
popularizare și-au adus con
tribuția tovarășii: Neag Wil
helm, prim-secretar al comi
tetului orășenesc de partid, 
Victor Brașoveanu, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
orășenesc, Francisc Dara- 
dics, Iosif Mikrut și Robert 
Kinsky, de la Consiliul popu
lar orășenesc, căpitanii Ni- 
colae Ciurel și Gheorghe 
Pletea, de la miliția din 
calitate.

■

B

tuația 
aceștia amintim pe 
Constantin și Bădoi Elena, 
mindoi cu peste trei corigente 
pe ambele trimestre și cu o si
tuație precară acum la finele 
anului.

La clasa a X-a. situația po 
cel de-al doilea trimestru este 
mult ameliorata fată de cea de 
pe primul. Din 10 corigenți a

Procesul 
calitativă 
spuneam, 
trimestru, 

ajunge la situația

Ordine
și gust

(Continuate in pag. a 3-a)

Dumitru BODISLAV
corespondent

Convorbire realizată 
de I. BĂLAN

lo-

E9

3

B

TOATA ATENTIA
CAZUL ELENEI GHINEA
și pericolul profesionalizării avortului delictual

O analiza recentă făcută la 
maternitatea din Petroșani in 
problema întreruperii de sarci
nă. a ajuns la o concluzie în
grijorătoare ; cifra creșterii 
vorturilor in ultimii trei ani 
tinde să egaleze cifra scăderii 
nașterilor. Semnificativă este 
frecvența tot mai mare a avor
turilor spontane (753 in 1969 
din cele 1 153 avorturi înregis
trate numai la maternitatea din

a-

Petroșani) din care, in realita
te, o mare parte sint avorturi 
provocate, deci delictuale.

O asemenea dinamică — ne
justificată de motive obiective 
— faptul că un procent ridi
cat de avorturi sint provocate 
de terțe persoane sau la sfa
tul lor, precum și folosirea 
unor mijloace avortive noi, ne 
îndreptățesc să afirmăm că ne

găsim in fața unui nou pericol : 
tendința tot mai accentuată de 
profesionalizare a avortului 
delictual.

Este, poate, cel mai grav as
pect al problemei intrucit o 
astfel de îndeletnicire — mai 
ales cind ea este practicată de 
persoane lipsite de cea mai 
elementară pregătire de speci
alitate — însumează atil peri

colul demografic (al denataliză- 
rii) .>i pe cel medical, cit și 
pericolul obținerii de cîștiguri 
ilicite, care-1 motivează și-l ex
plică psihologic. Cazul Elenei

David MANIU. 
procuror șef 

al Procuraturii Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Prof. Constantin PASCU

a (Continuare In pag. a 3-a)

CAMPIONATUL

Acum vreo 2—3 luni, scu- 
lăria preparatei din Coroești 
s-a mutat de la atelierul me
canic in alt loc. Ca bune gos
podine ce sînt, muncitoare
le din secția sculărie, con
dusă de Petru Dumitru, și-au 
făcut ordine la noul lor Iog 
de muncă. Sculele, atit de 
necesare lăcătușilor, echipa
mentul de protecție sînt a- 
ranjate în ordine și cu gust. 
Tot de aici se distribuie lap
tele dat ca antidot sudori
lor. Cele ce se ocupă de or
dinea din sculărie se numesc 
Viorica Filip, Margareta Sa- 
bău și Maria Cață, în frun- 

Pclru Dumitru.

a

respectării cu strictefe 
a normelor

de protecție a muncii la

TRANSPORTUL MINIER

MONDIAL
X DE FOTBAL

i to

Astăzi, patru meciuri 
din ultima etapă

a de finală
CIUDAD DE MEXICO 9 

(Agerpres). — După două 
zile de repaus, campionatul 
mondial de fotbal se reia as
tăzi eu patru meciuri din 
ultima etapă a „optimilor" 
de finală, celelalte patru ur- 
mînd să se dispute mîine.

Pe măsură ce se apropie 
aceste meciuri decisive, ten
siunea crește in taberele a- 
celor formații care nu sint 
încă sigure de prezența lor 
în următoarea fază a com
petiției. Situația este clară 
numai in grupa a 4-a, unde 
victoria selecționatei R. F. a 
Germaniei asupra echipei 
Bulgariei a făcut ca verdic
tul să fio definitiv înaintea 
ultimei runde. Cu patru 
puncte- fiecare, echipele Pe
rului și R. F. a Germaniei 
sint deja calificate, Bulgaria 
și Marocul neavînd nici un 
punct.

Și în grupa a 2-a lucrurile 
par a se fi limpezit. Italia 
și Uruguay, cu cite trei punc
te, par a‘ fi asigurate de ca
lificare, deși, teoretic, Suedia 
și Israelul (un punct fiecare) 
mai păstrează șanse în cazul 
unor victorii. Calificată este 
practic și echipa U.R.S.S. (3 (Continuare in vag. a 4-a)

puncte), in 
in ultimul 
Salvadorul.
de asemenea cu 3 puncte, are 
nevoie cel puțin de un re
zultat de egalitate in partida 
cu formația Belgiei. Ceva 
mai complicată se prezii 
situația in grupa a 3-a, unde 
Brazilia calificată virtual cu 
4 puncte are totuși de supor
tat asaltul echipei române 
carc-și joacă ultima șansă 
in meciul de astă-seară. Ni
meni nu pune la îndoială ca
lificarea brazilienilor. Antre
norul echipei braziliene. Ma
rio Zagalo, este însă circum
spect. El s-a arătat rezervat 
în declarațiile făcute cores
pondenților de presă. „Tre
buie să ne păstrăm calmul, 
încă nu sintem definitiv ca
lificați, a declarat Zagalo tri
misului agenției France Pre<- 
se. Matematic noi putem i 
încă eliminați. Nu putem 
privi cu ușurință meciul cu 
România, pentru că nu putem 
risca o înfringere care ar 
putea, in cazul unui succes 
net al Angliei asupra Ceho-

prima grupă, care 
meci intiinește 

Echipa Mexiculu',

ir.iă
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AFIȘIER N. T. S

către semna-
sa manevre-

poinire, este

k

INDISCIPLINA CAUZA MULTOR ACCIDENTE

uaele 
minore, 
fiecare

indicatori 
superiori, 

cește spo- 
muncii

ÎN ABATAJ

ÎN FRONT

ÎNTOTDEAUNA sa se luekeze așa cum trebuie
ire

c

Inlr-adevăr ritmul specta
culos dc dezvoltare a ex
ploatărilor miniere din ta
ica Jiului pentru realizarea 
x olumului actual al produc
ției de cărbune a impus fo
losirea pe o scară tot mai 
mare a utilajelor moderne dc 
transport inccpind de la 
frontul dc lucru pină la su
prafață, respectiv, la punc
tele de expediere a produc
ției spre consumatori.

Utilajele folosite in acest 
complex de transport asa 
cum sini construite, in cazul 
exploatării lor în condițiunilc 
prevăzute de proiectant, asi
gură securitatea corespunză
toare a personalului care le 
utilizează. Spun acest lucru 
referindu-mă la mașinile de 
încărcat. combine. haveze. 
transportoare cu benzi sau 
cu raclete. instalații de trans
port pe verticală sau plane 
înclinate cit și mijloacele de

cum bine se 
recunoaște-, transportul. 

De bunul mers al acestui 
compartiment, depind in ul- 

itanță rezultatele, re- 
brigăzilor din aba- 

galerii. In Valea Jiu- 
la toate minele, Iară ex- 

sportul, atit pe 
it și pe verticală, 

substanțiale im- 
incepînd cu ino- 
conlinuă a mijloa- 

transport și termi- 
’anizarea din ce in 
competentă. mai 
lata cu necesități- 

fronturilor de lucru. Lo- 
i și vagonete, tran- 
? de mare capacitate, 

de extracție moder- 
asigura astăzi transportul 

ielui din abataje la su-

t a li subliniat 
numai in acest 
din Valea Jiului

al 
organizarea 
crescut și 
tului, 
împotriva 
clin ce in

lap- 
an, 

____  _ au 
fost dotate sau urmează să 

inească un număr de 43 
omolive de diferite tipuri 

ansportoare. 1 820 va- 
etc. sumele destinate 
și modernizării tran

sportului alinqind numai în 
impresionanta cifră de 
ioane lei.

■~u modernizarea și 
superioară. a 

, . iguranța ti
măsurile de protecție 

accidentelor fiind 
ce mai temeinic a- 
bineințeles urmă-

nu de puține ori, 
datorită, mai ales datorită 
nerespectării tuturor pres- 
cripliunilor la sectoarele de 
transport se înregistrează ac
cidente care puteau fi evitate 
cu ușurință. Exemple sînt cu 
duiumul și le vom da in al
te materiale din pagina de 
fală.

Ceea ce trebuie subliniat 
este faptul că. nu ceasul rău 
este vinovat de accidenta
rea unor salariati, ci ei în-

Unde duce neglijenta
Dc modul in care este or

ganizat transportul in gale- 
e din subteran, de felul 
a i se asigură continuita- 
depinde in -foarte mare 

ră desfășurarea normală 
irului in fronturile di- 
productive, in abataje, 

regătiri. deschideri. De la 
un început trebuie remarcat 

faptul că funcționarea ire
proșabilă a transportului pe 
galerii este strict condițio
nată de respectarea pină-n 
cele mai mi» i amănunte a tu
turor prescripțiilor și instruc
țiunilor de protecție a mun
cii, orice scăpare din vedere 
soldindu-se cu repercusiuni 
nedorite, ca : perturbații de 
proporții mai mari ori mai 
mici și nu o dată cu acci
dente nu numai nedorite dar 
considerate apoi stupide, evi
tabile sută la sută. Trecerea 
printre vagonete in timpul 
mersului, cuplarea și decupla
rea vagonetelor cind trenul 
este in mișcare, neatenția la 
încărcarea vagonetelor cu căr
bune, manipularea defectuoa
să a vagonetelor in diferite 
împrejurări, circulația cu vi
teze peste limitele admise, 
semnalizarea greșită in tim
pul manevrelor sînt numai 
citeva dintre cauzele care 
conduc la perturbații în 
transport, la accidentarea 
personalului de deservire. In 
acest sens s-ar putea da ne
numărate exemple, la 
mină inregistrindu-se 
denie de abateri de ac

Astfel, la mina Dilja 
luna mai a. c. a fost a 

fiecare
sumc- 

:cst fel. 
inDl

a.

transport rulante pe căile o- 
rizontale — cum sînt trenu
rile «le vagonete remorcate 
de locomotive Diesel sau e- 
I eel rice cu trolcy.

Cu toate acestea, analizind 
statistica accidentelor pe o 
perioadă de mai multi ani, 
se constată că din totalul ac
cidentelor produse la exploa
tările miniere, cca. 30 la sută 
au lor la transport, situindu- 
se imediat după accidentele 
produse datorită căderilor de 
roci. Restul accidentelor, cca. 
35—-10 la sută au loc din alte 
cauze, ca de exemplu că
dere. intepare. lovire cu u- 
neltele de lucru etc.

Analizind mai îndeaproa
pe cauzele accidentelor pro
duse in operațiunile de trans
port se poate vedea că majo
ritatea lor au loc datorită 
condițiunilor de utilizare a 
mijloacelor de transport și 
intr-o măsură mai mică stă 
rii tehnice a acestora.

