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DIN ABATAJELE MINEI PETKILA

CĂRBUNE MAI MULT
în condițiile unei

eficiențe economice
Acum cind pe întinsul țării 

se depune o muncă susținută, 
încordată, pentru ca totul să 
reintre in făgașul firesc al lu
crurilor, pentru lichidarea pa
gubelor suferite de populația 
sinistrată, de economia națio
nală. colectivul exploatării mi
niere Petrila răspunde cu en
tuziasm chemării partidului, a- 
lăturindu-se cu însuflețire oa 
menilor muncii din întreaga ța
ră si îndeplinind in întregime

Ing. GHEORGHE GIUCLEA, 
directorul Exploatării miniere Petrila

sarcinile de plan ce ii revin 
precum și angajamentele supli
mentare luate. In adunările ini
țiate de comitetul de partid, 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al minei noas-
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„Favorit"

tre și-a sporit angajamentul 
producție luat la începutul 
oului asumindu-și răspunderea 
să realizeze 8 000 tone cărbune 
brut extrase peste planul a- 
nual, adică 1 472 mii lei pro
ducție marfă. Se vor realiza e- 
conomii de 1 700 mii lei la pre
țul de cost și 500 mii lei bene
ficii suplimentare. La activita
tea de construcții și montaje 
din cadrul investițiilor subte
rane se vor executa, peste pla
nul anual. 60 m lucrări miniere.

Pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor și a angajamente
lor sînt necesare eforturi spo
rite și minerii petrileni sînt 
pe deplin conștienți de acest 
lucru. încă din prima zi de re
paus declarată de colectivul mi
nei ca zi de muncă în sprijinul 
celor sinistrați. consacrată dimi
nuării imenselor pagube sufe
rită de economia națională în 
urma inundațiilor. 1 618 mun-

citori de la zonele și sectoa
rele exploatării au extras 2 450 
tone cărbune brut. Valoarea 
cîștigului realizat in luna mai 
prin această muncă suplimen
tară reprezintă 237 651 lei și 
va fi donată celor loviți de sti
hiile naturii. Pînă la sfîrșitul 
anului contribuția salariaților 
exploatării miniere Petrila la 
refacerea economiei naționale 
va fi de 1 770 000 lei. Dar. pen
tru diminuarea pagubelor este 
necesară o și mai susținută ac
țiune, în special pentru ridi
carea eficienței întregii activi
tăți. Minerii de la Petrila își 
dau mai mult ca oricînd seama 
de importanța unei mai bune 
organizări a lucrului, a unei 
cit mai depline utilizări a tim
pului de muncă, folosirii cit 
mai raționale a utilajelor, a 
energiei și a materialelor.

Angajamentele și străduința 
minerilor se bucură din plin de 
sprijinul efectiv al personalului 
tehnico-ingineresc. Inginerii și 
cadrele noastre medii tehnice 
și-au asumat răspunderea ini-
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zilei pionierului"
Intr-o ultimă încleștare, în 

aceste puține zile care au 
mai rămas din anul școlar 
curent mii de elevi de la 
școlile din municipiul nos- 

. tru se străduiesc să obțină 
note cit mai bune la învăță
tură și purtare, să-și îmbogă
țească substantial cunoștin
țele la orele de recapitulare 
finală și să răspundă cu 
promptitudine la toate che
mările organizațiilor de tine
ret. Peste puțin timp clopo
țelul va suna vacanta mare, 
alît de așteptată și de îndră
gită de toți „beneficiarii" ei. 
Să nu ne închipuim insă, că 
in lunile de vară activități
le cultuial-sportive ale pio
nierilor și școlarilor vor in
tra înlr-un repaus deplin. 
Dimpotrivă. Potrivit princi
piului ^odihnei active" copiii 
se vor recrea pe baza unor 
măsuri stabilite din timp de 
pedagogi, după criterii bine 
gindile. In cadrul activități
lor de '.acanlă cei mai tineri 
membri ai societății își vor 
căli organismul in tabere la 
munte și la mare, în drume
ții și întreceri sportive. își 
vor dezvolta cunoștințele in 
concursuri cultural-arlislice 
de amploare etc.

In iafa majorității elevilor 
școliloi generale se află 
acum, in prima etapă a va
cantei. pregătirea și sărbă
torirea cu toată cinstea cu
venită a datei de 21 iunie, 
..Ziua pionierului". Pentru 
aceasta. Consiliul municipal 
al organizației pionierilor a 
stabilit un bogat și variat 
proqram de acțiuni în săplâ- 
mina dintre 14—20 iunie, pre
mergătoare evenimentului. 
Un loc important in acest 
progrum îl vor ocupa spec
tacolele oferite de .Ansam
blul folcloric al pionierilor 
din Valea Jiului". Formal ie 
recent înllințală ansamblul, 
care reunește zeci de pionieri 
din municipiul nostru, repetă 
in zilele acestea intens, de-

iinitivîndu-și omogenitatea 
și personalitatea. La Aninoa- 
sa, Vulcan, Lupeni, Uricani, 
unde ansamblul susține spec
tacole în zilele de 14 și 15 
iunie, evolufia sa va ii pri
mită, fără îndoiala, cu aplau
ze la scenă deschisă.

Zilelor de 16 și 17 iunie li 
s-a rezervat o întrecere de 
gimnastică artistică și ritmi
că denumită „Festivalul gra
tiei". Zeci de iete și băiefi 
cu apliLudini la gimnastică 
se vor întilni pe terenurile 
de sport, în sălile de gimnas
tică pentru a evolua sub a- 
tenla supraveghere a jurii
lor, încurajați de colegii și

Prof. Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

in
Sentința a fost pronunțată se

ver și răspicat : „...pentru ac
tele dc ultraj la bunele mora
vuri, cetățenii Marin B. și Sil
viu M. sint condamnați la un 
an și trei luni, respectiv, un an 
închisoare corecțională...". In 
sala clubului minier din Petri - 
la, transformată ad-hoc în sală 
dc judecată, liniștea ce s-a lă
sat in timpul pronunțării sen
tinței a fost urmată de mur
murul sutelor de oameni, im
presionați de lecția aplicată 
huliganilor, la care au asistat
presionați de 
huliganilor, la 
pe viu. Pentru moment au fost 
trase învățămintele cuvenite. 
Insă, doar pentru moment. Nu 
s-au stins bine ecourile primu
lui proces public, că alte acte

omeniei

60 milioane lei
Peste 60 milioane in con 

tul 2 000. Miercuri, valoarea 
depunerilor din inlreaga țară 
in „Contul omeniei" se ridica 
la 60 887 000 lei. Alte două 
județe. Caraș-Severin și Dîm
bovița, au depășit cifra de 
1 milion înscrisă

Din Piața Scinteii, 
nit miercuri dimineața 
județele Alba, Mureș și 
Mare un nou convoi, format 
din 38 autovagoanc. încărca
te cu diferite obiecte donate 
de cetățenii Capitalei pentru 
sinistrați. In miile de colete, 
se aflau articole de îmbrăcă
minte. încălțăminte, lenjerie 
pentru pat. veselă pentru bu
cătărie. mobilă, covoare și 
importante cantități de ali
mente. Muncitorii întreprin
derii speciale de construcții 
au expediat spre județul Sa- 
tu Mare, prin acest convoi, 
alte 5 căsuțe complet mo
bilate, realizate de ei prin 
muncă patriotică și din ma
teriale economisite. Copiilor 
din județele menționate li 
s-au trimis, printre altele, 
numeroase jucării, cărți șco
lare. materiale didactice și 
de laboralor, dăruite de șco
larii bucureșteni.

(Agerpres)

INDUSTRIA ROMANEASCA

LA COTA ANULUI XXVI

In ciuda greutăților interve
nite în ultimele săptămini, din 
cauza calamităților, in aprovi
zionarea ritmică a combinatelor 
și uzinelor, siderurgiștii țării 
au acționat cu vigoare în vede
rea asigurării continuității pro
ducției, obținerea unor para
metri ridicați la agregate. Bi
lanțul primelor cinci luni din 
1970 este astfel deosebit de bo
gat. El reprezintă realizarea 
peste plan a 7 544 tone cocs, 
24 296 tone oțel, 15 610 tone la
minate finite pline, 4 992 tone 
țevi de oțel, 1 755 tone produ
se refractare. Colectivele Com
binatului siderurgic Hunedoara 
și ale celorlalte unități side
rurgice din județ au hotărît 
să-și suplimenteze angajamen
tele asumate inițial cu 3 000 
tone la cocs și cu 1 000 tone 
laminate finite pline.

O privire retrospectivă asu
pra perioadei care a trecut de 
la istoricul eveniment din au
gust 1944, ne înfățișează nivelul 
scăzut al industriei siderurgice 
din timpul burghezo-moșieresc, 
care intr-un an abia atingea 
producția de oțel din 20 zile 
ale anului 1969.

Cea mai mare producție îna
inte de 23 August 1944 a fost 
cea din 1938 și anume de 80 000 
tone cocs metalurgic, 133 000 to
ne fontă, 284 000 tone oțel și 
319 000 tone laminate finite, o 
parte din acestea din urmă fi
ind realizate cu țaglc aduse din 
import.

Cantitatea medie de oțel pro
dus, ce revenea pe locuitor in 
acea perioadă și care era de 
numai 18,2 kg, situa România 
printre ultimele țări din Euro
pa in ce privește producția si
derurgică. Pe lingă nivelul scă
zut al volumului producției, in

această perioadă, transforma
rea oțelului în produse finite 
se caracteriza printr-un sorti
ment redus de laminate din o- 
țeluri obișnuite, o pondere în
semnată ocupînd oțelul-beton și 
unele produse destinate fondu
lui de consum, pe care capi
taliștii le comercializau cu pro
fituri deosebit de mari. Indus
tria siderurgică deținea în acea 
perioadă o pondere redusă in 
cadrul producției globale in
dustriale de numai 4 la sută, 
iar in cadrul producției mij
loacelor de producție, participa 
într-o proporție de numai 8,8 
la sută. De aceea chiar și con
sumul foarte scăzut de metal, 
determinat de slaba dezvoltare 
a industriei constructoare de 
mașini, trebuia să fie acoperit 
in mare parte din import.

Cea mai mare parte a pro
ducției siderurgice provenea din 
uzinele aparținind capitalului 
particular de la Reșița. Titan- 
Nădrag-Călan și Ferdinand (azi 
uzina Oțelul Roșu). Uziha de 
la Reșița care dispunea de 
două furnale cu capacitatea to
tală de 120 000 tone fontă pe 
an, șase cuptoare Martin dc 50 
tone și unul de 100 tone, cinci 
linii de laminare cu capacita
tea de 200 000 tone/an, realiza 
66 la sută din producția de 
fontă a țării. 74 la sută din 
producția dc oțel și 52 la sută 
din cea de laminate.

In cadrul siderurgiei. înain
tea celui de-al doilea război 
mondial mai funcționau citeva 
întreprinderi mai mici : lanji- 
noarelc de sîrmă și profile de 
la Brăila, laminorul „Grivița* 
din București și laminorul de 
sîrmă și profile de la Cimpia 
Turzii.

Cantitatea de oțel, respectiv 
de semifabricate pentru liniile 
de laminare era acoperită nu
mai in parte din producția in
ternă; restul se aducea din im
port. ca urmare a intereselor 
monopolurilor străine, asociate 
capitalului particular din țară, 
care frinau dezvoltarea uzine
lor siderurgice și utilizarea ca
pacităților instalate pentru a 
preintimpina eventualitatea 
nei concurențe.

Datorită- acestor interese 
monopolurilor străine și a 
pitaliștilon din țară care
măreau stoarcerea unor profi-

u-
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ca- 
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Nicolae BIVOLU

Reglarea (rinelor roți
lor la automobile este per
manent obligatorie, în scopul 
păstrării siguranței circula
ției. Inginerii Gh. lonescu și 
Mihai Zamfirescu, de la In
stitutul de cercetare și pro
iectare pentru autovehicule 
și tractoare din Brașov, au 
simplificat această operalie 
pretențioasă și adeseori difi
cilă, 'are trebuie efectuată 
periodic. Ei au creat un pro
cedeu și un dispozitiv de re
glare automată a jocului din
tre sabotii și tamburii roților 
cu frine hidraulice

(*) Produsele realizate de 
industria noastră constructoa
re dc mașini sint tot mai 
mult apreciate peste hotar 
O dovadă în acest sens 
constituie și participarea 
acest an. la 19 tirguri i 
ternaționale, a Intre 
de comerț exterior 
export".

Mîine se va da startul 
în tradițional 
tomobilistică internațională 
„Raliul Nisipurilor de aur" 
la care și-au anunțat parti
ciparea echipaje din Ceho
slovacia, R.D. Germană. R.F. 
a Germaniei, Iugoslavia. Po
lonia. România si Bulgaria. 
Cele două echipaje românești 
sînt formate din H. Graef — 
Gh. Florescu și D. Rădulescu 
— Gh. Rotaru.

se va da startul i 
ila competiție au- I
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Ieri, în localul fermului ma
gazin de articole 
din Piața Victoriei, s-a des
chis noua unitate 
— cofetăria -Favorit". Noua 
unitate are 32 locuri și oferă 
consumatorilor produse de 
cofetărie, zaharoase, de pa
tiserie, cafea filtru și bău
turi speciale din import. Do
ritorii pot servi aici și mi
cul dejun.

0 sugestie
Peșlera Bolii impresionează 

prin bolta ei imensă străbă
tută de ape cristaline. Dacă 
vrei, însă, să vizitezi peștera 
întîmpini un obstacol. Pode
țul de la intrarea în peșteră 
are un pilon rupt de viituri. 
Și ce ușor ar putea fi reparat 
de salariați ai Șantierului 17, 
care lucrează la linia ferată 
chiar în apropiere. Așteptăm 
ca sugestia noastră să prindă 
viată.