Se impune deci, ca norme
le de tehnica securității, ca
re de altfel nu pol fi sepa
rate d<> normele tehnice de 
exploatare, să cuprindă indi
cații amănunțite asupra mo
dului de exploatare a utila
jelor și a instalațiilor de 
transport, in toate condițiu- 
nile intilnite in

înconști- 
sau cu bună știință a 

normelor de protecția muncii 
căutind apoi o seamă întrea
gă de justificări, neplauzibile, 
uneori de-a dreptul ridicole.

Graba, ..bunele" intenții, ne
atenția de moment din cine 
știe c motive, sînt argu
mentele cu care cei acciden- 
tați sau care au încălcat nor
mele prevăzute încearcă să 
acopere lipsa de prevedere, 
ignorare, putem spune, a re
gulilor atit de riguros stabi
lite. Nu o dată acestea se 
petrec sub blinda oblăduire 
a maiștrilor sau supraveghe
torilor ce se ocupă de acest 
resort, care, printre altele, 
sini plătiți să vegheze si să 
asigure desfășurarea în con
diții optime a transportului, 
pe- toate căile, cu toate mij
loacele.

Rezultă deci ca. alîl salari- 
aților care deservesc trans
portul, cit și celor care răs
pund do buna lui desfășura
re, le revin sarcini, deosebit 
de importante, de a respecta 
cu strictețe fiecare prescrip- 
liune a normelor de proiec
ție. de a nu nesocoti 
prevederi așa zis 
pentru că în mină 
amănunt este deosebit de im
portant. puțind genera, în ul
timă instanță, accidente nedo
rite. Aceasta, cu atit mai 
mult cu cit buna organizare 
a transportului. deservirea 
exemplară a tuturor brigăzi
lor din abataje și galerii es
te condiționată de îmbinarea 
strictă a cunoștințelor profe
sionale. cu respectarea nor
melor de protecția muncii. 
Și apoi care ar dori să nu-i 
meargă bine sectorul din ca
re face parte sau cine și-ar 
dori să se accidenteze? Să 
fim deci mai exigenți. așa 
cum ni se cere, cu fiecare 
aspect al activității noastre, 
să respectăm deplin, din toa
te punctele de vedere mun
ca. Cu mina nu-i de glumit, 
ori cu cîți de mulți ani de 
subteran ne-am lăuda.

dentat mortal Ernest Mrazek. 
Ancheta efectuată a stabilit 
drept cauze :

— conducerea defectuoasă 
a căruciorului cu lemn, la 
orizontul 490, circuitul pu
țului orb nr. 2, vagonetarul 
aflindu-se in fața cărucioru
lui, contrar art. 240 al N.T.S.;

— nu au fost întocmite in
strucțiuni de serviciu privind 
măsurile de securitate pen
tru transportul pe pante li
bere. contrar art. 413 din 
N.T5.;

— deși maiștrii și supra
veghetorii de transport a- 
veau cunoștință de faptul că 
pe panta liberă, ramura goa
lelor, vagonctele și cărucioa
rele circulă cu viteză exce
sivă. fa.pl ce a condus la de
raieri punînd in pericol și 
securitatea muncitorilor care 
lucrează sau circulă pe tra
seul respectiv, nu s-au luat 
măsuri corespunzătoare și 
nici nu s-a raportat această 
situație șefilor ierarhici con
form art. 13 N.TJS.

Trebuie deci reținut faptul 
— cunoscind abaterile de la 
N.T-S. și repercusiunile atit 
asupra procesului de produc
ție. cit și asupra muncito
rilor de deservire — că 
pe lingă prevederile in
structajului periodic care se 
cere să fie făcut cu mult 
simț de răspundere, fiecare 
salariat al sectorului de trans
port are datoria să respecte 
întocmai normele de protec
ție a muncii, in orice împre
jurare, pentru a evita astfel 
orice incidente sau accidente.

Inspector șef-odjuncl din Inspectoratul județean 

ceste norme generale, prin 
excepție să fie completate cu 
instrucțiuni proprii numai in 
cazurile cind datorită unor 
condițiuni fortuite normele 
generale nu pot fi aplicate 
in totalitatea lor.

Cu prilejul 
fecluate de dv. 
din baziiv afi constatai 
gur o seamă de aspect» 
v ind desfășurarea 
intui, normele de 
a muncii în acest 
Unde considerați 

încă cele 
primejdioase 

N.T.S. ? Ne

inspecliilor e- 
in minele 

desi- 
pri- 

Irarrspor- 
protec/ie 
domeniu, 

că se pe
trec fiică ce/e mai multe și 
mai primejdioase inculcări 
ale V T.S. ? Ne referim aici 
la transportul In abataje, pe 
galerii și pufuri.

Majoritatea accidentelor se 
produc la transportul pe caile 
orizontale. Ele au loc dato
rită condițiunilor in care func
ționează materialul rulant. 
Astfel, majoritatea accidente
lor cu incapacitate 
ră de 
transportul de 
utilaje spre locurilt 
că. îndeose' ’ 
cap. Aceasta pentru că 
iile din lipsa int

lempora- 
muncă se produc la 

materiale și 
de mun- 

ebi în galeriile de

* La transportul manual vagonetarul va a- 
vea grijă ca :

— să aibă vizibilitate înaintea vagonete
lor;

— să avertizeze persoanele care se află pe 
galerii în calea vagonetelor;

— să poată stăpîni mișcarea vagonetelor în 
orice moment;

— să nu se afle înaintea vagonetelor pentru 
deplasarea sau frînarea lor;

In timpul transportului pe galerii vagoneta
rii vor păstra între ei o distanță de cel puțin 
10 metri la pante pină la 5 la mie și de cel pu
țin 30 metri la pante peste 5 la mie.

& Mecanicul de locomotivă este obligat:
— să reducă viteza și să semnalizeze la tre

cerea prin ușile de aeraj, tocurile de diguri, ma- 
caze, curbe precum și în zonele unde se exe
cută lucrări de reparații sau întreținere;

— să oprească locomotiva și s-o decupleze 
de la tren în cazul deraierii vagonetelor; lo-

comotiva poate rămîne cuplată numai dacă pen
tru repunerea pe linie cu dispozitive speciale 
este necesară tracțiunea mecanică;

— să blocheze locomotiva înainte de a o 
părăsi;

® Semnalele se dau numai de 
liști, fiind interzis altor persoane 
ze dispozitivul de semnalizare.

După ce s-a dat semnalul de
interzisă intrarea sau ieșirea personalului în 
colivie, cu excepția cazului cînd semnalistul pă
răsește orizontul. In acest caz mecanicul mași
nii de extracție va fi anunțat în prealabil prin 
semnalistul de la rampa principală și nu va 
porni mașina decît după 30 s, de la darea 
semnalului.

® La rampele Ia care se face transport, tre
buie să se găsească cîte un semnalist însărcinat 
cu semnalizarea și cu aplicarea tuturor măsu
rilor de siguranță la rampa respectivă.

Transportul pe puțuri, de
loc complicat la prima vede
re — dai semnal mecanicu
lui, acesta apasă pe niște 
manete și colivia urcă și co
boară după voie — impune 
tuturor celor care-1 deser
vesc cunoașterea și respec
tarea tuturor normelor și in
strucțiunilor de proiecție a 
muncii, disciplină și conști
inciozitate totală. Altfel, ava
riile și accidentele nu pol fi 
evitate. Pentru că, un semnal 
greșit, este urmat de o ma
nevră greșită, care înseamnă 
pină la urmă multe ore de 
stagnare a funcționării pu
țului, accidente ale salaria
ților care lucrează pe ram-

Convorbire cu tovarășul inginer IOSIF 
pentru protecția muncii 

mai cu niște improvizații — 
o scoabă simplă sau înfășu
rarea funiei sub formă de 
ochi pe stilpul ce urmează 
a se transporta. ca să nu mai 
amintesc și cazuri cind lem
nul se aruncă liber in jos, 
pe suitor pe distanțe de 15— 
20 metri. Toate acestea se Tac 
fie din indisciplină, fie din 
tolerarea lor de către cei 
care organizează procesul de 
producție.

rcspunzăloare si la timp, in- 
trind in presiune iși micșo
rează profilul, liniile ' ferate 
se denivelează etc. In aceste 
condițiuni evident că in tim
pul manevrării unui xolum 
mare de material lemnos și 
utilaj metalic, din lipsă de 
gabarit corespunzător munci
torii se accidentează In miini 
și ta picioare. Din păcate in 
afară de accidentele cu inca
pacitate temporară de mun
că. in timpul desfășurării pro
cesului dc transport au loc 
și accidente cu repercusiuni 
grave conducind la invalidi-; 
late sau chiar mortale. A- 
ceste accidente au loc ia 
transportul mecanizat al (re
nurilor de vagonete pe căi 
orizontale din cauza neintre-- 
țincrii și a lipsei de revizui-' 
re la timp a trenului de 
roți la vasele de transport, 
a macazelor și încrucișărilor 
de linii ferate și chiar a li
niilor ferate. Accidente gra
ve au loc și Ia transportul 
incorect al materialului lem
nos pe suitori in sens ascen
dent sau descendent. Acest 
lucru are loc atunci cind ma
terialul ce se transport 
fixează de funia troliuluj 

pe, înseamnă cu (in cuvint 
dezech i 1 i br area desf ășu răr i i 
normale a procesului dc pro
ducție, intr-unui "’sau mai 
multe schimburi, ecourile a- 
ceslui dezechilibru resinițin- 
du-sc pină in abataje, unde, 
fără materiale și' vagonete 
geale, activitatea Hu se poa
te desfășura norii)al. Adău
gind la acestea și■ posibilita
tea accidentării unor oameni, 
rezultă cu destulă claritate 
și convingere importanța res
pectării cu strictețe a fie
cărui articol din N.TJS. și in
strucțiunilor special întocmi
te în scopul evitării oricăror 
deranjamente în funcționarea 
transportului pe puțuri.

1 Cum ar trebui să se acțio
neze mai eficient, ulii de că
tre muncitori, cit și de către 
cei care conduc și suprave
ghează procesul de produc
ție, fu \ er/erea reducerii con
tinue util a abalei Hor cil și 
a accidentelor (le transport ?

Această problemă comportă 
două aspecte distincte : un 
aspect material și unul edu
cativ. Adică, trebuie să se 
inventarieze toate instalațiile 
de transport și lucrările mi
niere in care acestea func
ționează și să se remedieze 
deficiențele constatate ca a- 
cestca să funcționeze in con
dițiuni optime. Pe măsură 
ce deficientele au fost rome-

•Sînt cazuri insă, noroc că-s 
destul de rare, cind unii 
scmnaliști, cu bună știință 
încalcă normele știute, ară- 
tindu-și istețimea unde și 
cind nu trebuie. Așa s-a in- 
timplat la puțul orb nr. 13 
de la E. M. Lupeni. Intr-una 
din zile la orizontul de bază 
(650) a fost repartizat ca sem
nalist principal muncitorul 
Aurel Codrea, împreună cu 
cuplătorul Cioirră Sabin. 
Pentru deservirea orizonturi
lor intermediare, inclusiv o- 
rizonlul 300, au fost plasați 
ca scmnaliști Alexandru Ko
vacs, Ștefan Astaloș și I. 
Răscol. In jurul orei 10,30 a 
început transportul de vago-
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diate, personalul 
x ire sau de lucru s 
minai cu maximă 
asupra modului < 
lucru — eventual 
simit in prealabil sau rcin- 
struit dacă nu cunoaște pro
bleme ce se ridică in munca 
sa. Apoi, in continuare, per
sonalul mediu tehnic să im
pună și să urmărească în
deaproape aplicarea corectă 
a normelor de exploatare, 
respectiv, de protecție a mun
cii in (impui lucrărilor de 
transport. Pe scară ierarhică 
să se controleze cu fiecare 
ocazie modul in care perso
nalul de îndrumare tehnică 
și control impune aplicarea 
strictă a normelor de sigu
ranță. In acest fel, cu tim
pul. se imprimă în reflexe 
disciplina in procesul de pro
ducție precum și convinge
rea că prin aplicarea nor- 
mele (le protecție a muncii 
se poate lucra mai comod, 
cu randament maxim, fără 
a fi in permanență cu „frica 
in sin" că s-ar putea acci
denta.

Care sini după părerea dv. 
posibilitățile încă nevalorili- 

nete goale la orizontul 800. 
După ce a fost scos un va- 
gonet gol din colivie de că
tre Astaloș și Kovacs, coli
via, fără ca unul din cei doi 
să fi dat vreun semnal, a 
pornit spre orizontul 650, cu
plătorul Astaloș căzind in 
jompul puțului și accidentîn- 
du-se mortal. De ce s-a pro
dus accidentul ? Cuplătorul 
Aurel Codrea a transmis de 
Ia orizontul 650 semnal de 
pornire mecanicului mașinii 
de extracție, fără Ca in prea
labil să fi primit semnal așa 
cum era normal, de la ori
zontul 800, respectiv, de unde 
lucra accidentatul, contrar 
normelor de protecție a

rate, pricind propaganda și 
respectarea .strictă a N.T.S. 
in efectuarea transportului in 
toate fazele procesului de 
producție 1 *

Propaganda problemelor de 
protecție a muncii include un 
complex întreg de măsuri ce 
pol fi puse in aplicare ince- 
pind cu bilețele fluturași, cu 
cile o atenționare, pină Ia 
programele formațiilor tea
trale sau filmele de lung me
traj. Nu este cazul ca să le 
înșirăm pe toate. Important 
este un singur lucru. Proble
mele de protecție a muncii 
trebuie tratate sub un aspect 
cit mai xariat și mai plăcut. 
Nu se recomandă ca intr-o 
singură zi să se difuzeze mii 
de fluturași Iratind aceeași 
problemă sau probleme \a- 
riate. Este suficient a difuza 
citeva sute de bilețele cu 
un anumit text și de o cu
loare. ca după citeva zile să 
se difuzeze alt text tipărit pe 
birlic de altă culoare. Tablou
rile sugestive trebuie mulate 
din cind în cind—in intervale 
scurte — dc Ia un Ioc la al
tul și. chiar dacă se referă 
la aceeași temă, aceasta să 
fie redată sub alte aspecte, 
forme sau culori. Conferin
țele sau textul instruclajelor

NU-I TOTUL
SA Al CĂRBUNE

Intre operațiunile procesu
lui de extracție în abataje 
transportul cărbunelui depilat 
are o funcție de importanță 
majoră. Aceasta deoarece de 
feh.il cum se realizează eva
cuarea producției depinde in 
mare parte respectarea ci- 
clogramei propuse, respectiv, 
obținerea unor i ” 
tehnico-economici ;

ales in ce priv 
productivității 

vitezelor dc avansare.
Dar pentru ca transportul 

să funcționeze ca la carte se 
impun pe lingă unele măsuri 
tehnico-organizatorice, care 
să asigure continuitatea opor
tună a operației respective 
și respectarea cu strictețe a 
normelor de protecție a mun
cii cu atit mai mult, cu cit 
minele au fost dotate cu 
transportoare moderne de 
mare capacitate. Orice încăl
care. cît de neînsemnată în 
aparență, poate duce nu nu-- 
mai la stagnarea muncii în 
abataj ci și la accidente. Ex
periența de pină acum a do
vedit cu prisosință efectele 
negative ale încălcării nor
melor de protecție a muncii 
în ce privește transportul în 
abataje, atit a cărbunelui, cit 
Și a materialelor. Dar să 
xemplificăm.

In luna martie a. c. în a- 
batajul cameră nr. 3, stra
tul 3. zona IT de la E. M. 
Vulcan, vagonetarul Constan
tin -Aprodu a fost acciden
tat mortal. Cum s-au petre
cut lucrurile ? împreună cu 
vagonetarul Vasile Caliman
druc. C. Aprodu transporta 
în abataj un lemn de 3 me
tri lungime. Calimandruc se 
afla în față, iar Aprodu la 
capătul opus. După ce au a- 
juns cu lemnul la intersec
ția preabatajului .transversal 
cu camera direcțională, au 
trecut lemnul peste transpor
torul din preabatajul trans
versal, punînd capătul din 
față al lemnului peste capul 
de acționare al transportoru
lui din partea estică pentru 
a-1 putea manipula și intro
duce în aripa vestică. In a- 
cest timp, atit transportorul 
din preabataj cît și cel din 
aripa estică erau în func
țiune. evacuîndu-se cărbunele 
din această parte a abata
jului. După ce lemnul a fost

Pagină realizată la cererea 
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muncii. Deși maistrul Dumi
tru Popescu a fost înștiin
țat de către mecanicul ma
șinii de exțracție că semna
listul principal Aurel Codrea 
este indisciplinat și nu res
pectă uneori semnalele date 
de la orizontul unde se face 
transportul, nu a luat măsuri 
corespunzătoare conform art. 
13 N.T.S. cărbune.

Iată cum, dintr-o crasă ne
glijență, din lipsă totală de 
respect față de muncă, față 
de sarcini, prin ncrespecta- 
rea unor noțiuni elementare 
de N.T.S. s-a produs un ac
cident. Iată cum „ceasul 
rău" a fost cu bună știință 
adus in contextul a tivității. 

să fie presărat cu multiple 
exemplificări de cazuri au
tentice de inculcări ale nor
melor de proiecție a muncii 
insistîndu-se asupra abateri
lor săvirșile precum și a mo
dului corect do lucru in care 
s-ar fi putui evita acciden
tul exemplificat. hi locul 
proiectării diafilmelor imobi
le, este mult mai atractiv 
proiectarea filmelor de scurt 
metraj cu teme <le protec
ție a muncii.

Educarea salariaților pen
tru imprimarea obișnuinței 
de a lucra in condițiuni dc 
siguranță optimă, pentru a- 
sigurarea sănătății și inte
grității corporale, este dato
ria legală și morală a f 
rui conducător in icra 
organizării procesului dc 
(luetic. Fiecare conducăl 
trebuie să-și amintească 
permanență că muncitorii 
cind pleacă de acasă la ser
viciu lucrează pentru 
zarea bunurilor comun 
tru făurirea unui tr; 
fericit familiei și, la 
lor. cei de acasă ii așteaptă 
cu nerăbdare după termina
rea serviciului, la ora obiș
nuită. Trebuie făcut totul ca 
cei dragi să nu aștepte 
zadar...

lăsat cu capătul din față 
peste capul de acționare al 
transportorului din partea es
tică, vagonetarul Calimandruc 
a trecut peste transportorul 
(în funcțiune!) postîndu-se 
în apropierea capului de în
tindere al transportorului din 
preabatajul transversal, timp 
în care vagonetarul Aprodu 
a ini pins de lemn, trecîndu-1 
mai mult de jumătate din 
lungimea lui, peste capul de 
acționare al transportorului 
fapt ce a provocat balansa
rea și căderea lemnului cu, 
capătul din față pe transpor
torul din preabatajul trans
versal. Transportorul fiind în 
funcție, a antrenat lemnul, 
care l-a surprins pe vagone
tarul Constantin Aprodu pre- 
sindu-1 într-un stîlp de sus
ținere a] preabatajului care 
se afla în spatele acestuia . 
accidentindu-1 mortal.

Cercetările efectuate cu a- 
cest prilej au scos în eviden
ță faptul că accidentul s-a 
intîmplat datorită :

— nu s-au oprit transpor
toarele cu raclete înainte de 
a se efectua transportul 
lemnului, cu toate că munci
torii cunoșteau (asa cum a 
rezultat din declarații), mo
dul corect de lucru fri ase
menea situații;

— nu s-a supravegheat în
deaproape de către șeful de 
schimb modul în care se res
pectă toate măsurile prevă
zute in scopul evitării acci
dentelor de muncă conform 
prevederilor articolului 20 al 
N.T.S., cărbune.

Tată dar, cum. deși cunos
cute, nerespectarea regulilor 
de protecție a muncii la 
transportul in abataje poate 
duce la accidente nedorite, 
la stagnarea producției. Și 
cum spuneam, asemenea e- 
xemple cu și fără victime o- 
menești sînt. multe. Ca o con
cluzie valabilă in fiecare mo
ment, se desprinde necesita
tea imperioasă de a se res
pecta cu cea mai mare stric
tețe normele de protecție a 
muncii în ce privește trans
portul în abataje, de mate
riale și cărbune, cum și su
pravegherea competentă a a- 
cestei importante operațiuni. 
Altfel. riscurile mari,
iar consecințele 
decît nedorite.

Asemenea exemple, chiar da
că nu s-au încheiat toate cu 
accidente tragice, mai pot fi 
date. Important nu este insă 
înșiruirea unor astfel de a- 
bateri spre știință, ci, așa 
cum am mai spus-c și-n alte 
dăți. încadrarea cu strictețe 
a tuturor salariaților în nor
mele de protecție a muncii, 
in scopul evitării oricăror ac
cidente. Indisciplina, încălca
rea voită sau nu a N.T.S. 
n-au ce căuta in activitatea 
noastră de fiecare zl Pen
tru că procesul de produc
ție pretinde seriozitate. Alt
fel, urmările sînt nu o dată 
irecuperabile.
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Cazul Elenei Ghinea
și pericolul

profesionalizării
delictualavortului

(Urmare din pag. 1)
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MUNCA POLITICA DE MASA

Munca politică, de propa
gandă. in sensul larg al cu- 
VÎntului, este nelipsită, prin 
multiplele mijloace cc-i sint 
proprii, in toate acțiunile pe 
care le întreprind organele 
si organizațiile de partid. Și 
este firesc. Pentru a obține 
rezultate mereu superioare, 
fiecare colectiv de muncă 
trebuie să cunoască in per
manență sarcinile cc-i stau 
in față, realizările ce le ob- 
ține. experiența fruntașilor 
săi. cit și realizările și ex
periența altor colective. In 
realizarea acestor cerințe un 
rol hotăritor revine muncii 
politice de masă.