Articole <le sezon
Recent au intrat în depozitele I.C.R.T.I. Petroșani, o 

seric dc articole de încălțăminte sezoniere. Reține atenția 
cele 400 perechi sandale bărbătești cu talpă bovine (prețuri : 
150 și 170 lei). 400 perechi sandale pentru femei (39 lei fie
care), 100 perechi pantofi de lac pentru copii. Aceste 
articole vor fi desfăcute în zilele următoare prin magazi
nele specializate ale O.C.L. Produse industriale.

municipala
S-a terminat noul 

de transport de la 
fata puțului de aeraj nr. 2 
al minei Livezeni necesar 
haldării sterilului de Ia vii
toarele lucrări subterane. E 
vorba în primul rînd de ga
leriile de legătură de la ori
zonturile 475 și 575 ale puțu
lui nr. 2 a căror execuție va

circuit 
supra-

începe în zilele următoare. 
Acestea vor face legătura cu 
putui auxiliar est, slujind în 
final la transportul cărbune
lui și la efectuarea aeraju- 
lui. Minerji din brigada lui 
Augustin Demeter vor avea 
prilejul să-și dovedească o 
dată mai mult priceperea și 
hărnicia.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Abatcri care par 
la fel de grave 
fac obiectul unui De citeva zile cerul, deobicei albastru al Mexicului, s-a 

acoperit de nori. Au început ploile. Previziunile meteorolo
gilor lasă să se întrevadă că, în zilele ce vor veni, ploaia 
și grindina ar putea să influențeze desfășurarea partidelor 
campionatului mondial de fotbal.

Stadionul „Azteca" deține recordul de public pînă in 
prezent, la meciurile grupei I-a din capitală asistind in me
die 100 000 de spectatori. La partida U.R.S.S. — Mexic s-au 
înregistrat 112 500 de spectatori.

loc ocupă educația tineretului 
activitatea organizației U.T.C. ?

do ultraj la bunele moravuri, 
alte bătăi in restaurante și pe 
stradă s-au petrecut. A urmat 
încă un proces, încă o lecție, 
dar șirul actelor huliganice a 
continuat neîntrerupt, creind 
impresia că nimic nu-1 va pu
tea curma, că oricitc lecții ar 
fi aplicate celor corigcnți la 
capitolul comportare in socie
tate, toate sint de prisos.

Primim la redacție numeroa- 
■ se scrisori in care oamenii mun

cii — lezați direct sau indi
rect de comportările unor hu
ligani — ne aduc la cunoștință 
fapte mai mult dccit reprob i- 
bilc. „II cunoașteți pe Ivan Ni
colae? — ne întreabă un grup 
de cetățeni din Lupeni pe un

ton
ideca că, în acest oraș nu e- 
xistă cineva care să nu-1 cu
noască. Este șeful unei găști 
care terorizează cartierul, ne e- 
difică in continuare semnatarii 
scrisorii. In vara trecută, intr-o 
noapte, gașca a stricat toate 
băncile din fața blocului. Acești 
tineri se dedau și la alte stri
căciuni. Tot noaptea ei intră 
in podurile caselor unde dau 
țiglele la o parte în mod inten
ționat, ca să plouă in aparta
mentele cetățenilor. Intr-o zi 
au bătut o femeie nevinovată". 
„In ziua de 2 mai, aflăm dintr-o 
altă scrisoare, numeroși locui
tori din Petrila au fost ultra-

giați de către cetățeanul Ion 
Gh. Sianciu, care, în stare de 
ebrietate, a declanșat o bătaie 
în plină stradă, neținind seama 
de încercările oamenilor de a-l 
tempera.”.

Toate acestea, deși aparent 
cazuri singulare, dovedesc o 
gravă lacună dc educație, ac
tele de ultraj fiind săvîr.șite 
indeosobi de tineri încadrați 
intr-un colectiv de muncă. Ce 
se petrece în mijlocul acestor 
colective? Cum e posibil ca în
clinațiile spre huliganism să nu 
fie cunoscute dinainte ? Dc ce 
asupra ultragiatorilor nu se e- 
xercită suficient o influențarea 
comportamentului lor prin pre-

lucrarea legilor, a consecințe
lor ultrajului și, mai ales, prin 
sancționarea severă a abaterilor 
mici care le preced de regulă 
pe cele mari ? 
mici dar sînt 
ca acelea care 
proces...

Desigur, organizației de tine
ret ii revine o marc răspunde
re in eliminarea lacunelor ce 
mai persistă in comportamentul 
unor tineri, în cultivarea la a- 
ceșlia a calităților care le în-

CAMPIONATUL
MONDIAL

t) DE FOTBAL

GUADALAJARA 10 (Agerpres). — In cadrul unei con- 
ferințe de presă ținute la Guadalajara, antrenorul echipei 
engleze, Alf Ramsey, și-a confirmat intenția de a aștepta 
rezultatul meciului România — Brazilia, pentru a alcătui 
„ll-le“ chemat să întîlnească joi selecționata Cehoslovaciei. 
Managerul englez, mai bine dispus decît In zilele preceden
te, a declarat că toți componenții lotului sînt apți de joc, 
și el va putea dispune dc cea mai bună formație în această 
partidă decisivă.

In tabăra cehoslovacă, după cele două infringeri sufe
rite în meciurile cu Brazilia și România, domnește o acti
vitate febrilă. Antrenorul Marko i-a supus pe elevii săi 
unor antrenamente intense, de unde se vede dorința de a 
face un joc bun împotriva campionilor mondiali. Marko a 
încercat o formație nouă cu : Flesar, Dobias, Migas, Hriv- 
nak, Hagara. Kuna, Polak, F- Vesely, Petras, Adamec, Al
brecht.
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HOTÂRÎREA RĂSPUNS
de calitate superioară și spe

rie
viat cu 1.70 lei/kg in viu la calitatea I și cu 
1.40 Ici la calitatea a 11 n. pentru toți producă
torii agricoli:

— I-a porcine se majorează prețurile de cum
părare a porcilor livrați de cooperativele agri
cole de producție, membrii acestora și produ
cătorii individuali, in medic cu 1 leu/kg în viu. 
In cadrul acestei medii, prețurile de cumpărare 
la porcii de carne livrați în viu la greutatea de 
JOI—115 kg vor fi sporite cu 1,50 lei/kg;

— La lapte de oaie se majorează prețul de 
cumpărare cu 0.50 |ri/litru:

— La lapte de vacă, in scopul stimulării pro 
ducătorilor de a livra cantități sporite la fon
dul de stat, se majorează actualele prețuri de 
cumpărare pentru laptele livrat de cooperati
vele agricole do producție, de membrii acestora 
ti producătorii individuali cu 0,45 lei/litru la 
cantitățile livrate in perioada 1 noiembrie —

aprilie și cu 0.10 lei/litru in perioada 1 mai 
— 30 octombrie. La întreprinderile agricole de 
stai se majorează prețurile de livrare cu 0.25 
lei/litru in perioada l noiembrie — 30 aprilie 
ți cu 0,10 lei/litru in perioada 1 mai — 30 oc- 
lombric.

2. — Se vor menține in continuare sporurile 
de preț in vigoare pentru livrarea animalelor 
în perioada de iarnă și primâv ară.

3. — Se va acorda cooperativelor agricole de 
producție, membrilor cooperatori și producăto
rilor individuali o primă do 300—500 lei pen
tru flecare j un in că la prima fătarc. diferențiat 
in funcție do calitatea și ras® animalelor.

4. — Membrii cooperatori și producătorii in
dividuali din zonele de deal și munte vor putea 
cumpăra anual de la stat următoarele cantități 
de porumb :

— 100 kg porumb pentru fiecare vacă de la 
tare se livrează statului pe baiă de contract 
7<M1— 1 000 litri lapte:

— 150 kg porumb pentru fiecare vacă de la 
care se livrează peste 1 000 litri lapte.

5. — Pentru tineretul bovin și porcii ce se 
contractează și livrează statului, producătorii 
vor primi in continuare cantitățile de porumb 
potrivit reglementărilor in vigoare.

6. — lncepind cu anul 1970, țăranii coopera
tori și producătorii individuali care contractează 
ți livrează organizațiilor socialiste de stat sau 
cooperatiste tineret bovin vor fi scutiți de impo- 
xif pentru un număr de vaci egal cu numărul 
de viței contractați și livrați.

7. — In vederea sprijinirii acțiunii de dezvol
tare a sectorului zootehnic vor fi degrevate de 
impozite :

— de la 1 ianuarie 1970, materialele pentru 
construirea de complexe și ferme de creștere și 
fingrășare a animalelor de tip industrial sau 
extinderea celor existente, precum și instala
țiile de pregătire a furajelor care se realizează 
in cadrul programului național privind dezvol
tarea zootehniei și sporirea producției anima
liere:

de la i iunie 1970, utilajele și mașinile 
specifice procesului de producție in zootehnie 
ce se livrează cooperativelor agricole de pro
ducție și asociațiilor intercooperatiste.

8. — Fondurile necesare pentru majorarea 
prețurilor de cumpărare și acordarea celorlalte 
stimulente prevăzute se vor asigura parțial din 
veniturile stalului. O anumită parte din aceste 
fonduri se vor acoperi prin majorarea prețu
rilor cu amănuntul, începind de la 1 iunie 1970. 
Astfel, prețul cu amănuntul la carnea de bo
vine se va majora in medie cu 1.85 lei/kg, iar 
carnea de porc in medie cu 1.35 lei/kg. Majora
rea prețurilor se va aplica îndeosebi la s-ani-

menlele de carne 
cialilăți. Prețul cu amănuntul la laptele 
consum va creste cu 0.20 lei/litru.

Corespunzător se 'or majora prețurile 
amănuntul la preparate și conserve de cari 
precum și la produse lactate.

Se vor menține actualele prețuri cu amănun
tul la sortimentele de carne de calitatea a H-®. 
slănină, untură și organe — cu excepția specia
lităților — precum și la toate subprodusele re
zultate din sacrificarea animalelor. De aseme
nea. nu se vor schimba prețurile cu amănuntul 
la unele preparate și conserve de carne, la unt, 
smintînă, lapte praf și înghețată.

9. — Întreprinderilor agricole de stat ț' 
cooperativelor agricole de producție le revine 
sarcina să folosească din plin întreaga baza 
tehnico materială și resursele de care ele dispun 
în vederea sporirii efectivelor și a producției 
animaliere, să livreze la fondul de stat cit mai 
multe animale și păsări, cantități tot mai mari 
de lapte, lină și ouă. In același timp, unitățile 
socialiste din agricultură trebuie să ia măsuri 
de îmbunătățire a organizării producției și a 
muncii in zootehnie, de reducere a cheltuieli
lor materiale* și creștere a productivității muncii, 
astfel incit să se asigure in toate fermele și 
complexele de creștere a animalelor și păsă
rilor o activitate rentabilă, eficientă.

10. — întreprinderile Ministerului Industriei 
.Alimentare și celelalte unități producătoare tre
buie să livreze la fondul pieței cantitățile de 
carne și produse lactate prevăzute in planul de 
stat, să asigure aprovizionarea unităților comer
ciale cu sortimentele mai ieftine, in proporțiile 
stabilite prin plan, să exercite un control per
manent asupra respectării stricte, la toate pro
dusele. a condițiilor de calitate prevăzute in 
normele legale, să se preocupe de reducerea 
continuă a cheltuielilor de producție. Totodată, 
Ministerul Comerțului Interior, unitățile comer
ciale vor lua măsuri de perfecționare a desfa
cerii produselor, de repartizare .judicioasă pe te
ritoriu a fondului de marfă, inclusiv a sortimen
telor mai ieftine, în scopul bunei aprovizionări 
a întregii populații.

ÎL — Prevederile 
pune in aplicare prin 
liului de Miniștri.

Consiliul de Stat al Republl- 
i Socialiste România n emis 
1 Decret privind grațierea

condamnați la pedepse
live de libertate, amenzi 
sancțiuni contravenționale, 
locuiesc în județe lovite 

‘ ’ durale șîl au 
afeclater 

pedepselor privative 
gravitate mal 

lor pedepse peclînin- 
unor 

dă 
să 

șl să

un 
unor 
privați 
sau s. 
care I 
de calamitățile nt 
gospodăriile grav

Grațierea 
de libertate, de o 
redusă, a uni 
re, ca și neexecularea 
sancțiuni contravenționale 
posibilitate celor qrațiați 
rovina la gospodăriile lor

contnbuie la lnlnlurareo 
telnr calamității.

Coi condamnați la plata unor 
sume de bani, prin grațierea 
acordată, îșl vor putea concen
tra eforturile materiale spre 
refacerea bunurilor personale 
distruse.

Adoptarea acestui decret con
stituie un act de umanitate șl 
ele sprijin moral pe care sfatul 
nostru II acordă familiilor unor 
condamnați, greu încercate de 
recentele ca)amită|i.

(Agerpres)
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prezentei hotăriri se vor 
acte normative ale Consi-

★
Prin majorarea prețurilor de cumpărare a 

produselor animaliere prevăzute in această ho- 
tărire, ca și prin acordarea de prime, reducerile 
și degrevările de impozite, țărănimea noastră 
muncitoare va beneficia de venituri suplimen
tare în sumă de circa 850 milioane lei, calculate 
Ia nivelul anului 1970.

In stabilirea noilor prețuri de vânzare cu a- 
mănuntul, potrivit prezentei hotăriri. s-a avut 
in vedere să nu fie afectată ridicarea salariului 
real al oamenilor muncii prevăzută în actualul 
plan cincinal. După cum este cunoscut, pe 
baza hotărîrilor partidului și guvernului, in a- 
cest an s-a încheiat acțiunea de generalizare a 
noului sistem de salarizare și majorare a sa
lariilor in toate sectoarele economiei naționale. 
Pe această bază și prin recentele măsuri de creș
tere a salariilor mici, de scutire și reducere a 
impozitelor pe salarii s-au asigurat salariaților 
ciștiguri suplimentare de peste 12 miliarde lei 
anual.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Miniștri al Republicii So
cialiste România își exprimă convingerea
plicarea programului național de dezvoltare a 
zootehnici și a măsurilor de cointeresare a 
producătorilor agricoli prevăzute in această ho- 
târire va asigura o creștere substanțială a pro
ducției animaliere și, pe această cale, se v;a 
îmbunătăți continuu aprovizionarea populației 
cu carne, lapte și alte produse agroalimentare.

a-

Solidari efortului
întregului popor

I
i
I
I

Bătălia de pe Dunăre
(Urmare din pag. I)

Iul dobrogean al fluviului pre
gătit să înfrunte noua viitură. 
De la Ostrov,' unde se execută 
ultimele lucrări de consolidare 
a digului de apărare a între
prinderii agricole de stat din 
localitate și a stăv ilarului de 
protejare a portului, la Viile. 
Dunăreni, Rasova și Cernavodă 
și mai departe in aval spre To- 
palu. Vadu Oii și incinta indi- 
guiță Hirșova — Ciobanu — 
Girliciu — Dăicni, care închide 
o suprafață agricolă de aproape 
10 000 ha, oamenii au ridicat 
baricade trainice in calea ape
lor. La Cernavodă și Hirșova 
au fost suprainălțate și conso
lidate digurile de protecție a 
porturilor și zonelor joase. Au 
fost evacuate familiile din ca
sele amenințate, magazine, a- 
tclierc meșteșugărești și depo
zite. Se pregătesc însemnate 
cantități de materiale pentru in
tervenții operative la nevoie.

Forțele sporite caic acționea
ză pentru apărarea incintei 
Hirșova — Dăicni au folosit 
in ultimele zile, pentru întări
rea unor porțiuni mai slabe ale 
digurilor, 1 140 metri cubi de 
pămint și 1 000 de saci cu pă- 
mint și nisip, însemnate canti
tăți de fascine și panouri din 
lemn pentru consolidarea a 
1 270 metri diguri.

Tulcea. In județul Tulcea, 
forțe umane și materiale sînt 
concentrate în prezent pentru 
definitivarea lucrărilor de con
solidare și suprainălțare a di
gurilor din zona Peceneaga — 
Măcin 23 August. Luni au 
continuat lucrările de consoli
dare a digurilor de protejare a 
incintelor stuficole Pardina și 
Carasuhat și cele de construire 
a digului de centură din jurul 
orașului Sulina. terminat pină 
acum pe mai mult de jumătate 
din lungimea lui de peste 5 

. km.
(Agerpres)

Departamentul căilor ferate

Departamentul Căilor 
anunță redeschiderea m< 
lelor Cetatea 
năveni (de 
Praid), Tirol 

l precum și a

anunfă
Ferate 

îagislra- 
de Balta - Tir- 
pe linia Blaj — 

— Surduc Banat, 
liniei înguste Tgt

Mureș — Teremia, de pe sec
torul Tg. Mureș — Praid. Au 

- fost închise temporar caile fe
rate Zimnicea — Zimnicea Port 
și Giurgiu — Giurgiu Port.

(Agerpres)

Darurile t

Duminici dimineața, ora 4. In fața Casei 
de cultură animație. Soscs autobuze 
parchează, unul cîle unul, in număr d< 7. 
Se face apelul efectivului, pe plutoane. *■♦• 
dau rapoarte, apoi indicații și. in sfirșit, se 
aude un ordin con > : îmbarcarea» In tim
pul cel mai scurt colo.tn.. de autobuze por- 
nr-șic...

< u citeva zile in urmă la Homorod, in ju
dețul nostru, datorită unei viituri ncmaipo- 
)in nilc a Mureșulu , cit și ploilor torențiale 
căzute în acea rog, ine, un deal lung de a- 
proximativ 2 600 in s-a il. ir.is t, alunecind 
în albia Mureșului aproape 50 de metri. De 
o parte și de cealaltă a dealului alunecat 
— părți unde erau mici pîrîiușe — s-au pro
dus rupturi care le-au stăvilit, astfel că apa 
ce se infiltra in deal, ncavind o albie, faci
lita și mai mult alunecarea in continuare a 
dealului in Mureș pină la stăvilirea acestuia...

La chemarea Cofrfandainentuluj județean 
de luptă împotriva inundațiilor, gărzile pa
triotice din Petroșani au răspuns „prezent". 
Și acest „prezent* explică animația de dumi
nică dimineața... cind au răspuns la apel

subunitățile gărzilor patriotice de la 
I I Ml’. Cooperativa „Jiul'. I.G.C. și apara
tul administrativ al C.C.P.

Nu era încă ora 8, cind. ajunsă la desti
nație, formația din Petroșani a primit zona 
unui versant al dealului, zonă care se întin
dea pe mai bine de 2,5 km. Nu era ora 8, 
cind lopețile și bătătoarele au prins viață 
in miinile petroșânenjlor... Pe celălalt ver
sant, muncitori sosiți din Hațeg, elevi ck ia 
liceul d n Simeria 5» Orăștic. de la Grupul 
școlar Deva, muncitori din colectivul I.G C. 
Hunedoara — se acordau la unison cu bri
gada gărzilor patriotice din Petroșani. Pină 
la ui ,i 13 ambele versante au fost canal.- 
zale. Nu se poate preciza cine s-a eviden
țiat in această „luptă"... dar dacă raportăm 
orele scurse intre 8 și 13. la kilometrii de 
canal executat ne putem da scama de forța 
și voința oamenilor care au răspuns ca un 
singur om la acest „prezent*.

Și acest „pr- zenl“ a oprit un deal din mer- 
su-i năvaln c.

Iată ce înseamnă un răspuns la o chemare !

care ar trebui să declanșeze 
Tisul, declanșează doar la
crimi și durere, atunci apa 
ne este adversar. Un adver
sar de temut, in fața căruia 
se petrece ceva miraculos. 
Disperarea ridică slăbiciunea 
la același numitof cu forța, 
durerea semenilor noștri de
vine un aliaj al solidarității. 
Oamenii se unesc, din trupu
rile lor fac ziduri care nu pot 
fi erodate, diguri de granit 
care, in cele din urmă vor fi 
învingătoare, așa cum e pia
tra, dintotdeauna.

Ixi Alba lulia, in orașul cu 
zidurile umede de-atita apă 
am văzut durerea pe chipu
rile oamenilor, am văzut ră
nile pe care apa, acest ele
ment al naturii pe care-l 
știam doar tămăduitor, le-a 
făcut in casele oamenilor. 
Am văzut oameni care se în
trebau neputincioși încotro 
s-o pornească, copii a căror 
copilărie fericită a fost între
ruptă brusc, tineri pe care 
apa i-a imbătrinit prematur, 
imprimindu-le pe față spai
ma. Am văzut oameni care 
priveau spre Mureș cu ura. 
femei care scormoneau in 
mii căutind 
poate, doar 
am mai văzut expresii eloc
vente ale solidarității oame
nilor, ale frăției lor. Oamenii 
au pus cu toții umărul, s-au 
unit, piatră lingă piatră in
tr-un zid ce nu mai poate fi 
invins.

Și, așa ca întotdeauna, apa 
trece, pietrele rămin.

scormoneau
— cine știe ? 
o amintire. Dar

1
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Solidari eforlului întregului 
popor de a reface localită
țile și obiectivele economice 
greu lovite de inundații, ab
solvenții promoției 1970 ai 
școlii noastre superioare ho
tărăsc în aceste zile, în în
suflețite adunări, să se pre
zinte cu o lună și jumătate 
mai devreme la locurile de 
muncă unde urmează să fie 
repartizați. După cum ne-a 
informat Gh. Paizi. director 
genera] in Ministerul Invătă- 
mintului, numărul acestor ab-

17solvenți, pregătiți în cele 
centre universitare ale țării, 
care in curind se vor găsi 
în fața comisiilor de reparti
zare. se ridică la aproape 
12 000. Ei constituie promoția 
institutelor politehnice sau cu 
diferite profile tehnice, care, 
renunțînd la tradiționala va
canță, 
tatea 
..Totul 
pentru

își vor începe activi- 
sub semnul patriotic 
pentru refacere, totul 
normalizare".

(Agerpres)

Dincolo de cifrele
(Urmare din pag. I)

Sînt evidente eforturile 
bilizatoare ale majorității 
lecth 
luna

I 
I

I

I
I
I

mo- 
co- 

elor miniere din bazin in 
încheiată pentru a da o 

parte de contribuție cit mai în
semnată la depășirea greutăți
lor uriașe prin care trece popu
lația din regiunile calamitate. 
Subliniind aceste eforturi, rea
lizările bune obținute, nu pot 
fi trecute insă cu vederea de
ficiențele serioase care au exis
tat într-o serie de colective. 
Și în luna mai (pină cind 
oare ? !) realizările mai multor 
colective au fost diminuate și 
anulate chiar de răminerea sub 
plan a minelor Uricani. Lonea 
și Paroșeni cu importante can
tități de cărbune: 5 860. 4 867 
și, 1 742 tone. Aceste cantități 
la un loc au făcut ca pe ari-

argeșenilor
Două coloane de autoca

mioane, purtind darurile ar
geșenilor, o dată cu cele iflai 
calde sentimente de solidari
tate cu populația sinistrată, 
au transportat în județele 
Arad și Alba peste 82 000 
obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte și circa 3 000 
obiecte de uz qencral și cas
nic. Au mai fost expediate 
din județul Argeș, în acolașl 
scop, circa 155 tone grîu șl 
porumb, 6 641 păsări, 7,5 tone 
untură, 221 700 ouă, 155 
ulei, 17.7 tone fasole, 
tone cartofi, 367 kg 
791 kq făină, 36 kg 
168 m pinză — produse do
nate do unitățile cooperatiste 
și de stat din agricultura ju
dețului.

La centrele de preluare a 
obiectelor și produselor, do
nate de locuitorii județului 
Arqcș populației din zonele 
calamitate, au fost colectate, 
pină în prezent, 246 013 obiec
te de îmbrăcăminte și Încăl
țăminte. precum si 37 744 
obiectp de uz

zahăr,
miere,

' Xgerpres)

unui bilanț
samblul Centralei cărbunelui 
că se înregistreze un minus de 
peste 3 800 tone. Această ră- 
minere sub plan poate fi in
tr-o măsură explicată prin lipsa 
vagoanelor de la preparații în 
mai multe zile ale lunii trecute. 
Dar lipsa de vagoane nu tre
buie folosită ca paravan al 
propriilor lipsuri. Ncrealizările 
de la Uricani. Lonea și Paro
șeni sînt mai mult consecința 
neajunsurilor interne (devenite 
cronice) in asigurarea condiți
ilor normale de lucru în aba
taje și galerii pentru extrage
rea ritmică a cantităților de 
qărbunc planificate. Despre a- 
ceste deficiențe s-a mai scris, 
așa că nu le vom mai înșira. 
Asupra unui singur lucru soco
tim însă necesar să stăruim: 
necesitatea ca cele trei exploa
tări să stea de aici înainte cu

toată seriozitatea și acuitatea 
in atenția și preocupările fac
torilor răspunzători din Centra
la cărbunelui. Comitetele de 
direcție, organele Și organiza
țiile de partid de la minele U- 
ricani, Lonea. Paroșeni (și nu 
numai de aici) trebuie să re
zolve, o dată pentru totdea
una. problema ritmicității pro
ducției. Impun aceasta sarcinile 
mari ce stau în fața colecti
velor miniere în semestrul TI 
al anului și de care doar iunie 
ne mai desparte, obiectivele de 
întrecere reînnoite la produc
ția de cărbune cu care mine
rii Văii Jiului s-au angajat să 
contribuie la vindecarea răni
lor pricinuite de gravele inun
dații economiei naționale, la 
normalizarea vieții în zonele 
sinistrate.

1

treia a lunii trecute) minusu
rile de producție s-au cifrat la 
285 000 lei, situația îngrijorează.

Al doilea element nou pe ca
re l-a adus ultima decadă a 
lunii mai este schimbarea lo
curilor în clasament intre șan
tierele I.L.H.S. și I.C.F.. con
structorii hidrotehnici trecind 
pe locul al III-lea după pri
mele două colective menționa
te (ale T.C.H. și T.C.M.M.). A- 
ccst lucru insă nu este un me
rit al lor căci ritmul de lucru 
pe șantierele I.L.H.S. a fost în 
ultima decadă a lunii trecute 
cel mai scăzut, comparativ cu 
al celorlalte șantiere din Valea 
Jiului. De aceea, explicația a- 
cestui salt pe un loc mai bun 
al șantierului I.L.H.S. se gă
sește in „mersul la pas“ al con
structorilor forestieri : realizări 
în proporție de 101,8 la sută 
in ultima decadă față de peste 
110 la sută cit ’ ' 
acum.

Șantierul 17 ____ ...
ferate deși s-a remarcat prin- 
tr-o sporire a eforturilor în ul
tima decadă. încă (pină cînd 
oare acest „încă" ?). este pe ul
timul loc al clasamentului, i-ea- 
lizind doar un procent de 29.1 
la sută din planul anual, ceea 
ce-1 situează. în timp, in urmă 
cu... două decade

Vina că din întreg planul 
anual de construcții-montaj al 
municipiului nostru s-a realizat 
în cinci luni doar 36,5 la sută 
— cînd procentul trebuia să fi 
fost de peste 40 la sută — nu 
aparține numai șantierului 17, 
ci și șantierelor I.C.F. și I.L.H.S. 
La aceste două din urmă s-ar 
putea ridica revendicări : „noi 
am realizat planul curent !“. 
Da, sintem de acord, dar acest 
„plan curent'- a fost prevăzut 
inițial mult prea mic.

De sfîrșitul semestrului 1 ne 
mai desparte o lună. Din si
tuația de față, arătată, rezultă 
că intr-o singură lună, 
șantierele 17. I.C.F. și 
trebuie să-și „urce* realizările 
la peste 50 la sută din planul 
anual. Pentru aceasta însă se 
impune a se lua astfel de mă
suri incit ritmurile de lucru 
pe aceste șantiere să fie înte
țite 1

obișnuiau pină

construcții căi

FESTIVALUL JUDEȚEAN DE MUZICĂ UȘOARĂ
(Urmare din pag. li 

buri. Așodor, locurile intii și 
cl doilea au fost disputate de 
.Recital" (Caso de cultură 
din Hunedoara) și „Apollo" 
(Casa de cultură din Hațeg).