In activitatea organizației 
noastre de partid, munca po- 
litico-educativă ocupă un loc 
important în mobilizarea ma
selor la înfăptuirea sarcinilor 
cc ne revin. Voi relata un 
singur exemplu în acest sens. 
Intr-o recentă adunare gene
rală a organizației de bază 
din cadrul sectorului de in
vestiții s-au analizat rezul
tatele obținute și posibilită
țile de creștere a vitezelor 
de avansare la lucrările de 
deschideri și pregătiri.

muniștii au analizat cu simț 
de răspundere lucrările cc 
le du de executat in cadrul 
extinderii minei, posibilită
țile de creștere a vitezelor 
de avansare, au luat in dis
cuție și propunerea de a se 
trece la folosirea unui nou 
procedeu de lucru prin utili
zarea mașinilor de încărcat 
cu cupă și cu vagonct — si
loz la lucrările de înaintare. 
Acest procedeu, cc arc la 
bază o inovație, fusese în 
prealabil popularizat prin 
stația de radioamplificare, a- 
fișe și discutat de specialiști 
și de mineri. In principiu, 
noua metodologie de lucru 
este menită să ușureze efor
tul fizic, oferind posibilita
tea folosirii mașinilor (le în
cărcat și in galeriile unde c- 
vacuarca materialului rezul
tat se realizează cu trans
portoare cu raclele. Propu
nerea a fost însușită, iar în 
atelierele minei s-a confec
ționat vagonctul-siloz proto
tip. Noul procedeu de lucru 
a fost încredințat pentru în
ceput unei brigăzi încercate 
— e vorba de brigada comu
nistului Nicolae Gută — ca-

re, din prima lună de apli
care, cu toate greutățile ine
rente introducerii unei me
todologii noi. a obținut un 
spor la viteza de avansare 
de 18 m fațâ de sarcinile de 
plan.

Pentru ca aceste rezultate 
să fie popularizate, ca ex
periența brigăzii care aplică 
noul procedeu sft fie însușită 
și de alte formații de lucru, 
folosim forme variate ale 
muncii politice : vizite la lo
cul de muncă, schimburi de 
experiență care conving „pe 
viu" asupra avantajelor nou
lui procedeu de lucru.

Folosind cu pricepere și-n 
permanență diversele forme 
și mijloace a muncii politice 
de masă pentru populariza
rea noului, a experienței va
loroase, organizațiile de par
tid (le la mina Paroșeni vor 
mobiliza cu succes colectivul 
exploatării noastre la obți
nerea unor rezultate mereu 
mai bogate in (lez'oltarea 
minei, in sporirea producției. 

Ing. N'icolae BUCUR, 
secretarul 

comitetului de partid 
M. Paroșeni

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România, a trimis 
o telegramă mișcării peruvie- 
ne pentru pace, in care se 
spune : Aflind cu tristețe 
despre catastrofele provocate 
de cutremurele de pămint 
din țara dumneavoastră, vă 
rugăm să primiți 
momente grele 
cerei noastre 
pentru poporul

în aceste 
expresia sin- 

compasiuni 
Peruvian.
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Deschiderea emisiunii. 
Micron' an premieră. 
Buletin (le știri.

otron — en- 
pentru copii

Muzică populară. 
Actualitatea in econo
mic.
„Memoria Argeșului" — 
reportaj filmat.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară, 
„rodul" — reportaj TV. 

nțuri — publicitate, 
incmatcca : „Escro- 

product'

21.55

23,00
23,15

23,50

(nourilor
Masă rotund; 

idei’ 
internațional 

de muzică ușoară ..Or
icui (Ic Aur (R. I’. 
Bulgaria). Aspect 
gistratc.
Telejurnalul de
Din cele mai frumoase 
cîntecc.
Transmisiune (lire 
la Guadalajara a 
nirii dintre echipei 
prezentați' c ale ROMA- 
MEI și BRAZILIEI din 
cadrul turneului 
al campionatului 
dial do fotbal.

Ghinea vine să conlime sem
nificativ acest fenomen.

O
Cu un an în urmă semnalam 

in coloanele ziarului nostru, 
(din data de 23 mai 1969) in 
cadrul unei discuții pe aceeași 
temă a avortului delictual, fap
tul că Elena Ghinea din Lu
peni fără ocupație, absolventă 

școlii tehnice financiare, în 
■pul obținerii de cîștiguri ili- 
' a provocat avort Emiliei 
fănescu din Livadia. folosind 

o periuță de dinți. In stare foar- 
le gravă, victima a fost trans- 
sporlată de urgentă la spital. 
Deși condamnată la un an în
chisoare, pedeapsă grațiată, la 
numai cîteva luni, respectiv în 
6 si în 10 decembrie 1969, a 
provocat pentru suma de 150 
lei. alt avort: Veronicăi Mo- 
goșan din Lupeni, folosind de 
data aceasta o plantă toxică. 
„Operația" nu a reușit și noua 
victimă in stare gravă, a tre
buit. pentru a putea fi salvată, 
«,<> se Interneze la maternitate. 
Chiar dacă facem abstracție de 
faptul că date noi vin să con- 
ftime si alte avorturi provoca
te, de Elena Ghinea. tendința sa 
f.pre profesionalizare, rudimen- 
tarismul „tehnicii" folosite, re- 
cidivarea si temeritatea delic
ventei — mai ales tinind sea
ma de antecedentele ej — fri- 
fcf.nză iresponsabilitatea. O ires
ponsabilitate de un fel deose
bii. în care conștiința este o- 
iienlată deliberat în direcție 
antisocială, sub impulsul unei 
dorințe neslăpînite de căpătuia
lă cu orife preț, chiar și cu 
cel al libertății.

Profesioniștii avortului delic
tual speculează iluzia că fac 
.servicii", trafică atit cu sănă
tatea sau viața femeii gravide, 
cit și cu moarte 
concepție al ac 
tin unei „faune' 
lă suflet, fără 
îcqe. Este nees 
„ucis" — fălul — nu 
cui încă. Esențial e-de 
practica avortului 
minează însăsi ființa 
a unei națiuni, afecte 
lizioloqia femeii, sâni 
capacitatea <

Analiza re 
referit, este

ea produsului de 
cesleia. Ei apar- 
■ “ de oameni fă- 

morală si fără 
isențial că cel

ceva : 
delictual 
biologică 
ază grav 
îtatea și 
reare.

:are ne-am 
poate de

centă la 
cit se

■

■

I

s-a

concludentă. Nu însă și pentru 
specimene de felul Elenei Ghi
nea. Cazul ei este un exemplu 
grăitor despre ceea ce înseam
nă pentru om pierderea voca
ției sale principale — omenia 
— și a rațiunii sale morale — 
binele general. Deteriorarea so
ci. .’.ului” din om il dezumani
zează. Faptele sale, devin, ast
fel, antiumane și antisociale, 
întreaga sa existență, sensul 
vieții lui este răsturnat. Mereu 
în conflict cu societatea — cu 
o societate ca cea a noastră, 
în care „musculatura* ei mora
lă o constituie umanismul și 
colectivismul socialist — desti
nul său este inevitabil, mai re
pede sau mai tirziu. E un des
tin dramatic. Dacă Elena Ghi
nea n-ar fi ignorat icest ade
văr n-ar fi ajuns ceea ce este i 
o traficantă a morlii. o peni
tentă a lumii de dincolo de 
gratii. Și, poate, ar fi trăit și 
cei cărora neomenia ei și a 
unei mame le-a hărăzit numai 
cimitire fără morminte, 
lacrimi și fără amintiri...

Elenei Ghinea se 
curînd. Rămîne
cealaltă latură impor- 
problemei în discuție: 
eficientei activității de 

prevenire și comba- 
sub toate aspectele și

Cazul 
închide 
deschisă 
tantă a 
mărirea 
educare, 
tere — 
cu toate mijloacele — a avor
tului delictual. In acest sens 
se impune :

@ Coordonarea eforturilor șl 
unitatea de acțiune a tuturor 
factorilor de răspundere în pro
blema avortului ;

@ Intensificarea muncii de 
depistare activă și precoce a 
sarcinilor și urmărirea lor prin 
oroanele sanitare ;

© Intensificarea propagandei 
de masă cu explicarea perico
lelor ce le implică avorturile 
provocate;

© Concomitent cu creșterea 
lepreitătii instanțelor de ju
decată in cazurile de avort 
delictual să se organizeze pro
cese cu publicitate lărgită in 
localitățile de domiciliu ale 
inculpatilor respectivi:

Publicarea in presă a 
unor cazuri si aspecte mai ca
racteristice in problema avor
tului atit de către personalul 
medico-sanilar cit și de alti 
factori cu atribuții în această 
problemă.

R&spm^em
cititorilor

Situoțio, 
„ Condu- 

reîm- 
referi- 

corecto desfășu-

• Un grup de munci
tori, E.M. Petrila. Scrisoa
rea dv. a fost trimisă Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
care, verificind 
ne-a informat că :
cerea E.M. Petrila va 
prospoto indicațiile 
toore la 
rare a operațiunilor de e- 
fecluare o plăților de sola
rii”.
• Dumitru A. Lupeni. 

In legătură cu problema la 
care solicitați răspuns este 
necesar sa ne comunicați 
adresa dv. exactă, sau să 
vă prezentați personal la 
redacție, in orice zi de lu
cru intre orele 7—15.

® Topirceanu t 
Petrila. Punctul de 
A.D.A.S. Petroșani 
comunicat că actul dv. de 
garanție se află in păstrare

Nicolae, 
lucru 

i ne-a

apropie de sfirșit .și campionatul mu- 
ipăl de volei al cărui start s-a dat in 

septembrie 1969. După cum se știe, această 
competiție s-a desfășurat pe două centre — 
Petroșani și Lupeni — fiecare incluzind un 
număr de 8 echipe. Campionatul municipal 
de volei a avut două aspecte diametral opu
se : in tur aproape toate formațiile înscrise 
s-au prezentat la etapele programate, pe cind 
in retur s-a înregistrat o serie de neprezen- 
tări din partea echipelor Utilajul, C.F.R. Pe
troșani, Jiul Petrila, iar Viscoza Lupeni, 
C.S.A. Uricani, Minerul Aninoasa și I.I.L. Pe
troșani au pierdut prin neprezentare și me
ciuri programate pe propriile terenuri. Me
rită evidențiată in schimb preocuparea secții
lor de volei din cadrul asociațiilor sportive 
Paringul Petroșani, Jiul Petroșani, Minerul 
Lupeni, l.P.S.P. Livezeni, Minerul Vulcan, 
Energia Paroșeni, care au acordat tot spri
jinul desfășurării acestei competiții. Nici co-

nisia municipală de volei nu s-a străduit să 
asigure la toate? meciurile arbitrii, 
a făcut ca uneori intilnirile să fie 
de persoanoUlipsiteJ de competența 
tivă. Con si derânU-căȘ pentru viitorul 
nat această ^comisie va trebui să

fapt ce 
conduse 
respec- 

campio- 
depună 

mai multă inuncă, o activitate! de colabora
re mai riguroasă cu consiliile asociațiilor 
sportive și cu C.M.E.F.S. Petroșani.