Stilul beat - atit de divers 
ți ilustrat cu strălucire de 
multe formații străine — a fost 
îmbrățișat și de către hune- 
doreni și de hațegani rămi- 
nind, din păcate, pe trepte 
Inferioare, neconvingătoare și 
demonstrind cu prisosință că 
moda rămine „modă" - deci 
plutind pe apele diletantismu
lui și efemerului - docă nu 
se asimilează ceea ce este 
meritoriu și peren in ea. For

mația „Recital" (chitară armo
nie — Gh. Iosif, chitară solo 
— Victor Siteavu, chitară bas, 
baterie - Florin Bilei) o avut 
cu preponderență repertoriu 
de limba engleză (foarte a- 
proximativă, de altfel). Con
stituită cu un an și ceva în 
urmă (și activind pe lingă 
Casa de cultură din Hune
doara din decembrie), a de
monstrat mai ales posibilități. 
Prelucrarea după „Sirba in 
căruță" de Gh. Danga ră
mine, totuși, prea folclorică, 
acordurile chitarelor electrice 
nefiind suficiente pentru ca 
o melodie de esență folclo
rică să se transforme in mu
zică ușoară. „Recitalul^, bate;

ristului Florin Bilei, exaspe
rant de lung, neincadrindu-se 
in melodie decit prea puțin, 
a rămas ca o pură probă de 
virtuozitate. Compoziția „Sfîr- 
șit de săptămină" (aparținind 
lui Victor Siteavu, chitară so
lo) pledează tot pentru viito
rul formației ai cărei membri 
nu sînt simpli diletanți in mu
zica ușoară, ci adoptă o ati
tudine creatoare care le dă o 
personalitate distinctă in mul
țimea de formații beat.

Handicapați de hunedoreni, 
intimpinind serioase dificultăți 
de sonorizare membrii formați
ei „Apollo" din Hațeg au avut 
o prezență firavă in concurs. 
Vocea solistului (incoloră) a

fost cu desăvirșire estompată 
de instrumente, iar piesele din 
repertoriu, deși foarte fru- 
moose (la origine), au ajuns 
la spectatori complet altera
te. Se mai adaugă și țrputa 
scenică deplorabilă, a solis
tului prezentările melodiilor, 
inutile de altfel și bițiieli ca
raghioase. Formația hațegană 
de muzică ușoară a avut o 
evoluție ștearsă și nesemnifi
cativă in vădită discordanță 
cu genul de muzică pe care-l 
abordează.

O fugară comparație cu 
formațiile omonime din Valea 
Jiului evidențiază calități mai 
notabile in favoarea orches-

trelor și soliștilor de la Casa 
de cultură din Petroșani. O 
chestiune care trebuie neapă
rat să intre in atenția tuturor 
soliștilor vocali și instrumen
tiști de muzică ușoară - de 
caie juriul va ține seamă in 
aprecieri - este snobismul 
repertoriului. Formațiile beai 
proliferează rapid, iar partea 
tristă e că imitația deține lo
cul principal. Muzica ușoară 
românească este destul de 
bogată la ora actuală, iar 
formațiile hunedorene, din 
cite am cunoscut, ignoră a- 
ceastă realitate. Festivalul ju
dețean de muzică ușoară nu 
piomovează snobismul, ci ori; 
ginalitatea și armonia.

1. LICIU

...Pe a«*-’asi verspnl. mult mai sus, un alt „pluton" avea de făcut joncțiunea cu primul. 
Și iată-1 in plină activitate...
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ESTE POSIBILA $l NECESARA
ÎMBUNĂTĂȚIREA

Pentru a-și putea primi la 15 septembrie elevii

din Petroșani trebuie să fie și el „copilul'1 cuiva

CALITAJII PRODU

SELOR ALIMENTARE

oferite populației
noastră se pune azi 
deosebii pc calitatea 
In țoale sectoarele 

naționale, se fac e- 
tu- 

are pot con- 
reșlerca . alilății pro- 

?lor. Din păcate, produse- 
ilimenlare care se fabrică și 
comercializează in unitățile 

-din municipiul Petroșani nu co
respund totdeauna criteriilor de 
•salubritate, aspect plăcut și 
conținut nutritiv. Acest fapt 
a mai fost semnalat și dezbă
tui. De aceea nu este o nou
tate dacă spunem ca plinea în 
diferite forme de prezentare nu 
esle întotdeauna bine coaplă, 
că uneori esle acră sau seamă
nă cu o lipie, că nu poli să 
deosebești sortimentele de oii- 

intermediară 
din urmă de cea 
c o noutate dacă 

ori 
că

In țara 
un accent 
■produselor 
economiei 
forturi pentru valorificarea 
turor rezervelor 
hibui la 
«li 
le

ne albă de cea 
cri pe aceasta 
neagră. Nu est» . 
spunem că nu de puține 
laptele conține impurități, 
are gust neplăcut sau că 
brînz'ște la fierbere; că brin- 
za grasă nu e totdeauna grasă 
ele. Nu este o noutate nici da
tă spunem că plăcinta cu brîn- 
ză este uneori un fel de mă
măligă. că pateurile sînt arse 
sau cozonacul cu nucă are gust 
jinced, că prăjiturile cu cremă 
pol înlocui uneori guma J" 
mestecat, că savarinele au 
ca acră, că...

Dar să ne oprim aici, 
despre acest aspect vrem 
vorbim, ci mai mult despre 
faptul ducă această situație es
te <1,'terminală de cauze ce nu 
pol fi depășite și în această Si
tuație trebuie să așteptăm 
schimbarea acestora sau există 
posibilități pentru mai bine. Să 
exemplificăm cu cîteva consta
tăm care după părerea noas
tră vorbesc de la sine.

La controalele efectuate la la
boratoarele de cofetărie si pa- 
. < T.A.P.L. nu am rou-
. ■ . : l'lnim niciodată merce-
, - inați cu suprave
gherea producției. La materiile 
p- .i puse la dispoziția labo
ratoarelor de către T.A.P.L.. 
acesta nu este in măsura să 
ex o ute nici un fel de examene 
do calitate și nici nu a cerut 
altcuiva sprijin. Furnizorii pot 
fi deci liniștiți. T.A.P.L. nu con
trolează calitatea materiei pri
me recepționate.

Desele reclamatii și observa
țiile noastre în ce privește lap
tele și derivatele ne-au deter
minat să facem un sondaj în 
ce privește încărcătura micro- 
-biană. Rezultatul a arătat că

Nu

cel mai bun produs are de zece 
ori mai multi microbi docil li
mita admisă. Doplasîndu-ne la 
Fabrica de lapte Petroșani am 
avut o surpriză : laborantele — 
3 la număr — plătite pentru 
controlul de calitate al produ
selor se ocupau cu 
înghețatei. Și nu din 
inițiativă, 
varășului 
rectorul I.C.l.L. Simeria, care 
dirijează și activitatea unității 
din Petroșani. Să mai adăugăm 
la aceasta și faptul că unele 
cisterne de lapte recepționat la 
Fabrica do lapte Simeria, după 
un control de calitate..., sini 
trimise la fabrica din Petroșani.

La Întreprinderea do morarii 
și panificație Petroșani am con
statat că deși există un labora
tor destul de bine utilat și în
cadrat cu patru laborante, din 
care una se ocupă numai cu 
controlul calității făinii, între
bată fiind care este lotul de 
făină în fabricație nu a putut 
răspunde. Am încercat să a- 
flăm de la șeful de secție, dar 
pe acesta nu l-am găsit. Pentru 
ce se fac oare determinările de 
calitate la făină dacă rezultate
le nu se utilizează în procesul 
tehnologic? Tot la fabrica de 
pîine am 
loturi
8 s-a primit, _ 
peni, buletine de analiză, 
bele unități făcînd parte, 
aceeași 1.— 
făinei nu mai necesită discuții, 
nici un lot de făină nu a fost 
respins (!) Mai semnalăm că 
din loturile de făină la care 
s-a făcut examenul de calitate 
după indicele glutenic în labo
ratorul fabricii de pîine pe lu
na ianuarie și februarie. 65 e- 
rau de calitatea a doua și 3 
de calitatea a treia. In mod teo
retic. din făină de calitatea a 
doua se poate face pîine foarte 
bună, mai ales dacă se utilizea
ză metode moderne.

Dintre salariații O.C.L. Ali
mentara un receptioner esle în
sărcinat cu recepția produselor 
de panificație. Intrebindu-1 du
pă ce se orientează în aprecie
rea calității produselor am con
statat că nu știe de existenta 
STAS-ului sau a normelor in
terne.

Laboratorul O.C.L. Alimenta
ra. încadrat cu două laboratoa
re de analizat, 
zile a efectuat 
probe de lapte 
te dar are mult 
determinări efectuate pe con
serve de fructe, conserve de

fabricarea 
proprie 

ci din dispoziția lo- 
Corncl Stîrcescu. di- 

I.C.I.L. 
si

remarcat că din 189 
de făină numai pentru 

de la moara .Lu- 
Am- 

din 
întreprindere, calitatea

in 60 de 
numai 9 

și deriva- 
mai multe

luror pelroșănenilor. Nu puteți 
singuri să răzbiți ? Cereți aju
tor. Dar nici măcar nu ați în
cercat să vreți singuri ! Și-a- 
tunci? Unde e acel avint de 
muncă, acele termene record 
cu care nu o dată v-ați mîndrit? 
Ori liceul e... altă categorie de 
construcție și aici nu se mai 
poale face treabă buna ?

Ne vine greu să credem că e 
clar pentru oricine că din cau
za unui maistru, a unei ma< «i- 
rale turn și a unei echipe de 
dulgheri nu se poale construi 
in termen un obiectiv imporl-ml 
rum c liceul din Petroșani. Sini 
lucruri mici pentru un grup (>i 
un trust), atit de mare? Să în
clinăm a crede că preocuparea 

ni mică ?

„Trebuie să mai discutăm cu 
directorul grupului, să mai ve
dem...’’ A fost concluzia care 
ni s-a oferit.

Cif mal „discutăm", tovarăși? 
Pină arum de ce nu s-a... dis
cutat? De ce nu n fost adop
tată în privința liceului din Pe
troșani — a cărui realizare e 
așteptată ca un vis frumos de 
către populația orașului — o 
linie tehnico-orqanizatorică cla
ră și hotărită? Țoii văd lucru
rile frumoase pe caro le faceți 
in Valea Jiului dumneavoastră, 
constructorii 
al-cultiirale.
să vă ierte faptul că noul li
ceu a ajuns ea un copil al ni
mănui. că preocuparea pentru 
construcția lui nu se ridică la 
nivelul necesității, al vrerii lu-

va mai pu- 
Bineințeles 
și restul 

eventualele

minerea In urma nu 
tea fi recuperata, 
să ne fie asigurate 
exproprierilor, și 
consultații tehnice cu proiectan
tul'.

— Dumitru Slancu, 
rul comitetului 
tpupului nr. 2: 
< el mai important obiectiv 
nostru și cred cu trebuie 
facem totul pentru co termina
rea construcției lui să fie o 
realitate la 30 august a.c." 

împreuna cu factorii de con
ducere ale căror nume le-am 
menționai mai sus, am încer
cat sa elucidăm posibilitățile ce 
condiționează In această fază 
terminarea la timp a liceului 
din Petroșani (un maistru, o 
macara, o echipă de dulgheri 
în principal). Nu am

posibil. Pină la 
părerii nooslre 
lață care e in 

■ca și a altor 
concura Ia construc-

instanță că nu c 
urmă s-a raliat 
că ar fi posibil, 
acest sens păreri 
factori ce < 
lia clădirii.

— Dumitru Poslolachc, șeful 
brigăzii de zidari care execută 
deja zidăria la. parter : „E posi
bil dacă avem ce ne trebuie 
— cărămidă, mortar, front de 
lucru" (e drept că in 8 iunie 
a.c. nu prea aveau nici una din 
aceste trei cerințe ale lor).

— Nicolac Sosii, șeful șan
tierului nr. I Petroșani : „E po
sibil dacă tragem tare. Dar, 
numai dacă ni se asigură ctle- 
va lucruri și anume: un mai
stru bun, o echipă vrednică de 
10—15 dulgheri, o macara turn 
îi ficr-beton P.C. Dar acestea 
In cel mai scurt timp, altfel ră-

Dc ani și ani petroșănenii aș
teaptă să aibă un liceu nou. 
Acum pc malul plrîului Slăti- 
nioara se află în construcție li
ceul mult așteptat. Va li mo
dern, ospectuos, alcătuit din 
trei corpuri de clădiri cu două 
etaje, ex înd în total 16 < lase 
luminoase, mari (peste 55 mp 
c suprafața uneia), laboratoare 
de fizică, chimie, științe natu
rale, cabinet medical și stoma
tologie, vestiare, bufet, nișe 
pentru vitrine de exponate di
dactice situate pe coridoare, 
săli do muzică și desen, o bi
bliotecă cu rafturi și mosc de 
lectura și cite altele. Frumos 
și modern.

Au fost întrebați 1 constructo
rii, am fost întrebați și noi la 
redacție, am auzit discutîndu-se 
în diferițe ocazii în legătură 
cu construcția liceului. Oame
nii se interesau dacă liceul nou 
va fi gala o dată cu începutul 
anului școlar 1970—1971. Con
form termenului planificat de 
predare, liceul ar trebui termi
nat pînă la 30 august a.c. Con
structorii. nu o dată, au invocat 
motivul că nu-1 mai pot termi
na din cauză că li s-a predat 
cu intirzicre amplasamentul și 
documentația execuției. La adă
postul acestei scuze au acordat 
o atenție minoră acestui edif 
ciu „alît de important pentr 
desfășurarea în condiții sirp< 
rioare a procesului instructs - 
educativ al elevilor" - după 
cum ne spunea prof. Victor Bă- 
dău, inspector școlar. Numai 
așa se explică faptul că la ora 
actuală execuția liceului se 
desfășoară fără maistru, că rit
mul de lucru c necorespunză
tor și că în însăși concepția con
ducerii grupului, problema li
ceului e neglijată. La întreba
rea noastră privind posibilita
tea terminării pînă , la 30 au
gust a lucrului de lâ liceul din 
Petroșani, inginerul șef al gru
pului ne-a răspuns, in primă

jecrela- 
de partid al 
.Liceul e, acum 

al 
sB

obiectivelor soci- 
Dar nimeni n-o

de- 
can-

ARDELEANU 
specialist iqienist,
Petroșani

genera- 
Acestei 
în aju- 
mumii-

C.
medic

o 
cei 

nu-i
diabe-

puica să înșirăm Încă 
alte situații similare. In

(3000 ani î.e.n.). 
al V-lea care a 
sfirșitul celui 
ll-lea mileniu 
lost bolnav de

determină conținutul de

ng. Ion MĂRGINEAN^

de 
de

carne și băuturi (!) De necre
zut este faptul că la conser
vele de carne sterilizate nu 
se face proba de lermoslatare, 
ci se * ’ 
sare.

Am 
multe 
mod cori există încă multe po
sibilități pentru îmbunătățirea 
calității produselor alimentare 
din orașul și municipiul Petro
șani. Medicii și celelalte cadre 
ale laboratorului de epidemio
logie Petroșani oferă sprijinul 
lor tuturor acelora care se ocu
pă cu producerea și desfacerea 
alimentelor și care doresc să 
depășească imobilismul și gre
utățile subiective. In același 
limp asigurăm pe cei care nu 
vor să Iacă un pas înainte că 
prevederile H.C.M. 2 506 din 
1969 vor fi aplicate cu exigen
tă.

I
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I
I
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I
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Prin strădanii și nu
mai prin strădanii ome
nești timpul descoperă 
totul. Oamenii răsco
lesc pămîntul și anii 
ca să smulgă roade și 
să-și cunoască istoria. 
Posibilitățile actuale ale 
științei depășesc orice 
imaginație, oamenii de 
azi cunosc pe semenii 
lor de acum 500 000 ani, 
le cunosc traiul, obice
iurile. bolile de care au 
suferit și chiar cauzele 
morjii lor.

Specialiștii în egipto
logie au stabilit ade
vărata pricină a morfiL 
a numeroși faraoni mu
mificați in sule de me
tri de Ușii de pinză și 
nu o dată rezultatele au 
stîrnil controversate dis
cuții. După 66 de ani 
de domnie, Ramses al 
ll-lea a murit în anul 
1251 î.e.n., și moartea 
'ui s-a datorat artero- 
sclerozei. Aceleași cerce-

dovedii că și
500 000 
t can- 
i tu- 

iost 
înlr-o 

din

lari au 
omul de acum 
de ani suferea de 
cer osos. Urme de 
mori maligne au 
descoperite și î 
mumie egipteană 
timpul celei de-a V-a

scheletelor sau oaselor 
disparate și cercetarea 
manuscriselor vechi. Și 
descrierile empirice ale 
scribilor anonimi se în
locuiesc acum cu 
numiri știinjlfice:
cer, variolă, infarct. Ma-

mumiile răvășite de me
dici nu au mai putut ti 
refăcute. Era un cîștig 
pentru știință dar și o 
pierdere pentru 
{iile viitoare, 
dileme i-a venit 
tor lot... știnfa :

dinastii 
Ramses 
trăit la 
de-al 
i.e.n. a 
variolă.

In descoperirea boli
lor de care sufereau 
strămoșii noștri, dome
niu de care se ocupă 
paleomedicina, au fost 
folosite, pe lingă stu
diul direct al mumiilor,

nuscrisul chinezesc din 
secolul al Vll-lea Î.e.n. 
descrie amănunțit 
boală căreia nici 
mai dibaci vraci 
găseau leacul: 
Iul.

Și totuși mumiile au 
lost cele care au oierii 
paleomedicinei cele mai 
multe iaple. Dar o dală 
cu cercetările s-au ivii 
și anumite greutăți:

le se cercetează acum 
cu ajutorul taxelor X. 
Bineînțeles li s-au adus 
acestora modificări sub
stanțiale : specialiștii
vest-germani au adăugat 
aparaturii o peliculă de 
dimensiuni toarte mari 
— de la 0,5—2 m. Cu 
ajutorul acestei apara
turi a lost studiat 
nul dintre cele mai 
tile exponate ale

u- 
ves-

zeului din Miinchen : 
mumia unei tinere iele 
de acum 2000 ani. 
rezultatul a iost 
prinzător : intre 1 
de pinză se aila o tă
bliță de lemn pe care 
era desenat portretul 
acestei tinere egiptene.

Nici specialiștii Uni
versității din Michigan 
(S.U.A.) nu au lost scu
tiți de enigme : expu- 
nînd razelor X o mu
mie q igiei prințese din 
dinastia a XXI-a- au 
descoperit in locul prin
țesei... o maimuță. In
scripția de pe sarcofag 
indică insă că înăuntru 
se află Mutenhit, fiica 
prințesei Makeri, moar
tă la scurt timp după 
naștere Dar unde este 
prinfesa și de ce In lo
cul ei a lost îmbălsă
mată o maimuță ? Iată 
că in lata egiptologilor 
stau șl probleme demne 
de o depistare polifis-

nobilează caracterul. In dorința 
de a afla preocupările actuale 
ale unui nucleu al tinerilor 
recunoscut prin tradițiile 
combatere a manifestărilor
indisciplină și educarea in spi
rit comunist a tineretului, tra
diții create de-a lungul anilor, 
ne-am deplasat recent la mi
na Petrila, o unitate economi
că in sinul căreia acționează 
peste șase sute de uteciști. La 
comitetul coordonator al U.T.C., 
ne-am interesat de pirghiile 
prin care se acționează in di
recția educării tineretului in 
spiritul disciplinei în producție, 
al comportării civilizate in via
ța de toate zilele. De la to
varășul Aurel Colda, secretarul 
comitetului coordonator al 
U.T.C. aflăm că una din for
mele directe de educație folo
site în munca cu tinerii de la 
această mină, o constituie în- 
vățâmintul politic la care sînt 
angrenați numeroși uteciști. 
Graficul cercului de învățămînt 
ne conduce la o Oprimă conclu
zie : din cele 35 de teme pre
date in acest an, una singură 
s-a referit in mod concret la 
educarea comunistă a tineretu
lui. Inleresindu-ne mai Îndea
proape aflăm că la expunerea 
acestei singure teme au asis-

să recunoaștem înseamnă prea 
puțin față de cerințe.

Nu contestăm meritele comi
tetului coordonator al U.T.C. 
care a desfășurat in ultu.ul 
timp o activitate susținută in 
mobilizarea tinerilor pentru în
deplinirea sarcinilor economi
ce, in atragerea acestora la 
viața de organizație. Cu toate 
acestea educarea tinerilor, com
baterea actelor de indisciplină 
în producție, de comportare ne
civilizată in viața orașului nu 
trebuie să ocupe ultimul loc 
în preocupările comitetului co
ordonator, știut fiind că de 
foarte multe ori indisciplina 
— sub toate aspectele ei — 
influențează negativ însăși pro
cesul de producție.

In ora.șul Petrila. ca de alt
fel in multe localități ale mu
nicipiului. șirul actelor de ul
traj la bunele moravuri trebuie 
curmat. în această direcție o 
contribuție de seamă trebuind 
să o aducă organizațiile U.T.C 
Dar aceasta nu se va realiza 
dacă educația tineretului nu e 
considerată — in context'»’ ac
tualei etape — ca o îndatorire 
de seamă a organizațiilor de 
tineret, dacă acestei îndatoriri 
r.u i se acordă locul ce i se 
cuvine în preocupările tineri
lor.

(Urmare din pag. 1)

turi cit mai mari pe baza unor 
investiții cit mai mici, înzestra
rea tehnică a industriei side
rurgice capitaliste române era 
la un nivel sub al majorității 
statelor europene.

Cele 10 furnale mici totali- 
zind cu ceva mai mult de 1 600 
mc volum util, deservite in ma
joritate manual .și lucrînd după 
procedee tehnologice înapoiate 
atingeau in medie un indice 
de udizare intensivă de abia

0,230 tone/mc/zi nominală. Pen
tru producția de oțel singurul 
cuptor de capacitate mai mare 
era cel de 100 tone de la Re
șița, restul de 14 cuploare din 
întreprinderile siderurgice a- 
vind 17—50 tone. Datorită capa
cității reduse și a productivi
tății scăzute a cuptoarelor, o- 
țelăriile nu puteau alimenta la- 
minoarele existente decit la 
circa 60 la sută din capacita
tea acestora. De asemenea, cele 
16 linii de laminare existente

în țară, cu o capacitate totală 
de cea. 550 000 tone, din care 
o parte fuseseră achiziționate 
în stare veche, funcționau în 
hale necorespunzătoare iar con
dițiile de lucru, ale muncitori
lor in aceste sectoare erau deo-

Peisaj industrial — Combinatul siderurgic Hunedoara
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sebit de grele datorită gradu
lui scăzut de mecanizare și 
lipsei aproape totale de tehnică 
a securității muncii,.

La finele războiului, ca ur
mare a distrugerilor suferite, 
a actelor de sabotaj economic 
din partea capitaliștilor, a lip
sei de materii prime și piese 
de schimb, nivelul producției 
siderurgice a înregistrat o ac
centuată scădere, ajungînd la 
sfirșitul anului 1944 la 55 000 
tone fontă, 148 000 tone oțel 
și circa 150 000 tone laminate.

Pe baza analizei la Conferin
ța Națională a P.C.R. din oc
tombrie 1945 a situației în care 
se afla economia ' românească 
au fost stabilite căile de re
facere și condițiile de creare 
și dezvoltare a unor rămuri de 
bază ale industriei, o atenție 
doescbită acordîndu-se refacerii 
grabnice a industriei siderurgi
ce și în primul rind a celor 
două mari centre: Reșița și 
Hunedoara. Ca urmare a măsu
rilor luate și avinitului cu care 
oamenii muncii âu îmbrățișat 
programul partidului, industria 
siderurgică s-a redresat și s-a 
dezvoltat treptat atingind în a- 
nul 1948 un nivel de producție 
ce depășea realizările din anul 
1938 cu 40 la sută la fontă și 
24 la sulă la oțel.

înfăptuirea liniei trasate de 
partid la Conferința Națională 
din 1945 a intrat intr-o nouă 
etapă, hotăritoare pentru în
treaga economie a țării, după 
cucerirea deplină a puterii po
litice și naționalizarea princi
palelor mijloace de producție.

In perioada care a urmat au 
fost alocate industriei siderur
gice an de an, importante fon
duri -de investiții insumind pi
nă astăzi peste 30 miliarde de 
lei care i-au asigurat o dezvol
tare impetuoasă. Au fost re
construite, modernizate și dez
voltate secții ale uzinelor exis-
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tente și au fost puse in func
țiune importante obiective side
rurgice noi. Agregatele vechi 
care au fost reconstruite la ca
pacități de 2—1 ori mai mari, 
li s-au alăturat și alte agregate 
in vechile secții care au fost 
in totalitate modernizate și do
tate cu instalații mecanizate de 
deservire. O dată cu acestea 
s-au introdus și procedee teh
nologice noi care au contribuit 
la creșterea importantă a pro
ductivității agregatelor. Halele 
vechi au fost in majoritate re
construite asigurindu-se pe lin
gă spațiul de lucru corespun
zător și condițiile necesare de 
tehnica securității muncii.

Printre reconstrucțiile și mo
dernizările cele mai importante 
ale vechilor secții se pot a- 
minti : secția de furnale, oțc- 
lăria și laminparele mici de la 
Reșița, oțelăria Martin I și la
minorul 0 800 mm de la Hu
nedoara, secția de furnale și 
turnătorie de la Călan, oțelă
ria și turnătoria de la Oțelul 
Roșu precum și majoritatea li
niilor de laminoare de la Cîm- 
pia Turzii. Brăila etc.

Cea maj mare parte însă a 
investițiilor alocate industriei 
siderurgice in anii construcției 
socialiste, au fost orientate spre 
realizarea unor obiective noi 
siderurgice concepute după 
noile cuceriri ale tehnicii din 
acest domeniu. Performanțele 
țehnico-economice ale agregate
lor și instalațiilor siderurgice 
realizate în această etapă au 
asigurat economiei noastre o 
gamă var iută de produse side
rurgice, care au contribuit din 
plin la dezvoltarea generală a 
industriei noastre socialiste. 
Dintre acestea trebuie mențio
nat complexul de laminoare de 
la Hunedoara care furnizează 
cele aproape două milioane de 
tone laminate în sortimente de 
laminate grele, mijlocii, ușoare, 
benzi laminate la cald și sirmă 
laminată, uzine noi de țevi la
minate, trase la rece și de țevi

sudate, ce acoperă aproape tot 
necesarul și oferă mari canti
tăți la export, precum și o se
rie de unități și secții noi de 
prelucrare și diversificare a la
minatelor sub formă de sirme, 
bare trase, profile îndoite, ca
bluri, electrozi, lanțuri indus
triale și altele. De asemenea un 
obiectiv siderurgic de cea mai 
mare importanță, . intrat in 
funcțiune in anii construcției 
socialiste, ca urmare a Directi
velor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. este Combinatul 
siderurgic de la Galați care va 
acoperi in perspectivă întregul 
necesar al economici de pro
duse plate, oferind in viitor 
cantități mari și la export.