Câștigătoarele celor două serii. Jiul II Pe
troșani (seria I) .și Minerul Lupeni (seria 
a Il-a) se vor întilni în două meciuri pentru 
desemnarea campioanei municipale pe acest 

Prima întîlnire, disputată duminică la 
s-a terminat cu victoria la scorul 
a formației (locale, urmind ca retu- 

loe astăzi pe terenul echipei

imas, la Încheierea tri
mestrului al II-lea, doar unul 
iar acum și acesta s-a îndrep
tat.' Mai dificilă se prezintă 
sub acest raport, situația celor 
din clasele a Xl-a și a Xll-a 
unde pe trimestrul al II-lea se 
mai aflau incă 9 și respectiv, 
8 corigente Ia una sau la mal 
multe materii. Această stare 
de lucruri s-a schimbat radical 
la clasa a Xll-a unde situația 
școlara a fost încheiată cu un 
rezultat bun, nici un corigent 
la sfirșit de an. Faptul aces
ta denotă o mai mare respon
sabilitate. o mai manifestată ma
turitate in privința învățăturii, 
dar și o nerilmicilale a preocu
părilor școlare numai în parte 
compensată de eforturile de la 
finele anului. Credem 
micitatea va impieta 
evoluției ulterioare a 
ților, si cind facem 
aceasta ne gîndim la bacalau
reat și la examenul de admite
re în invălămintul superior ca
ro constituie „filtre" serioase 
în fața muncii în asalt și a su
perficialității.

In privința orientării profe
sionale și școlare, la Liceul 
Uricani s-au întreprins acțiuni 
demne de semnalat, din rîn- 
dul cărora nu au lipsit tradițio
nalele întîlniri dintre viitorii 
absolvenți și oameni de diferite 
specialități, ore de dirigenție 
cu subiectul ..Ce meserie îmi 
aleg?", vizite la instituții și 
întreprinderi, ședințe cu părin- 

.............. ’ ” cu
•enți ai acestei 

Din statisticile înloc- 
diriginți reiese, însă, 
cei 75 de absolvenți 
generale, majoritatea 
pentru continuarea 
în cadrul unor licee 
și industriale. Doar

mai multe considerente.
ar li acela că mitlți dintre cel 
care au hotărlt .să se prezinte 
la examenul de admitere în 
licee nu au. după cum am con
statat din catalog, cunoștințele 
necesare unei asemenea con
fruntări. Altul ar fi acela că 
mulți dintre acești elevi, chiar 
dacă au terminat școala cu no
te bune, se prezintă la exame
nul 
din 
diți 
aici

de admitere in liceu nu 
proprie pornire, ci îmbol- 
de părinți. Mai intervine 
și faptul hotăritor că ne

cesitățile economiei noastre 
pretind cit mai mulți muncitori 
calificați și. deci școlile profe
sionale oferă mult mai multe 
posibilități do reușită rapidă 
și sigur.i in fata absolvenților. 
In a ( iă dirc( ție d( ■ n- 
gerc a absolvenților să îm
brățișeze o carieră practică.’folo
sitoare economie:, trebuiau ca
nalizate preferințele profesio
nale ale elevilor.

La clasa a Xll-a, din 37 de 
absolvenți. 6 au optat pentru 
I.M.P., 4 pentru școala de asis
tenți medicali din Hunedoara, 
3 pentru Academia Militară și 
2 pentru Institutul de cultură 
fizică. Restul se vor prezenta la 
examenele de admitere în uni
versități și in școli medii tehni- 

După cum vedem, situația 
este nici aici cu mult mai 

cele spuse despre ab- 
clasei a VIII-a sînt 
și pentru cei dintr-a

Vă/ind 
paloare 
că ar fi bune la el acasă. N-a 
stal pe qinduri și le-a „insta
lat" in servieta sa. Cind s-a 
terminat șutul, Ursan a ple
cat liniștit din atelier. La 
poarta minei, insa... a căl< al 
pe bec. Paznicul i-a cerut să 
..decupleze’ geanta să vadă 
dacă nu are ceva în ea. N-a 
avut încotro. Simțea cum îl 
trecea un curent din cap 
pină-n picioare. Valerlu 
Ursan și-a dai ..examenul’. 
Nu se găsește nimeni să-l 
„deconecteze" de la aseme
nea obiceiuri ?

Schimbați 
macazul !..

an.
Lupeni, 
de 3—2 
rul să aibă
Jiul II.

Campioana 
județeană de-

municipală va participa la faza 
calificare pentru divizia B.

Staicu BALOI

Răzbunăto- 
(11—14) Hel- 
(10—12) In- 

LONEA — 7
(11—13) Un de-

Mi-

Torok

lîlniri ale elevilor 
absolvi 

■Ic. 
mite de 
că dintre 
ai școlii 
optează 
cursurilor 
teoretice 
23 de elevi au declarat că se 
vor prezenta la examenul de 
admitere la școala profesională 
Lupeni și, mărturisim, cifra ni 
se pare total insuficientă, din

ce. I 
nu e 
bună și 
solvcnții 
valabile 
Xli-a.

Deci, situația la Liceul Uricani 
acum, cu cîteva zile înainte ca 
clopoțelul să anunțe ultima oră 
de clasă, se prezintă mulțumitor 
sub raport procentual și. încer
căm să credem și sub raport ca
litativ. Meritele sint. așa cum 
spuneam mai sus. egal împărțite 
Intre profesori și elevi, cei doi 
poli ai procesului instructiv.edu- 
cativ, a căror „cooperare" a de
venit, așa cum s-a văzul, din 
ce în ce mai bună pe măsura 
înaintării în timp a anului de 
învățăm int.

Dinlr-o statistică a Consi
liului popular orășenesc Lu
peni reiese că, în primul tri
mestru al aDului in curs, 
pentru nedescărcarea \ ayca- 
nelor la tiuip in stalia C.F.R. 
din localitate, .-au înregistrat 
penalizări in valoare de 
58 G70 lei. Unitățile econo
mice care favorizează cel mal 
mult creșterea șl în conti
nuare a penalizărilor sur. : 
Șantierul de construcții (plnă 
acum 27 130 lei). COP. 
(30 360 lei), Moara de gr Iu 
și O.C.L. produse Industriale. 
Dacă se continua tot așa, 
cifra penalizărilor înregistra
tă in anul trecui (527 480 lei) 
nu va fi redusă, cl conside
rabil mărită. Se pare ca ci
neva staționează pe linia 
moartă. Schimbați macazul !...

RESURSELE NATURALE LOCALE
(Urmare din pag. 1)

— Date fiind aceste 
multiple avantaje ale 
concentrării intr-o singu
ră carieră, care sint mă
surile practice luate în 
scopul realizării acestui 
obiectiv ?

de muncă (incăr- 
manevră și trans- 

excavator,

A încetat din viață 
tr-un tragic accident 
muncă, la Turnu Severin, 
Aurel Torok, sportiv frun
taș al Văii Jiului.

Fiu de miner, născut la 
12 mai 1939, în orașul Pe
troșani, Aurel Torok a ab
solvit școala profesională, 
secția lăcătuși mecanici, 
devenind un muncitor vred
nic, conștiincios. A îndrăgit 
de mic popicele, sport pe 
care l-a practicat la Utila
jul Petroșani, Minerul Vul
can. Paringul Lonea, Dina-

mo București și Metalul 
Turnu Severin, și care i-a 
adus numeroase satisfacții, 
printre cere și selecționa
rea in lotul reprezentativ 
de tineret al țării.

Cu citeva zile înainte de 
a se reîntoarce în Valea 
Jiului, unde-l așteptau foș
tii săi colegi de muncă și 
de sport, a încetat din via
ță, la Turnu Severin, unde 
lucra din anul 1968.

Toți cei care l-au cunos
cut ii vor păstra o vie a- 
mintire.

----- ★------
PRAGA 9 (Agcrpres). — In 

cadrul regatei Praga la ca
notaj academic, echipajul fe
minin de 4 cu vîsle al ora
șului București s-a clasat pe 
locul 1 cu timpul de 3'27” 
6/10. Locul 2 a fost ocupat 
de echipajul R. D. Germane 
— 3'31’'8/10, iar locul 3 de 
Voința București — 3'32 '5/10. 
Echipajele feminine bucureș- 
tene au ocupat locul 2 la 8 
plus 1 și, de asemenea, locul 
2 la 4 cu rame. In proba de 
schif simplu femei, pe pri
mul Ioc s-a Walter
(R.D.G.),

— Tema de proiectare a fost 
elaborată in cadrul întreprinde
rii, iar comitetul de direcție 
și-a dat avizul. Cu sprijinul 
comisiei economice municipale 
urmează să se ia măsuri ur
gente pentru executarea pro
iectului de organizare a carie
rei Sașa. Râmine să primim u- 
tilajele de investiții prevăzute 
pentru completarea dotării : un 
al doilea motocompresor și un 
concasor cu fălci. Ne-ar fi de 
mare folos un sprijin mai sub
stanțial din partea Consiliului 
popular municipal in sensul de 
a primi în dotare utilaje grele 
de mecanizare a operațiilor cu

volum mare 
carea rocii, 
port) în carieră ca 
scrcper, autobasculante. In ori
ce caz, este programat ca in 
trimestrul III să fie terminate 
lucrările pregătitoare astfel ca 
in trimestrul IV 1970 cariera 
Sașa să intre in producție. Ne 
vom da țoală osteneala pentru 
a ne încadra în aceste terme
ne, pentru a putea furniza din 
plin piatra necesară lucrărilor 
cdilitar-gospodărești de ridicare 
urbanistică continuă a localită
ților Văii Jiului, lucrărilor de 
construcție de pe șantierele 
I.L.H.S, și oriunde este nevoie 
de agregate de carieră. Vom 
îndeplini astfel o sarcină im
portantă stabilită prin Direc
tivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. și care stă in fața lucră
torilor din industria locală, de 
a valorifica într-o măsură tot 
mai mare și cu eficiență eco
nomică sporită resursele natu
rale locale.

Baticul 
nu s-a pierdut
In 10 apri'ie a.c., în maga

zinul nr. 1 — mercerie Petro
șani, cetățeanca Gheorghita 
Szalacsi a furat din sacoșa 
Măriei Hamz din Uricani — 
Cîmpu lui Neag suma de 
165 lei. Prinsă pe loc asupra 
faptului, hoața s-a dezlănțuit, 
a dat cu gura și cu miinile 
in dreapta și-n stingă pentru 
a ieși basma curată. Faotele 
s-au dovedit, ea basma curată 
n-a ieșit și lotuși la mijloc 
se află o... basma. Ajutînd 
la imobilizarea infractoarei, 
o celățeancă din Petrila a 
fost lovită puternic de a- 
ceasta îneît i-a căzut baticul 
de pe cap și acolo a rămas. 
De teamă, femeia a plecat în 
grabă, renunțînd la batic. Or
ganele de miliție din Petro
șani o roagă să vină să-si ia 
baticul si să-i mulțumească 
pentru ajutorul dat îd prinde
rea unei persoane periculoase 
pentru societate. Cît o pri
vește pe Gheorghita Szalacsi, 
ei nu i se va mulțumi. Dim
potrivă...

la Direcția județeană 
A.D.A.S. Deva de unde a 
fost cerut in scris, urmind 
ca, după primire, să vă fie 
inminot, în termen de cîte
va zile.

# Alexandru Vesa, Lu
peni. Serviciul de gospodă
rie ' ~
al municipiului 
ne informează că 
ferit o garsonieră ii 
Viitorului 
șani pe care
• Emerich 

șani. Pentru 
formalitățile 
vederea construirii depen
dințelor. condițiile în care 
trebuiesc executate adresa- 
ți-vă Serviciului de arhitec
tură și gospodărie din ca
drul Consiliului popular al 
municipiului Petroșani.

al Consiliului

nr.

popular 
Petroșani 
vi s-a o- 
in strada 

45/A Petro- 
ați refuzat-o. 
Biro, Petro- 
a cunoaște 
necesare in

angajează imediat

2 macaragii
mașiniști pod rulant

Salarizarea: conform
H. C. M. 914|1968

Informații suplimentare 
se pot lua zihic, între o- 
rele 7 — 15,15 de fa biroul 
personal ai exploatării.

PETROȘANI 
ie (11—14) 
1: Republica 

ga; PETRI LA
cercuirca; 
Noiembrie 
lict aproape perfect; 
nerul (11—14) Păcatul dra
gostei; ANINOASA (11—12) 
Războiul domnițelor; VUL
CAN (11—14) Urmărirea; LU
PENI — Cultural (13-17) 

umbră;Anchetatorul din
Muncitoresc (14—15) Un glon
te pentru general: PARO
ȘENI (11) Republica Skid.

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—0,30 
Muzică ;i actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii 
române; 10,10 Curs de limba

rusă; 10,30 Muzică ușoară; 
11,05 Pagini din Operetele lui 
Filaret Barbu; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Arii din o- 
pere; 12,30 Din cele mai în
drăgite melodii populare: 
13,00 Radiojurnal; 13.10 Avan
premieră cotidiană; 12,22 Mu
zică ușoară; 13,45 Muzică 
populară; 14,00 Caleidoscop 
muzical; 14,40 Publicitate:ra- 
dio; 14,50 Jocuri populare;

15,00 — 100 de legende ro
mânești; 15,30 Compozitorul 
săptăminii; 16,00 Radiojurnal;
16,20 Cintă Artemiza Bejan;
16.30 Muzică de estradă; 17,05 
Antena tinerelului; 17,30 Or
chestra de muzică populară 
Doina Argeșului din Pitești; 
18,03 Muzică Ușoară; UI.10 O- 
rizont științific; 18,30 Muzică 
ușoară; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Muzică de estradă: 19,45 
Piese instrumentale; 20,05 Tu

bleta de seară; 20,10 Muzică 
populară; 20,20 Argheziană; 
20,25 Melodii de pretutindeni; 
21,00 Convorbirile de joi; 21,20 
Formația Cornel Popescu;
21.30 Moment poetic; 21,35 So
listul serii — Claudio Villa; 
22,00 Radiojurnal; 22.20 Sport:
22.30 Romanțe; 22,50 Sonet 
pentru dragostea noastră — 
muzică Ușoară; 23,10 Siluete 
—Charles Aznavour; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.
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Donații din străinătate 
pentru ajutorarea
zonelor sinistrate

VJAJA INȚERNAIIONALA
Guvernul 

cralice Congo 
tării să ofere 
și 20 tone de

Republicii Denio- 
> (Kinshasa) a ho- 
? 20 tone de cafea 

ceai.

cetățeni români 
R. D. Germană

Mai mulți 
rezidenți in 
au donat două colete cu îm
brăcăminte și 250 mărci.

mărci, Zambori Zoltan 
lei.

800

danez acordăGuvernul
100 000 coroane pentru cumpă- 
rarva de semințe agricole dc 
pe piața daneză.

Diverși cetățeni români rezi
denți in Polonia au donat 6 400 
zloți, precum și îmbrăcăminte 
și alimente.

Grupul de ingineri români a- 
flați in Iran, participanți la ac
țiunea de cultivare a unor su
prafețe do bumbac, au făcut 
cunoscut că donează 1 005 do
lari.

Ministerul Sănătății al Bra
ziliei a donat 50 000 doze vaccin 
antitific. 10 000 comprimate vi
tamina B 1 și alte medicamente.

Crucea Roșie Olandeză a fă
cut o nouă donație de 50 000 
florini olandezi.

Delegația Tineretului Demo
crat (liberal) din Republica Fe
derală a Germanici, care, la 
invitația C.C. al U.T.C. a făcut 
o vizită in țara noastră, a donat 
suma dc 200 mărci.

Crucea Roșie Engleză a acor
dat un nou ajutor populației 
sinistrate, constind din opt co
lete cu medicamente.

Alianța italiană a coopera
tivelor agricole a făcut cunos
cut că donează suma do 500 000 
lire italiene.

Asociația de prietenie Finlan- 
da-România a colectat donații 
in valoare de 1 000 dolari.

Comitetul Asociației de prie
tenie Austria-Romania a donat 
2 000 șilingi.

Diverse firme finlandeze au 
făcut donații în valoare totală 
de 18 800 mărci finlandeze. Ast
fel. firma „Naște” a donat 
10 000 mărci, firma „Sateri" — 
5 000 mărci, firma „Euro-Tradc“ 
— 2 300 mărci, Asociația expor
tatorilor de hîrtie și carton, A- 
soțiația exportatorilor de celu
loză și firma „Converts" — 
cile 500 mărci.

Din partea firmei „Transasia- 
tic Oil" a sosit un mesaj sem
nat de directorul general, Ben 
Dror, in care se spune : Am vi
zitat anul trecut, împreună cu 
familia, regiunile caro astăzi au 
fost cuprinse de furia apelor și 
am rămas cu satisfacția că am 
văzut lucruri minunate și că 
am întîlnit un popor harnic și 
ospitalier. Sint convins că po
porul român va face tot posi
bilul. ca în cel mai scurt timp, 
viața și activitatea locuitorilor 
din regiunile sinistrate să re
vină la normal. Pentru a con
tribui la refacerea zonelor ca
lamitate, primiți, vă rog, suma 
dc 6 000 dolari S.U.A., împre
ună cu sincera noastră compa
siune.

Adrian Nicolescu, lector la 
Facultatea de limbi germanice 
din București, aflat in prezent 
la Londra, oferă salariul său 
pe o lună pe perioada depla
sării in străinătate și pe două 
luni de concediu (salariu inte
gral). Do asemenea, a trimis în 
țară unele cantități de alimente.

Ambasadorul Marii Britanii, 
Seward Laskey, a remis un cec 
dc 163 lire sterline, reprezen- 
tind contribuția sa personală 
și a personalului ambasadei.

Guvernul cipriot a hotărit a- 
cordarea sumei do 2 400 dolari 
pentru ajutorarea regiunilor si
nistrate din România.

Ajutorul bisericesc din Nor
vegia donează 260 tone îngră
șăminte azoto-fosfatice.

Firma „Van dor Heeven" din 
Nealdwijk (Olanda) a donat 
7 500 florini olandezi.

Firma „Societe pour te Com
merce de Bois” din Marsilia a 
făcut o donație de 3 000 franci 
francezi.

Firmele pariziene „Metafram" 
și „Saxby Manutention" au do
nat 3 000 franci francezi și, 
respectiv, 1 000 franci.

Firma „Biskopsgate Seels Li
mited” din Londra a depus. în 
contul 1 000, un cec în valoare 
de 100 lire sterline, pentru aju
torarea zonelor calamitate din 
țara noastră.

A-

Din Suedia, firma ..Findus" a 
făcut o nouă donație de 200 
tone de conserve diferite.

Diverși cetățeni brazilieni au 
donat suma de 5 400 cruzeiros.

Mai mulți cetățeni italieni au 
venit in sprijinul sinistratilor 
trimițind 5 colete cu îmbrăcă
minte, alimente și medicamente.

Diverși cetățeni israelieni au 
colectat, în același scop. îm
brăcăminte și alimente.

Din R. F. a Germaniei au 
mai făcut donații următoarele 
firme : „Artos" din Hamburg — 
5 000 mărci, „Desma" din
chim, „Ostermann. din Wup
pertal. „Strunck" din Koln, 
„Karl Schnick" din Frankfurt 
pe Main, „Traut et Co." — cite 
1000 mărci, „Guide" din Lud
wigshafen — 736 mărci, „Glatt" 
din Hattingen și „Christof Pe
ter" — cîte 500 mărci, „Ilansa- 
Werke“ — din Bremen — 200 
mărci.

Firma „Wacker“ din Miin- 
chen a donat un mai electric 
pentru bătătorit diguri in va
loare de 1 575 mărci.

Firma „Brueder Unterweger“ 
din Austria a donat suma de 
500 dolari.

Berti Constantin din Gote- 
borg a donat 650 coroane, re
prezentind salariul său pe două 
săptămîni.

Tot din Suedia, doamna 
Vallber Jarisson a donat un 
colet cu îmbrăcăminte.

Firma ..Filature Olsene din
Belgia a donat 10 000 franci 
belgieni.

Firma italiană „Beghetto" a 
donat 1 000 000 lire italiene.

Familiile Th. Gafa și C. An- 
nen din Lausanne au colectat 
și depus, la Ambasada română 
din Berna, un nou ajutor con
stind din îmbrăcăminte, pături 
și medicamente.

D. Constantinescu din Bag- 
neux (Franța) a donat suma de 
2 030 franci.

Compozitorul Marcel Mihai- 
lovici, născut in România, mem
bru al Institutului Franței, 
membru de onoare al Uniunii 
Compozitorilor din Republica 
Socialistă România, a donat su
ma de 5 000 lei pentru ajuto
rarea zonelor sinistrate din 
România.

Martin Bauer, din partea fir
mei „Martin Bauer Krautertee" 
din R. F. a Germaniei, a făcut 
o donație de 1 000 mărci.

Reprezentantul firmei „E. Ila- 
zebrouek", tot din R. F. a Ger
maniei. Alfred Gunesch, a de
pus contravaloarea în lei a sa
lariului său pe luna mai.

S-au mai primit contribuții 
personale din R. F. a Germa
niei de la dr. ing. Pierre Ve- 
rone și Johann Sontag — cîte 
400 mărci, Dieter Gannss și 
Johann Scherer — cite 200

Prof. Nicholas Georgescu, de 
origine română, din S.U.A. a 
donat 200 dolari.

Diverși cetățeni de origine 
română din Venezuela au do
nat suma totală de 1 400 boli- 
vâri și 100 dolari, după cum 
urmează: Giovani Casero — 
1 000 bolivari, Carlos Cramer
— 200 bolivari, Nicoleta Scărlă- 
tescu — 100 bolivari, Gheorghe 
Vavenkis și Mihai Dumitrescu
— cite 50 bolivari, iar Con
stantin Baciu — 100 dolari.

„Lega Nazionale delle Coope
rative e Mutue" din Italia a 
acordat un prim ajutor pentru 
sinistrați, constind din: 6 000 
cutii conserve din carne, 10 200 
pachete supă concentrată, 1 260 
kg biscuiți, 550 kg ciocolată și 
10 tone orez.

Totodată, Laboratoarele națio- 
nale din Frascati au donat 
50 000 lire italiene.

Concernul „Philips" din Olan
da a donat produse farmaceu
tice în valoare dc 50 000 fio- 
rini.

Tot din Olanda au mai a- 
runțat donații: firma Micro
farm" din orașul Delft — me
dicamente în valoare de 10 000 
florini, firma „Mosselman" — 
4.8 tone îmbrăcăminte, firma 
„Mand R. Laboratory” din o- 
rașul Zwolle — 1.3 tone lapte 
praf, fundația „Terre des Horn- 
mes“ 
copii.