Față de importul masiv de 
produse feroase dinaintea a- 
nului 1944, azi nevoile de me
tal ale economici sînt acope
rite in proporție de 79 la sută 
din producția internă, restul 
asigurindu-se prin schimburi 
de laminate și numai 14 la 
sută prin import propriu-zis. 
Ponderea siderurgiei în cadrul 
producției globale industriale a 
întregii economii este astăzi 
de 8,4 la sută, iar in cadrul 
producției mijloacelor de pro
ducție de 13,0 la sulă. Aceasta 
exprimă rolul important ce i-a 
revenit și îi revine în continua
re industriei siderurgice, alături 
de celelalte ramuri ale indus
triei, în dezvoltarea economiei 
noastre. în sporirea in ritm ra
pid a venitului național.

Dinamica mereu ascendentă, 
proprie întregii economii româ
nești din anii construcției socia
liste a fost .și este caracteris
tică și ramurii siderurgice. Prin 
dezvoltarea capacităților de 
producție din cadrul vechilor 
uzine și intrarea in funcțiune 
a noilor obiective, industria si 
dcrurgică s-a dezvoltat în cei 
25 de ani intr-un ritm mediu 
anual de 12,4 la sută in pus 
cu cerințele de metal ale eco
nomiei.

Realizările siderurgiei noastre 
sînt dintre cele mai impresio
nante. Comparativ cu produc
ția anuală din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc, siderur
gia a realizat in cursul anului 
1969 de peste 25 ori mai multă 
fontă, de 18 ori mai mult oțel 
și de 13,5 ori mai multe lami
nate finite.

Producția de oțel pe cap de 
locuitor care era în anul 1938 
de 18,2 kg a crescut in anul 
1969 la 275 kg și va atinge 325 
kg in acest an. După acest in
dicator, care reprezintă un im
portant instrument de verifica
re a putorii economice ,a unui 
stat, România se situează a- 
lături sau aproape de unele țări 
cu o veche tradiție in indus
tria fierului ca Polonia, R.D.G., 
Italia și Franța.

Industria siderurgică și-a a- 
dus din plin contribuția in anii 
de după 1944 și în aplicarea 
măsurilor conducerii de partid 
și de stat pe linia creșterii con
tinue a forțelor de producție, 
a dezvoltării economice și so
ciale a unor regiuni ale țârii, 
relativ rămase in urmă in tre
cut.

In industria siderurgică lu
crează astăzi de 2,4 ori mai 
mulți salariați decit în anul 
1950, iar in vechile centre si
derurgice mai importante : Re
șița, Hunedoara, Călan. Oțelul 
Roșu, considerate împreună, 
numărul de lucrători in indus
tria siderurgică a crescut in 
aceeași perioadă de 1.6 ori. 
La noile obiective siderurgice 
puse in funcțiune in unele re
giuni slab industrializate in 
trecut, cum sînt cele de la 
Roman, Iași, Buzău. Galați, 
Cluj, Aiud și Alba Iulia, lu
crează azi un număr de sala
riați aproape egal cu cel exis
tent în toate întreprinderile si
derurgice din anul 1948. Para
lel cu creșterea numărului de 
salariați s-a ridicat și gradul

de tehnicitate al întreprinderi
lor siderurgice, s-a îmbunătă
țit permanent organizarea 
muncii, astfel că productivita
tea muncii exprimată valoric 
pe cap de salariat atinsă in 
anul 1969, este de 4 ori mai 
mare decit cea realizată in anii 
dinaintea naționalizării princi
palelor mijloace de producție.

Potrivit sarcinilor ce se des
prind din Directivele celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
industria siderurgică va trebui 
să se dezvolte în perioada 1971 
—1975 intr-un ritm susținut ast
fel incit in anul 1975 să poată 
produce 10—10.5 milioane tone 
oțel, 7,2—7.5 milioane tone la
minate și 1.0—1.1 milioane to
ne țevi. Principala sarcină co 
va reveni siderurgiei in viito
rul cincinal conform Directive
lor, este insă îmbunătățirea sub
stanțială a structurii producții i 
de metal și a produselor side
rurgice prin fabricarea unoc 
sortimente valoroase care să 
satisfacă cerințele dezvoltării 
și orientării industriei construc
toare de mașini spre ramurile 
de înaltă tehnicitate.

Alocarea pentru siderurgie în 
perioada 1971—1975 a ugiui vo
lum de investiții de aproape 
două ori mai mare decit in 
actualul cincinal, are in vedere, 
in afară de creșterea rapidă 
a producției de metal, o îm
bunătățire substanțială a struc
turii acesteia, creșterea accen
tuată a producției de oțeluri 
de calitate și orientarea către 
oțelurile de înaltă rezistență, 
oțeluri inoxidabile, oțeluri pen
tru scule și rulmenți precum 
și către unele produse siderur
gice cu grad de prelucrare a- 
vansat care în prezent se mai 
importă. Realizarea cu succes 
a sarcinilor ce au revenit si- 
derurgiștilor pină in prezent, 
constituie o garanție că sar
cinile trasate de cel de-il X- 
lea Congres al P.C.R vor fi 
aduse la îndeplinire astfel incit 
România social:<tă să se poată 
număra la sfîrșit'il deceniului 
următor printre țările cu o e- 
conomie avansată alît din punct 
de vedere al producției. Dro- 
ductivității muncii și venitului 
național pe locuitor, cit și din 
punct de vedere al nivelului 
de trai al populației.
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Vunătnțiiii activității dc apro
vizionare tclinico-roatcrială a 
locurilor de muncă, s-au mo
bilizat *>ă sprijine și să îndru
me activitatea brigăzilor do mi
neri. să întărească vigilența in 
re privește respectarea exem
plară a măsurilor de tehnica 
securității muncii.

Comitetul de direcție, condu
cerea minei și-a concentrat a- 
tenfia sprP punctele mai ..vul
nerabile** ale activității, ccrind 
un efort mai deosebit pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor 
«Ic plan și a angajamentelor 
reînnoite din partea colecti
vului do mineri și tehnicieni 
♦le la zona I. care are de recu
perat și rămincrile in urmă din 
lunile ianuarie — mai ale a- 
nului curent. De asemenea, zo
na II și sectorul de deschi- 
«Ieri și pregătiri trebuie să a- 
sigure ritmicitatea realizării 
sarcinilor ce le revin.

îmbunătățirea eficienței eco
nomice spre care tindem in 
mod deosebit, este influențată 
in primul rind de creșterea 
productivității muncii. In pri
mele 4 luni, activitatea colec
tivului de minori de la mina 
Petrila a rămas tributară toc
mai acolo unde se hotărăște 
soarta sporirii producției: pro- 
rtuctivilatea muncii in abataje 
«sic sub nivelul planificat cu 
8.5 la sută. De aceea corpul 
tehnico-ingineresc va acorda o 
atenție deosebită plasării rațio
nale a locurilor de muncă pro
ductive, organizării corespunză
toare a lucrului și in special 
aprovizionării cu scule, mate
riale și vagonete goale. Asigu
răm prin aceasta creșterea vi
tezelor de avansare, reducerea 
consumului specific de materia
le si creșterea eficienței tehni- 
co-cconomice. In același scop, 
ia lucrările de înaintare va fi 
necesară o mai susținută preo
cupare pentru extinderea încăr
cării mecanice. Toate cadrele 
noastre tehnice vor trebui să 
militeze pentru realizarea și 
depășirea indicatorului de în
cărcare mecanică la lucrările 
in sapă, indicator care in pri
mele patru luni din acest an nu 
s fost realizat în mod cores
punzător

Reducerea absențelor de la 
lucru constituie încă o rezervă

impuitantă pe care o vom fo
losi in scopul realizării sarci- 
nci de producție. îmbunătăți
rii indicatorilor tchnico-ccono- 
mici si îndeplinirii angajamen
telor reînnoite.

In primele patru luni ale a- 
nului curent cheltuielile de 
producție nu fost diminuate cu 
212 mii lei, iar la activitatea 
«le construcții și montaje s-au 
realizat economii in valoare de 
636 mii lei. Cheltuielile pe o 
mie dc lei producție marfă au 
fost reduse și ele cu 0.40 lei, 
față dc nivelul planificat. Va 
fi necesar să sc îmbunătățeas
că activitatea lehnico-economi- 
că in veil crea realizării anga
jamentului luat dc a mări c- 
conomia dc la 0,40 lei la 1.00 
leu pc o mic dc Ici producție 
marfă. Aceasta va fi posibil 
dc realizat prin creșterea vi
tezelor dc avansare, creșterea 
productivității muncii, reduce
rea consumului specific dc ma
teriale și printr-o mai judici
oasă gospodărire a fondurilor 
bănești.

0 Pentru creșterea vitezelor de 
avansare in galerii sc va îm
bunătăți indicele dc utilizare 
a mașinilor de încărcat. La lu
crările cu o continuitate mai 
marc dc execuție sc vor orga
niza brigăzi care să obțină a- 
vansări lunare in jur de 100 
ml. Vom concentra lucrările și 
astfel se va putea mări forma
ția de lucru a brigăzilor mi
niere.

$ Pentru creșterea producti
vității muncii in abataje sc va 
grăbi lichidarea zonelor dc foc, 
rodind producției abataje cu o 
productivitate sporită.
• Se va extinde exploatarea 

stratului 3 prin abataje fron
tale armate metalic, ceea ce va 
avea ca efect îmbunătățirea și 
a indicatorilor de consum la 
materialul lemnos.

Întregul colectiv de munci
tori. ingineri și tehnicieni de 
la Exploatarea minieră Petrila 
este hotărît să-și înzecească e- 
forlurile, să se mobilizeze total 
pentru realizarea unor produc
ții sporite de cărbune și în
deplinirea angajamentelor con
vinși fiind că ne vom aduce 
astfel contribuția la grăbirea 
vindecării rănilor pricinuite de 
calamitățile naturale unor re
giuni ale țărji.

Atrași dc frumusețea lito
ralului, peste 26 000 dc turiști 
străini și români sc allă în 
aceste zile in stațiunile dc 
pe țărmul Mării Negre. Nu
mărul lor urmează sd creas
că considerabil in zilele și 
săplăminilc următoare. De 
all/el. sc pre\cdc ca Jn se
zonul esti\al 1970 litoralul 
să lie \ izilal dc pcslc 1 mi
lion dc turiști.

Te 
litoral

ln afară de condiții optime 
de găzduire — numai în a- 
cest^an se don în loloslnfâ 
pcslc 9 400 locuri Jn hote
luri și pensiuni, 5 800 locuri 
ln vilc-câșufc, 11 500 locuri 
fn campinguri — turiștii gă
sesc aici restaurante core 
îmbină tradiția arici culinare 
românești cu cca specified 
altor țări, crame, baruri dc 
noapte dintre care mențio
năm' barurile Calipso și Pa
radis, nou ridicate în Man
galia. Numeroase terenuri de 
spori și minigolf, piscine și 
alic amenajări completează 
un cadru destinai a oieri po
sibilități multiple de odihnă 
și agrement oaspeților mării. 
O marc parte din șoselele 
care brăzdează litoralul au 
fost modernizate, iar aero
portului international de la 
>îihail Kogălniceanu i-au 
fost aduse îmbuncitajiri in 
vederea unui trafic mărit.

(Agerprcs)

Conducind in stare de
Nu cred că există conducător 

auto — amator sau profesio
nist — care să nu știe că al
coolul este un dușman neîndu
plecat al acelora carc-F consu
mă cînd sc află la volan. Le
gislația )>«' linie dc circulație 
consideră această abatere ca pc 
una dintre cele maj frecvente, 
oare duce de cele mai multe 
ori la comiterea de accidente 
grave și foarte grave, la pier
deri irecuperabile. Drept urma
re. săvîrșirca ci este sancțio
nată cu amendă de la 1 000 la 
2 500 lei și consemnarea aces
teia în tichetul dc evidență a 
contravențiilor. Cu toată aspri
mea sancțiunii, insă, mai sint 
destui conducători auto care 
nu țin scamă dc ca și urcă la 
volan după ce au consumai di
ferite băuturi alcoolice, deve
nind pericole sociale pe arte
rele dc circulație. Iată și cîte- 
\a nume de șoferi care au în
călcat această îndatorire pro
fesională și legală.

Conducind in stare de ebrie
tate autovehicul 22 B 3 250. a- 
parținind șantierului de con
strucții C. F. Bănița. Constan
tin Tomescu s-a răsturnat cu 
mașina, provocîndu-i grave de
fecțiuni. Fără a calcula și me
dita la valoarea reală a repa
rației, întreprinderea i-a întoc
mit cu ușurință devizul pentru 
înlăturarea defecțiunilor. Șofe
rul Vasile Dița, de la 1.1.HS. 
Uricani, s-a prezentat într-una 
din zile la serviciu în stare de 
ebrietate. Deși colegii lui de 
serviciu au încercat să-l con
vingă să nu plece in cursă așa 
beat, el a plecat totuși cu ma
șina nr. 32 B 2 476 spre Tg. 
Jiu, intr-un veritabil slalom.

Spre norocul lui, și nu numai 
al lui, a :fost „frînat" la vre
me de organele dc miliție. Alt
fel,, cine știe unde și cum ar 
fi ajuits.

La vreme au fost opriți din 
cursele periculoase în caro se 
aventuraseră și șoferul Radu 
Vasilcău, de pt autovehiculul 
31 UD 1111, de ]a 1 T A. Lu- 
peni, și tractoriștii Ghcorghe 
Dobrc din Cimpu lui Nvag și 
Ghcorghe Slancu din Uricani. 
In '16 mai. conducătorul auto 
Ghcorghe Sebastian, de pc cis
terna 32 B 9 894. proprietate 
a I.L.H.S. Uricani, a fost gă
sit la bufetul Gambrinus con- 
sumînd băuturi alcoolice, deși 
in tichetul de evidență a con
travențiilor mai avea con
semnate două mențiuni. Tot la 
bufetul Gambrinus s-a pornit 
pc băutură, după ce dcscăr- 
casc mărfurile aduse aici, și șo
ferul Elisci Pop. dc la T.A.P.L. 
Petroșani. Organele de miliție 
l-ai) descoperit cu greu în ma
gazia de • înărfpri a bufetului, 
unde fusese ascuns de respon
sabilul unității Ghcorghe Dragii 
și dc fiica acestuia. Elena Dra- 
gu. Bineînțeles că sancțiunea 
le-a fost aplicată prompt con
form legilor în vigoare. In lu
na mai au mai fost depistați 
conducind autovehiculele sub 
influența băuturii Constantin 
Stclescu, pe mașina 21 UD 
1 338. aparținînd C.C.P.. Dumi
tru Prcduț și Ghcorghe Rujoi. 
din Petroșani, pc autoturisme
le personale. Nâstase Vișan la 
volanul mașinii 31 IID 2 552 a 
O.C.L. alimentara Petroșani 
etc.