îmbrăcăminte pentru

Belgia, firma ..Sofial" a
100 000 franci belgieni

Din 
donat 
pentru ajutorarea zonelor sinis
trate, firmele „Reve d’Orienț" 
și „Societe Commerciale 
Clabek" au donat 
franci, iar firma 
— 5 000 franci.

Firma „Winght

de 
cîte 10 000 

„Omniplex"

.........  „...... CT... Ltd.” din 
Manchester a donat 433 kg me
dicamente.

Firmele italiene „Carlo Rai
mondi et Co." și „Carboni Edi- 
riuate" au donat 1 milion lire 
italiene și, respectiv, 500 000 lire 
italiene.

Firma libaneză „Arslan Sinno 
et Co." a donat 12,6 tone de 
compoturi și gemuri.

Firma „Clotho" din Cipru a 
donat 8 lăzi cu îmbrăcăminte 
pentru copii, în valoare de 
2 460 dolari.

Constantin Drăgan, industriaș 
de origine română din Roma, 
care a donat 500 de reșeuri și 
500 de butelii de aragaz pentru 
regiunile calamitate, a făcut 
o nouă donație constînd din 100 
reșouri și 100 butelii aragaz, 
îmbrăcăminte și medicamente.

(Agerpres)

In diferite puncte de frontieră ale țării, sau la aero
portul internațional „București-Otopeni" continuă să so
sească, in aceste zile, noi ajutoare trimise de state, organi
zații și firme străine pentru ajutorarea zonelor calamitate. 
Un convoi de mașini din Bulgaria a adus marți 200 tone de 
roșii în bulion, conserve de legume și compoturi de fructe. 
Autocamioane din Iugoslavia, sosite în țara noastră prin 
punctul de frontieră Jimbolia, au transportat 25 tone griu 
și 30 tone de îmbrăcăminte, Încălțăminte, alimente și me
dicamente. donate de mai multe organizații de Cruce Roșie, 
întreprinderi industriale și agrare, precum și de cetățeni 
iugoslavi.

PEKIN 9. — Corespondență 
de la Ion Fintînaru și Ion Gă- 
lățeanu ; Delegația Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stal ale Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului dc Stat, a sosit marți di
mineața la Pekin, unde, la in
vitația Partidului Comunist 
Chinez și a Comitetului Per
manent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, face o vizită dc priete
nie în R. P. Chineză.

La coborîrea din avion, mem
brii delegației române au fost 
salutați cu căldură de Kan Șcn, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Huan Iun- 
șen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze dc Eliberare, 
Li Sien-Nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat. Go Mo-Jo. vice
președinte al Comitetului per
manent al Adunării reprezen
tanților populari 
Chină, și de alte 
ciale chineze.

Pe aeroport au

drapplelc dc stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Populare Chineze.

Locuitorii capitalei au fS&ut 
delegației române o primire 
deosebit dc cordială.

★

din întreaga 
persoane ofi-

fost arborate

4. o.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Marți la ora 13,25 (ora Bucu
reștiului), nava cosmică sovie
tică „Soiuz-9" efectuase 124 de 
rotații în jurul Pămîntului. In 
acel moment, cosmonauții Ni
kolaev și Sevastianov se aflau 
în Cosmos de 186 de ore.

Cea de-a opta zi de lucru la 
bordul lui 
za agenția TASS, s-a desfășu
rat in conformitate cu progra
mul stabilit. Cosmonauții au 
efectuat experimente tehnico- 
științifice, au observat suprafa
ța terestră șl '•"I??!*
și au făcut o seric de cercetări 
medicale.

„Soiuz-9", precizea-

și corpurile cerești

Greva minerilor
din Asturia

In aceeași zi, tovarășii Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul .Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și Kan Șen, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. i 
al P.C. Chinez, vicepreședinte- 
al Comitetului Permanent al 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, au avut 
convorbiri cu tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Seara, tovarășii Ciu En-lai și 
Kan Șen au oferit o recepție 
în cinstea delegației Marii A- 
dunări Naționale și a Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș.

La 8 iunie, în timpul unui 
reportaj televizat de la bordul 
navei, cosmonautul 
Nikolaev a avut 
cu familia — cu 
lentina Tereșkova 
Alionka, care în 
împlinea șase ani.

Cea de-a 9-a zi de zbor la 
bordul navei „Soiuz-9" a în
ceput marți la ora 11,30 (ora 
Bucureștiului). In prima emisie 
radio, comandantul navei a co
municat că după odihnă, mem
brii echipajului se simt bine și 
au trecut la executarea progra
mului de lucru.

Andrian 
o convorbire 
soția sa Va- 
și cu fetita 
aceeași zi

Campionatul mondial

(Urmare din pag. I)

slovaciei, să compromită’ ca
lificarea noastră”.

Zagalo a precizat că împo
triva selecționatei române va 
alinia cea mai bună echipă, 
formația tip, cu excepția lui 
Rivelino care suferă de o en
torsă. Va lipsi probabil și 
Gerson, încă nerestabilit’ du
pă meciul cu Cehoslovacia. . 
Pe de altă parte, medicul e- 
chipei braziliene consideră 
necesar ca mijlocașul Clodo- 
aldo să beneficieze de cîteva 
zile de repaus, fiind extenuat 
după partida cu /Anglia.' Za
galo în schimb ține ca acest 
jucător să participe neapărat 
la meciul cu echipa Româ
niei. Zagalo a mai spus că 
ar fi dorit să-i odihnească 
pe Jairzinho și Pele pentru 
meciurile din sferturile de fi
nală cu R. F. a Germaniei 
sau Peru, dar, a subliniat el, 
meciul cu echipa României

I

este acum de o importanță 
capitală pentru noi. Pele îm
părtășește și el grija antre
norului, declarind că meciul 
cu românii trebuie luat în 
serios. In fotbal s-au văzut 
surprize și mai mari, a spus 
Pele. Referindu-se din nou la 
meciul cu Anglia, „Perla 
neagră" a menționat că por
tarul Banks a apărat fan
tastic, Iar apărarea echipei 
engleze este cea mai bună 
din actualul turneu al Cupei 
Jules Rimet.

Antrenorul echipei româ
ne, Angelo Niculescu, a de
clarat corespondentului agen
ției United Press Internatio
nal că în meciul de mier
curi românii vor căuta să 
lupte pentru un rezultat bun, 
dar prima șansă de victorie 
este de partea brazilienilor 
care posedă o linie de atac 
cu o remarcabilă forță de 
realizare.

MADRID 9 (Agerpres). 
— Peste 17 000 de mineri din 
totalul de 20 000 care lu
crează in bazinul carboni
fer Asturia, se află, in gre
vă. Această acțiune a fost 
declanșată imediat 
ce cinci mineri au 
morîți într-una din galerii
le puțului „Santiago". Du
pă cum s-a mai anunțat, 
do mai mult timp, minerii 
spanioli desfășoară o am
plă campanie pentru a de
termina autoritățile să a- 
dopte măsurile necesare 
pentru garantarea securi
tății muncii și pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
lucru.

PERU

după 
fost o-

Bilanț tragic
LIMA 9 (Agerpres). — Resta

bilirea parțială a circulației 
spre zonele devastate de. cutre
murul de pămînt de la 31 mal 
a permis autorităților peruviene 
să schițeze un bilanț mai exact 
al sinistrului care a îndoliat 
țara. Potrivit șefului oficiului 
prezidențial pentru informații, 
Augusto Zimmerman, numărul 
total al victimelor se ridică 
la incredibila cifră dc 50 000. 
Numai în zona orașului Yungay 
au murit aproape 30 000 
persoane. El a subliniat, 
continuare, că, în 
turilor depuse de echipele sa
nitare, epidemiile ce izbucni
seră în regiunile sinistrate au 
putut fi localizate. Numărul 
celor rămași fără adăpost se ri
dică la 800 000. O situație tra
gică au cei peste 100 000 de 
copii rămași orfani după cu
tremur și pe care autoritățile 
încearcă să-i evacueze cu prio
ritate din zonele calamitate.

La Lima s-a anunțat că pre
ședintele Peruvian, Juan Ve
lasco Alvarado, a preluat per
sonal conducerea operațiilor 
de ajutorare a sinistraților.

de 
in 

urma efor-

• Junta militară care a preluat puterea este 
stăpînă pe situație • In scurt timp vor fi pre
gătite noi alegeri generale și revenirea la un 

regim instituțional

BUENOS AIRES 9 (Agcrpres). 
— Junta militară care l-a des
tituit luni pe președintele On
gania este stâpinâ pe situație. 
Luni noaptea, președintele des
tituit a acceptat, sub presiunea 
comandanților celor trei ar
mate care au înfăptuit actul 
loviturii de slat să-și prezinte 
formal demisia pentru a se 
preveni eventuale incidente in
tre armată și adepții săi. Cu 
toate acestea, armata a folosit 
gaze lacrimogene, pentru a îm
prăștia mulțimea adunată in 
fața palatului prezidențial pen
tru a urmări evoluția eveni
mentelor. Nu s-au semnalat 
victime. Ongania a părăsit pa
latul prezidențial, plecînd cu o 
mașină la reședința sa, situată 
la 20 km de capitală.

Un comunicat dat publicită
ții ulterior de junta militară 
anunță că demiterea lui Onga
nia va permite revenirea, in
tr-un viitor apropiat, la un re
gim c-'. :i și că intr-un interval

de 10 zile va fi desemnat un 
nou președinte și vor fi pregă
tite alegerile generale. Se anun
ță. de asemenea, destituirea ge
neralilor Francisco Imaz, fost) 
ministru de interne, și Mario 
Fonseca, fost comandant al po
liției. Portofoliul de interne a 
fost preluat de ministrul apă
rării. Rafael Caceres .Mon ic. iar 

a fost numit 
generalul E-

ca șef al poliției 
fratele acestuia, 
duardo Caceres.

Liderii militari 
Ongania s-a opus , 
zentat de ci privind organiza
rea de alegeri generale și re
venirea la un regim instituțio
nal în Argentina. încă în ur
mă cu patru ani, ol promisese, 
după luarea puterii, că va pre
găti trecerea la un regim con
stituțional și va institui un gu
vern civil. Ongania a guvernat) 
însă prin decrete, a 
vechiul Congres și a 
activitatea partidelor 
din țară.

Obiectivele apropiate

dizolvab 
interzis 
politico

ale dezvoltării economice,
sociale și culturale a R.A.U.

CAIRO 9 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite: Consiliul de Miniș
tri al R.A.U., reunit sub pre
ședinția șefului statului. Gamal 
Abdel Nasser, a examinat pro
iectul noului buget de stat pe 
perioada 1970—1971, care
capitolul cheltuieli prevede su
ma de 1911 milioane lire, 
prevede alocarea 
importante pentru
unor proiecte de dezvoltare in 
diferite sectoare ale vieții e- 
conomice, sociale și culturale, 
în special în industrie, agricul-

la

Se 
unor sume 

realizarea

tură și comunicații. O atenție 
deosebită este' acordată dez
voltării industriei petroliere șl 
construirii unor importante o- 
bieclive ale economiei naționa
le printre care complexul side
rurgic de la Heluan, o nouă 
uzină de aluminiu și o fabrică 
de îngrășăminte chimice. Chel
tuielile militare se ridică la 
553 milioane lire egiptene (a- 
proximativ 447 milioane lire 
sterline), reprezentind peste 25 
la suta din totalul cheltuieli
lor bugetare.
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VIETNAMUL DE SUD
Miting consacrat primei aniversări a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu

SAIGON 9 (Agerpres). — In 
zona eliberată de către forțele 
patriotice a avut loc un miting 
consacrat primei aniversări a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vientamului 
de sud. La miting au partici
pat Huynh Tan Phat, președin
tele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, membri ai guver
nului, ai Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Elibera
re, ai Alianței forțelor națio
nale, democratice și pașnice, re
prezentanți ai organelor locale 
ale puterii revoluționare, ai di
verselor organizații de masă și 
ai populației din provinciile e- 
liberatc. Locuitorii din regiu
nile aflate sub controlul admi
nistrației saigoneze și-au trimis, 
de asemenea, delegați.

Luînd cuvîntul în cadrul mi
tingului, Huynh Tan Phat a re
levat importanța constituirii 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud. El a făcut, totoda
tă, un bilanț al succeselor ob
ținute de forțele patriotice, sub

conducerea acestuia, în lupta 
împotriva regimului de la Sai
gon și agresiunii S.U.A. In în
cheierea declarației sale, Huynh 
Tan Phat a subliniat hotărîrea 
patrioților sud-vietnamezi de a 
continua lupta, pină la victoria 
finală.

Noi atacuri asupra po
zițiilor americano- 

saigoneze
In

Reuniunea

Ministerial
al Pielii comune

(Agcrpres)

CURT

Zambiei,

a

pregătire 
conferințe 
de guver-

treia 
înalt a

se în- 
unei re- 
înaintea 

nivel

CURT
® Expresul Munchen — 

Kiel a deraiat luni după-amia- 
<ă în apropierea orașului Al- 
feld (Saxonia inferioara), toate 
vagoanele trenului rasturnin- 
du-se de-aluDgul căii ferate. 
Potrivit primelor informații, 
o persoana a fost ucisă și 
aproximativ 60 au fost rănite, 
dintre care mai multe se află 
in stare gravă.

Accidentul survine la patru 
zile după deraierea expresu
lui Stuttgart — Hanovra, care 
a provocat moartea a cinci 
persoane și rănirea altor 24.

• Uniunea Sovietică va 
livra Finlandei instalațiile u- 
nei centrale atomoelectrice și 
va colabora la construirea ei, 
anunță agenția TASS. Centra
la, prima de acest fel în Fin
landa va avea un reactor nu
clear, două turbogeneratoare 
și sistemele anc-xă. care vor 
asigura o putere instalată de 
440 megawați. Uniunea So
vietică va livra, de asemenea, 
combustibilul atomic.

Centrala va intra in exploa
tare în 1976.

• In cursul unor exerciții 
militare la baza americană 
Fort Bragg au explodat 10 kg 
de dinamită. Șapte militari 
au fost uciși, și alții cinci au 
fost grav răniți.

O Forțele militare aeriene 
americane au primit autori
zația de a trece la studiul și 
punerea la punct a unui nou 
bombardier strategic cu reac
ție care a fost numit „B-l". 
Noul aparat va înlocui actu
alul bombardier gigant ..B-52", 
construit acum 20 de ani.

Contractul pentru construi
rea noului bombardier se ri
dică la suma de 1,8 miliarde 
dolari numai pentru punerea 
la punct a prototipului și a 
șapte aparate experimentale. 
Costul letal al comenzii se va 
ridica la 15 miliarde dolari.

© Comitetul 
al celei de-a treia 
a șefilor de state și 
ne ai statelor nealiniate, alcă
tuit din reprezentanți a 16 
tari reunit în capitala Indiei, 
a stabilit ca cea de-a 
conferință la nivel 
larilor nealiniate să se des
fășoare în capitala " 
Lusaka, la 15 septembrie. Tot
odată, s-a hotărit ca miniș
trii afacerilor externe ai ță
rilor participante să 
trunească, in cadrul 
uniuni de trei zile, 
începerii conferinței la 
înalt.

® Guvernul elvețian a a- 
nunțat că în curind vor înce
pe lucrările la noul tunel fe
roviar sub Alpii elvețieni. 
Tunelul în lungime de 19,4 
kilometri, va fi săpat sub ma
sivul Furka. Lucrările de con
strucție vor dura 10 ani, iar 
costul acestora se va ridica 
la 80 milioane franci elveți
eni.
• La Boulogne-Billancourt, 

a fost inaugurat marele spi
tal Ambroise Pare, care în
locuiește spitalul cu același 
nume, distrus în 1942, în ur
ma unui bombardament 
an. Noua construcție are 
te etaje și o capacitate 
673 paturi.

SAIGON 9 (Agerpres). — 
cursul nopții de luni spre marți, 
trupele Guvernului ” ’ “
nar Provizoriu al 
Vietnamului dc sud 
șat noi atacuri asupra 
poziții americano-saigoneze, 
nunță agenția France Presse. 
Unitățile patriotice au bombar
dat 27 dc obiective americano- 
saigoneze situate în diferită 
provincii ale Vietnamului dc 
sud. Au fost atacate dc aseme
nea o serie de unități ameri
cane dislocate in provincia sep
tentrională Quang Tin, la 40 
kilometri sud-est de Da Nang. 
Atacurile patrioților sud-vietna- 
mezi au fost confirmate de un 
purtător de cuvînt al coman
damentului militar de la Sai
gon. Totodată, avioane america
ne de tip B-52 au efectuat 
raiduri de bombardament asu
pra provinciei Quang Tri. la 
nord vest de orașul Cam Lo, 
precum și 

zChau Doc 
de Saigon).

Revoluțio- 
Republicii 

au declan-
unor

a->

asupra provinciei 
(170 kilometri vest

O

9 (Agerpres). — In

aeri-

SAIGON 
lunile aprilie și mai, aproxima
tiv 1 300 militari au dezertat 
din rîndurile forțelor adminis
trației Thieu, dislocate in pro
vinciile My Tho și Rach Gia 
— informează agenția de presă 
Eliberarea. In majoritatea ca
zurilor, dezertările au avut loc 
în grup, provocind dezintegra
rea mai multor unități saigo- 
neze.

LUXEMBURG 9 (Agerpres). 
— Consiliul ...........................
Pieței comune. 
Luxemburg în 
rii tratativelor 
tanie. Irlanda, 
Norvegia, care 
terea în C.E.E., a _____ __
aibă prima întilnire cu repre
zentanții acestor țări la 30 iu
nie, în capitala Luxemburgului. 
Potrivit calendarului fixat do 
Consiliul Ministerial, prima 
reuniune de lucru cu Marea 
Britanie va avea loc la 21 iu
lie. iar cu celelalte trei țări 
la 21 și 22 septembrie. La pro- 

-punerea ministrului de externe 
francez, Maurice Schumann, 
Consiliul Ministerial s-a decla
rat, de asemenea, de acord ca 
simultan să aibă loc convor
biri cu cele cinci țări membre 
ale Asociației Europene a Li
berului Schimb (AELS), Elve-1 
ția, Suedia, Finlanda. Portuga
lia și Islanda, care nu au ce
rut aderarea la Piața comună, 
în legătură cu relațiile comer
ciale dintre CEE și aceste sta
te. încă de pe acum, fixarea 
naturii relațiilor între Piața 
comună și țările neutre ale 
AELS (Austria. Elveția si Sue
dia) se anunță a fi o problemă 
extrem de spinoasă, 
neutralitatea statelor 
este incompatibilă < 
rile politice și 
CEE. In acest ___
îndeosebi exemplul 

angajat de mulți
cu

Ministerial al 
întrunit luni la 
scopul pregăti- 
cu Marea Brî- 
Danemarca și 

au cerut admi- 
hotărit să

ALGER 9 (Agcrpres). — Intr-un raport publicat la Al
ger de către Partidul african al independenței din Guineea 
(Bissau) și Insulele Capului Verde (Paigc) se arată că, 
in cursul anului 1969, forțele de eliberare și-au intensificat 
acțiunile militare. Raportul subliniază în acest sens, că pa- 
trioții au reușit să-și instituie controlul asupra celei mai 
mari părți a teritoriului țârii.

Forțele militare ale Paigc au atacat in această pe
rioadă 611 obiective militare inamice și au scos din luptă 
1408 soldați și ofițeri portughezi, au distrus sau avariat 
9 avioane și 104 mașini de luptă, 7 elicoptere, 18 ambar
cațiuni, capturind, totodată, o importantă cantitate de arme 
și muniții.

9 Trei foști colonei ai 
zii naționale panameze, impli
cați în lovitura militară de 
stat eșuată din decembrie a- 
nul trecut, au reușit să eva
deze din închisoare și să trea
că in zona americană a Ca
nalului Panama. Anunțînd e- 
vadarea, șeful juntei militare 
panameze, generalul Omar 
Torrijos, a declarat că foștii 
colonei au fost ajutat) de gar
da închisorii. El a menționat 
că pentru pregătireai acțiunii 
a fost folosită „o mare suina 
de bani", dar nu a J furnizat 
amănunte, privind proveniența 
acesteia, -

Apelul secretarului 
general al O.N.U.

U.R.S.S. : Uzina de turbomotoare „Urali” din Sverdlovsk 
produs turbina de termoficație cu aburi VT-100, care 
fost premiată cu Distincție de stat pentru calitate. 

O astfel de turbină poate furniza lumină și căldură unui 
oraș cu 100 000 de locuitori.

In foto : Turbina VT-100 pregătită pentru livrare către 
beneficiar.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un apel 
pentru a se lua toate măsurile 
ce se impun în vederea pro
tejării monumentelor religioaso 
și culturale de la Angkor Vat 
și a altor edificii istorice din 
zonele de lupte din Cambod- 
gia și din alte regiuni ale In- 
dochinei. „Extinderea războiu
lui din Vietnam in Cambodgia, 
se spune in apelul secretaru
lui general, a provocat noi vic
time, distrugeri și devastări". 
Acest apel a fost transmis deja 
lui Rene Maheu, director ge
neral al U.N.E.S.C.O,

. deoarece 
amintite 

cu s.-opu- 
economice ale 
sens pledează 

-,-i-l Austriei, 
care a angajat de mulți ani 
convorbiri cu reprezentanții 
Pieței comune pentru încheie
rea unui acord comercial. Re
prezentanții Austriei au cerut 
ca un eventual acord comercial 
să nu implice condiții care să 
afecteze statutul h,> n 
a țării.

Ședința miniștrilor de exter
ne ai „celor șase” a prilejuit) 
o reafirmare a reticențelor fjt 
ță de Comisia comunitară, or
ganism suprastatal al organi
zației. De nenumărate ori. Co
misia CEE a încercat să-și a- 
roge dreptul de a duce trata
tive in numele celor șase țări 
membre cu reprezentanții sta
telor care au cerut aderarea. 
In urma opoziției manifestate 
de unele țări membre, în spe
cial de Franța, față de acest 
organism. Consiliul Ministerial 
a adoptat formule vagi în ceea 
ce privește rolul Comisiei la 
viitoarele tratative, încredin- 
țîndu-i sarcini cu caracter con
sultativ. Dreptul de a hotărî și 
l-a rezervat în continuare Con
siliul Ministerial al CEE, care 
nu poate adopta decizii decit 
în unanimitate.
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