Dc menționat câ mai există 
și unii șefi de garaje și revi-

ebrietate
zori tehnici care sfidează preve
derile legale cînd dau drumul 
în cursă autovehiculelor, iar 
conducerile unor întreprinderi 
nu acționează cu fermitate a- 
tunci ind salariați din subor
dine încalcă flagrant legile 
circulației, alentînd la viața 
semenilor lor. Noile modificări 
aduse legislației pc linie dc 
circulație sancționează cu as
prime conducerea sub influența 
băuturii, a autovehiculelor, a- 
plicind amenzi intro 1 000—2 500 
lei și suspendind pc timp de 
două luni dreptul dc conducere 
șoferilor amatori și pe timp dc 
o lună celor profesioniști.

Așadar, cel care consumă 
băuturi alcoolice nu are voie 
să urce la valonul nici unui 
fel de autovehicul. Legile țării 
sini aspro, dar drepte, avînd 
menirea de a asigura deplina 
Securitate a circulației pe dru
murile publice.

Cpl. Constantin ȚIU

PETROȘANI - 7 Noiem
brie (11 — 14) Răzbunăto
rul: Republica (11—14) Hel
ga: PETRILA (10—12) în
cercuirea; I.ONFA — 7
Noiembrie (11—13) Un de-
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părinții lor, transformați acum 
in suporteri.

In dimineafa zilei de 18 
iunie, elevi ai claselor \ -VIII 
de la toate școlile din muni
cipiu vor 
cros dotat 
rului", iar 
desenatori 
cretă colorată pe asfalt ro
dul observației, fanteziei 
pasiunii lor. Un punct 
atracție din programul aces
tei zile îl va constitui și de
monstrația de carturi a vii
torilor automobiliști de per
formantă. deocamdată mem
bri ai cercurilor mecanice de 
la casele pionierilor.

Ziua de 19 iunie va fi de
dicată drumețiilor, vizitelor, 
excursiilor, sub deviza „La 
braț cu soarele pe cărările 
patriei" iar cea de 20 iunie 
va ii rezervată acțiunilor 
prin care copiii își exprimă 
recunoștința fală de grija

participa la un 
cu cupa „Piotiie- 
după-amiaza micii 
vor împlini cu

SÎ 
de

partidului pentru v ia/a lor 
le l icită.

Cele mai multe activităfi 
se vor desfășura insă, așa 
cum c firesc, la 21 iunie cu 
prilejul „Zilei pionierului". 
Din programul acestei zile 
nu voi lipsi adunările festive 
de unitate, activilâfile spor- 
tive. carnavalurile. parăzile 
cu tor/e, focurile de tabără, 
jocurile distractive, specta
colele, serbările cimpeneșli 
etc.

Deosebit de cuprinzător și 
interesant programul întoc
mit de Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor in 
cinstea zilei de 21 iunie vine 
să confirme încă o dală bu
nul renume cîșligal de-a lun
gul anilor de acest for al 
activității pionierești, fante
zia, preocuparea, dragostea 
și înțelegerea dovedite fală 
de posibilitățile și gusturilor 
specifice etapei de aur a vie
ții, copilăria.

I
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Pe urmele materialelor publicate

„Cînd inspecția lipsește cu anul.EIS

lipsurile se adună cu carul"
ln articolul „Cînd inspeefia 

lipsește cu anul... lipsurile se 
adună cu carul" publicat în 
„Steagul roșu" nr. 6 358 din 
t aprilie a.c. se arăta că echipa 
de control obștesc a comitetu
lui sindicalului E.M. Petrila a 
constatat o serie * de lipsuri 
privind deservirea consumato
rilor în unitatea T.A.P.L din 
incinta minei și bufetul „Voe- 
vodul' din orașul Petrila.

In răspunsul trimis redacției 
cu privire la cele cuprinse în 
articol, Comitetul executiv al 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani se spune că 
relatările cuprinse in materialul 
dat publicității corespund cu 
realitatea. Și în continuare :

„La chioșcul nr. 48 diD in
cinta E.M. Petrila s-au luat 
măsuri de remediere a lipsuri
lor semnalate. S-a dispus con
ducerii T.A.P.L. Petroșani pe- 
raiizarea salariatei cu 5°/n pen
tru neglijență in exercitarea 
sarcinilor de serviciu.

la bufetul „Voevodul" au 
fost executate mai multe con
troale de informare din care

două s-au .soldat cu amendarea 
ajutorului șefului de unitate, 
Gheorghe Jura, cu 200 lei și 
a șefului de unitate. loan Mi- 
L'ică, cu 150 lei pentru nefolo- 
sirea instrumentelor de cîntărit 
și măsurat la deservirea consu
matorilor, ținută neîngrijită și 
deservirea consumatorilor in 
slare de ebrietate.

S-a dispus șefului de unitate 
să comande pahare marcate, 
suficiente, lucru care s-a și 
realizai, precum și fețe de me
se și schimbarea scaunelor, sau 
înlocuirea celor degradate.

In viitor, s-a trasat sarcină 
Inspecției comerciale a orașu
lui Petrila să se preocupe 
mai îndeaproape de aceste do
uă unități**.

N. R. In legătură cu criticile 
ce i-au fosl adresate in arti
colul de mai sus așteptăm și 
răspunsul conducerii T.A.P.L. 
care pînă in prezent nu ne-a 
comunicat asupra măsurilor lu
ate. pe linie de serviciu, pen
tru îmbunătățirea situației in 
cele două unități vizate.

CORESPONDENȚE
Subredacția noastră din Lupeni ne informează :

încheie-cu un antrenant dia- 
jpg cuz(incrii, realizat de re
dactorul emisiunii in cadrul 
rubricii „Poșta emisiunii**.

Emisiunea pentru tineret 
„Tropical1* are un pronunțat

caracter educativ, un conți
nut bogat și atrăgător, bucu- 
rîndu-se de apreciere în rîn- 
dul ascultătorilor.

Victoria DALIDIS

Angajament depășit Realizări însemnate
In cele 5 luni scurse din a- 

cest an, colectivul F.F.A. 
„Viscoza* a obținut realizări 
de seamă. Producția globală 
a fost depășită valoric cu 
467 000 lei, iar producția mar
fă cu 693 000 lei. Din dorința 
de a contribui la refacerea 
calamităților, colectivul de 
muncitori de la F.F.A. „Vis
coza" a pornit cu clan la 
realizarea sarcinilor asumate 
in acest an. Astfel.
mai. salariații fabricii au de
pășit angajamentul luat

in luna

133 000 lei. Realizarea acestei 
producții suplimentare s-a 
datorat mai bunei organizări 
a procesului de producție, 
respectării cu strictețe a re
gulilor de protecția muncii. 
Dintre cei care au contribuit 
in mod activ la realizarea a- 
ccstor succese menționăm, pe 
Petru Tașcău, Valeria Mu- 
reșan, Aurelia Riti, Dumitru 
Koșoiu, Simion Lumperdean 
și alții.

Lună de lună, cooperativa 
„Deservirea" Lupeni obține 
noi și importante succese. 
Astfel, pe luna mai a acestui 
an, valoarea producției mar
fă a fost depășită cu 100 000 
lei, livrîndu-se suplimentar

mărfuri în valoare de 38 000 
lei. Prin deservirea popu
lației cu ajutorul centrelor 
de prestări au fost realizați 
412 000 lei.

Simonis OSCAR

cu

Emisiune pentru tineret
Nu de mult, la Centrul 

radioficare. Lupeni a fost 
naugurată o altă emisiune lo
cală intitulată ..Tropical". E- 
misiunea este dedicată in ex
clusivitate tinerelului și cu
prinde 6 rubrici, în cadrul 
cărora sint prezentate diverse 
probleme care frămîntă tine-

Drumul cărbunelui

Constructorul Lupeni — Energia Deva 5-0
Duminică dimineața, pe tere

nul din Uricani s-au intilnit, 
in cadrui campionatului jude
țean dc fotbal, echipele Con
structorul Lupeni și Energia 
Deva. Mai incisivi in fazele de 
atac, cu mai multă clarv iziune 
In joc și cu o mai bună con
diție fizică, localnicii au obți
nut victoria cu scorul de 5—0

prin punctele marcate de A- 
runcutcanu 3, Sălăjan și de por
tarul oaspeților (autogol).

Deși presărată pe alocuri de 
durități, partida a plăcut, s-a 
desfășurat într-un ritm viu, e- 
nergic. Cu toate insistențele, 
devenii nu au reușit să înscrie 
nici măcar un gol. ei vădind 
carențe atit în apărare cit și in

fazele de finalizare. In tot tim
pul partidei am asistat la un 
evident dezechilibru valoric al 
celor două echipe, Constructo
rul fiind maj bună, dominind 
cu autoritate și obținînd o vic
torie categorică.

Valerin COANDRĂȘ 
corespondent

C. VĂLESCU

Bilanț rodnic

de
i-
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retul lupenean. In cadrul ru
bricii „consemnări cotidiene1* 
sint relatate aspecte ale com
portării tinerilor atit in fa
milie, cit și in societate și 
in producție. Exprimind pre
ferința muzicală a tinerilor, 
croind o bună dispoziție prin 
momentul vesel, emisiunea se

De la începutul anului și 
pînă acum uteciștii din or
ganizațiile de bază din ora
șul Lupeni au cuprins in pla
nurile de activitate noi și in
teresante acțiuni. Ei au co
lectat pînă in această lună 
434 torțe fier vechi, au ame
najat aproape 2 kilometri de 
drum, 5 000 mp spații verzi, 
au plantat peste 1 000 de ar
bori ornamentali, au întreți
nut și amenajat 5 baze spor
tive. Numărul de ore de 
mujică voluntară se ridică la 
160 000, realizindu-se econo-

mii in valoare de 450 000 lei. 
La aceste importante succese 
o contribuție de seamă și-au 
adus-o organizațiile de ba
ză de la sectoarele XII și 
XIII de la mină, „ ,
U.T.C. de la preparație, or
ganizația de bază U.T.C. de 
.la secția a 5-a a F.F.A. „Vis
coza". In zilele acestea ut ev 
ciștii de la Lupeni muncesc 
cu aceeași rivnă. contribuind 
eficient la 'înfrumusețarea o- 
rașului, la progresul econo
miei noastre naționale.

grupele

Aurel BIRLEA

In timpul perforării găuri
lor de mină se formează 
praf care se răspindește in 
atmosfera din apropierea 
locului de muncă. Acest 
praf este în cantitate foarte 
mare în cazul perforajului 
pneumatic și extrem de pe
riculos in lucrările ce se exe
cută in roci care conțin bio
xid de siliciu. Praful inhalat 
de către muncitori produce 
îmbolnăvirea profesională nu
mită silicoză. Pentru com
baterea lui se iau o serie 
de măsuri pe linie tehnică : 
protecția individuală cu mas
că, captarea uscată a pra
fului și captarea pe cale u- 
medâ. Cea mai eficientă 
măsură este injectarea apei 
in fundul găurii de mină, 
captind praful chiar Ia lo
cul de formare.

NU 
UITA!

PERFORAJUL
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17.00

17,05
17.10

JOI II II NIE

Deschiderea omisiunii. 
Microavan premiera. 
Buletin de știri.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Aspecte înregistrate dc 
la intîlnirea dintre echi
pele reprezentative ale 
României și Braziliei 
din cadrul turneului fi
nal al Campionatului 
Mondial de fotbal.

18.30 Actualitatea în econo
mic.

18.50 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : „Olivei

Twist" (ultimul episod).
20.25 Teatru scurt: „Inspec

ția" de Roger Avar 
maelc.

21,00 Transmisia părții a II-. 
a concertului orchestrei 
simfonice 
holm.

21.50 Ancheta 
modic și 
misiune 
Radnev.

22.35 Poșta TV 
telespectatorii.

22.50 ..Duminica la Londra" 
— film.

23,10 Telejurnalul de noapte
In jurul orei 23.50 — trans

misie dc la Camniona- 
ful Mondial de fotbal.

din Slock-

TV : Școala 
societatea. E- 
de Manasr

FILM K
lict aproape perfect: Mi
nerul (11—14) Păcatul dra
gostei: ANINOASA (11-12) 
Războiul domnițelor; VUL

CAN (11—14) Urmărirea: LU
PENI — Cultural (13—17) 
Anchetatorul din umbră: 
Muncitoresc (14—15) Un gloiv 
te pentru general; PARO- 
ȘENI (11) Republica Skid.

VINERI 12 IUNIE
Programul I : 5.05—6,00 Mu

zica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 7.00 Radio
jurnal; 9,30 Ateneu; 9,50 Cintă 
Edith Pieha: 10,10 Curs de 
limba spaniolă: 10,30 Actori, in
terpret de muzică ușoară: 11,05 
Arii din operete: 11.45 Sfatul 
medicului; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12,15 Cintă Luminița 
Cosmin; 12,30 Din cele mai în
drăgite melodii populare: 13.00 
Radiojurnal: 13.10 Avanpremie
ră cotidiană: 13,45 Muzică 
populară; 14.00 Caleidoscop mu
zical: 14.40 Publicitate radio; 
14.50 Jocu-i din bătrini lăsat 
— muzică populară: 15,00 Roza 
vinturilor; 15,25 Compozitorul 
săptăminii: 16,00 Radiojurnal:

16.20 Cintă Victoria Bariu;
16.30 Tribuna radio: 16,45 Fan
fara reprezentativă a Armate:; 
17,05 Pentru patrie; 17,35 Con
cert de muzică populară: 18.10 
Revista economică: 18,30 Mu
zică ușoară: 19,00 Gazeta ra
dio; 19,30 Muzică de estradă; 
20,05 Tableta de seară: 20,10 
Muzică populară; 20.20 Arghe
ziană; 20,25 Melodii de pre
tutindeni: 21,00 Atențiune pă
rinți ! Sfir.șit de an școJ
21.20 Formația James La
21.30 Moment poetic; 21.35 So
lista serii — Ilinca Cerbacev; 
22,00 Radiojurnal; 22.20 Sport;
22.30 Muzică de jazz: 23,00 
Concert de muzică ușoară;
0,03—3,00 Estrada nocturnă. /

liceul industrial minier
PETROȘANI

cu sediul în Petroșani, str. M. Eminescu nr. 17, telefon 1736

ANUNȚĂ
Susținerea examenului de admitere — iunie 1970 — 

pentru specialitățile :
— electromecanică minieră
— exploatări miniere
înscrierile se fac în perioada 1—19 iunie (inclusiv) la 

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

constă in probe scrise și orale la limba română și mate
matică.

Examenul medical va avea loc la data de 19-22 
iunie la sediul școlii.

Se primesc candidați din toată țara, în virstă de 
pînă la 17 ani împliniți la 31 decembrie 1970.

Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Actele necesare pentru înscriere :
— certificat de naștere în original și copie (copia se 

certifică de către liceu și se păstrează anexată la cerere, 
iar originalul se restituie) ;

— certificat de absolvire (in original) a școlii generale.
Candidații proveniți din promoția anului școlar 

1969—1970 vor fi înscriși la concurs pe baza adeverinței 
de promovare a clasei a Vlll-a eliberată de școală în 
acest scop ;

— fișa medicală completată, eliberată de școala ge
nerală absolvită sau certificatul medical eliberat de cir
cumscripția medico-sanitară la care candidatul se află in 
evidență ;

— buletin de analiza singelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau 
microradiografie), efectuate cu cel mult trei luni înainte 
de concurs.

Liceul industrial minier pregătește cadre tehnice 
medii în specialitățile amintite.

Informații suplimentare se primesc la sediul școlii.

UMED APĂRĂ DE SILICOZĂ
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AJUTOARE 
pentru sinislrafii

din România
Consiliul de Miniștri al Frân

te; a holărit miercuri, in cursul 
ședinței sale sâplâmînale, să 
doneze României 100 000 qintalc 
de griu pentru a veni în aju
torul populației care a avut do 
suferit de pe urma inundații
lor.

Secretarul general adjunct al 
Uniunii Internaționale pentru 
protecția copilului, Claude Levy, 
a acordat un prim ajutor in 
sprijinul copiilor sinistrați din 
România, in valoare de 50 000 
franci elvețieni.

Comitetul de ajutorare al bi
sericilor din Norvegia a expe
diat spre țara noastră, in cadrul 
ajutorului pentru sinistrați un 
nou. transport do îmbrăcăminte, 
încălțăminte și alimente in 
greutate de 8 242 kg.

Din partea organizației „Ca
valerii Ordinului de Malta" din 
Franța a fost acordat un nou 
ajutor constînd in 650 kg de 
medicamente și alimente.

Uniunea Mozaică din Stock
holm a donat 10 000 coroane 
suedeze (circa 2 000 dolari).

Prin intermediul Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie, preșe
dinta Crucii Roșii din Monaco, 
prințesa de Monaco, a trans
mis Crucii Roșii din România 
suma de 2 000 franci.

La contul deschis pentru a- 
jutorarea zonelor calamitate din 
România au mai subscris fir
mele italiene: „Falk“—3 000 000 
lire italiene, „Feltrinelli" — 
2 000 000 lire, „Interprogres" — 
1 000 000 lire. ..Radaelli' . ,.Ce- 
retti" și „San Marco"—2 000 000 
lire. Alberto Mandoles, direc
torul firmei -Petrol Company"
— 500 000 lire.

Și-au suplimentat donațiile 
făcute anterior firmele : „Nova 
italiană" — cu 50 000 lire, „Pe
trol" — cu 50 000 lire. „Else"
— cu 300 000 lire.

Pentru ajutorarea zonelor din 
România afectate de inundații 
au mai donat firmele engleze: 
„Flatav dick Co“ — 600 lire 
sterline. ..Stockwell Ltd" — 252 
lire, „Keizer venesta" — 240 
lire. ..Lyons tours" — 120 lire. 
Firmele ..Parke Davies Co" și 
„Abbott Laboratoires" au con
tribuit la ajutorarea sinistrați- 
lor cu medicamente in valoare 
de 350 și respectiv 600 lire ster
line.

Din S.U.A., firmele „Massey 
Coal" și „Smith Tool Co" au 
subscris la fondul de ajutorare 
500 și respectiv 200 de dolari.

Firma -Hazera" din Israel a 
donat pentru ajutorarea zonelor 
sinistrate din România, două 
tone de porumb hibrid.

Deputatul libanez Pierre Fa
raon a acordat, drept ajutor, 
500 lire libaneze.

Aflat în țara noastră în zilele 
marii calamități, un admirator 
ai României — cetățeanul ita
lian Paolo Pistolesi a donat Ia 
fondul de ajutorare 10 000 lire 
italiene.

Pe adresa Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România a 
sosit o telegramă de compasiu
ne Și solidaritate din partea 
Secretariatului Federației Sindi
cale Mondiale. In telegramă se 
anunță, totodată, că, din Fon
dul de solidaritate internațio
nală a celor ce muncesc, a 
fost alocat un ajutor de 1000 
dolari S.U.A., la fondul pentru 
înlăturarea efectelor inundații
lor.

Pentru ajutorarea populației 
sinistrate din România, Arhie
piscopia din Atena a cumpă
rat 5 000 de cuverturi și a se
lecționat. din depozitele proprii, 
circa 30 000 articole de îmbră
căminte — paltoane, haine, că
măși. obiecte pentru copii. La 
mesajul adresat populației de 
către arhiepiscopul Atenei .și 
al întregii Grecii. Ieronimos. 
cetățenii greci au donat pină 
acum cîteva mii de pături, ca
re vor fi expediate peste cî
teva zile cu un vapor la Con
stanța.

Crucea Roșie suedeză a ex
pediat noi ajutoare în valoare 
□ 101 000 coroane suedeze, con- 
stind din 5 incubatoare, un res
pirator ..Dreger" și medica
mente.

Misiunea adventistă din El
veția a oferit noi ajutoare pen
tru zonele sinistrate din Ro
mânia. Pină acum, această mi
siune a trimis în țara noastră 
45 tone de bunuri diferite, in 
valoare de 500 000 franci elve
țieni.

Societatea medicală interna
țională din Zurich a trimis un 
nou colet de medicamente.

Asociația culturală din Noua 
Zeelandă a donat 232 lire ster
line.

Din R. F. a Germaniei au 
m<. făcut donații pentru inlă- 
tui;>roa urmărilor inundațiilor 
firmele ..Hermann Berstorff" — 
5 000 mărci. ..Sud-Bremse" — 
1 000 mărci. „Knorr Bremse" — 
3 000 mărci.

Un cec in valoare dc 3 000 
de mărci vest-germane pentru 
ajutorarea zonelor sinistrat'* s-a 
primit din partea firmei .Wart
burg — Pringkmann — Wirtz 
et Comp" din Hamburg.

Firma „Bishopsgale Steels 

Ltd" din Londra a depus în 
contul fondului dc ajutorare 
suma de 100 lire.

O altă firmă engleză — 
.,Lloyds William Waste Ltd" a 
expediat pentru sinistrații din 
România 13 eolete insumînd 
316 kg din diferite articole de 
îmbrăcăminte.

Prin telegrame de compasiu
ne. adresate partenerilor din 
ț.n i noastră, firmele spaniole 
„Pradera Ilermanos" și „Ageros 
L. Lodio" anunță donarea a 
15 000 și respectiv 20 000 pese
tas.

Din Italia, firma „Anacleto 
Cermelli" o don.it 300 000 lire, 
iar firma „Grosoli" a hotărît să 
mărească, voluntar, prețul măr
fii cumpărată din România cu 
10 dolari pe tonă.

Firma .Transcontinental" din 
Chiasso — Elveția a depus pen
tru fondul de ajutorare 1000 
dolari.

Firmele ,.Impexport" și 
„Tsaktanis — Ikonomu" din 
Grecia an donat 400 și respec
tiv 300 dolari.

In afara unei donații în nu
merar. depusă printr-un cec la 
Agenția economică română din 
Viena. firma austriacă .,Franz 
Lipowsky" a anunțat și dona
rea a 280 fierăstraie pentru fa
bricile dc lemn afectate dc ca
lamitate.

Din Israel, firma „Ishung" a 
făcut cunoscut donarea sumei 
de 1 000 dolari.

Firma daneză „L. Dachnfaldt" 
a donat 1 000 kg de semințe 
diferite, in valoare dc* 22 750 
coroane daneze.

Cetățenii A. Hegenscheidt și 
K. Schnick din R. F. a Germa
niei au contribuit la fondul de 
ajutorare a zonelor sinistrate 
din țara noastră cu 200 și res
pectiv 1 000 mărci.

Fostul ambasador al Marii 
Britanii la București, John 
Chadwick a donat la fondul de 
ajutorare 300 franci francezi.

Generalul Chambre, președin
tele Asociației vechilor comba
tanți francezi în România în 
timpul primului război mon
dial, a donat 500 franci fran
cezi.

Au oferit, de asemenea, do
nații. cetățenii francezi ; Geor
ges Popesco — 1 090 franci,
d-na E. Salabcrt — 5 000 franci 
și diferite articole de îmbră
căminte. C. Minescaut — 500 
franci, E. Ballauff. directorul 
general al firmei ..Stares Bois- 
Tisse" — 200 franci. Sacha Covo 
— 100 franci, Henri Paris — 
100 franci.

La ambasada României de la 
Budapesta, diferiți cetățeni un
guri au depus la fondul de a- 
jutorare 700 forinți.

Studentul Rene Jeanneret de 
la Universitatea din Lausanne 
a depus la ambasada României 
din Berna 200 franci elvețieni.

Diferiți cetățeni din R. P. 
Polonă au depus în contul fon
dului de ajutorare 320 zloți.

Cetățeâna Herta Grun din
R. D. Germană a oferit, în a- 
celași scop. 50 mărci.

Preotul bisericii italiene din 
București, Francesco Molinari a 
donat, in același scop, 200 dolari
S. U.A.

Mihai Homorodea din Cluj, 
lector de limba română la Uni
versitatea din Tolouse, a donat 
suma de 600 franci.

Au subscris noi donații la 
fondul de ajutorare pentru în
lăturarea urmărilor calamității, 
cetățenii francezi de origină 
română : pensionarul Paul
Schwarz — 100 franci francezi, 
chirurgul I. Neagoe — 100 
franci, dr. Raoul Rodna — 150 
franci.

Lucrătorii români din cadrul 
Comisiei Dunării cu sediul la 
Budapesta au donat, în același 
scop, 3 000 forinți.

Cetățeni polonezi de origine 
română au depus la fondul de 
ajutorare a zonelor sinistrate 
din România, 1 500 zloți.

Fondul Națiunilor Unite pen
tru Copii (UNICEF) a hotărit 
să acorde ’ un nou ajutor în 
alimente pentru copii și medi
camente in valoare de 20 000 
dolari.

„Comite national de l’orga- 
nisme profesionnel du batiment 
et des travaux publics" și „So- 
ciete Bangu" din Franța au do
nat pentru ajutorarea regiuni
lor sinistrate 1 000 și, respec
tiv 500 franci francezi.

Biserica adventistă din Bel
gia a donat 6 990 kg de medi
camente, îmbrăcăminte și în
călțăminte.

Selecționata de handbal a 
Spaniei s-a oferit să susțină 
una sau mai multe partide în 
România. încasările urmînd a 
fi vărsate la fondul dc ajuto
rare.

(Agerpres)

Vizita tovarășului

Emil Bodnaraș 
în R. P. Chineză

PEKIN 10. — La 10 iunie, la 
Pekin au continuat convorbi
rile intre tovarășii Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Con
siliului dc Stat. Kan Șcn, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C, Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și tovară
șul Emil Bodnaraș. membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului dc Stat al Republicii So
cialiste România.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și 
cordială.

O
PEKIN 10. — Delegația Marii 

Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, care sc află 
la Pekin. într-o vizită dc prie
tenie la invitația Partidului Co
munist Chinez și a Comitetului

Congresul international al gazelor de la Moscova
La palatul Congreselor din 

Kremlin a început cel de-al 
11-lea Congres internațional 
al gazelor, care reunește oa
meni de știință și specialiști 
din 50 de țări.

Din România participă o 
delegație condusă de Nico-

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
după demiterea fostului președinte

BUENOS AIRES 10 (Ager
pres). — Situația din capitala 
argentiniană sc menține calmă 
după demiterea -fostului preșe
dinte, generalul Juan Carlos 
Ongania. Cu excepția interven
ției de luni seara a armatei 
împotriva celor adunați in fa
ța palatului prezidențial pentru 
a urmări evoluția evenimente
lor, nu s-au mai semnalat in-, 
cidentc. Marți a avut loc insta
larea oficială a noii junte, for
mate din comandanții celor trei 
armate care au preluat pute
rea. In cadrul scurtei ceremo
nii de instalare, transmisă in 
direct de postul național dc te
leviziune. unul din membrii 
juntei, amiralul Pedro Gnavi, 
comandantul forțelor navale, a 
declarat că forțele armate sînt 
favorabile unui «sistem repre-

,,L’ U N I T A“

ROMA 10 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Observatorii politici 
din capitala Italiei încearcă să 
pătrundă mai adînc semnifica
ția și consecințele rezultatelor 
privind alegerile regionale, iar 
interpretarea acestora este fă
cută îndeosebi pe fondul 
portului de forțe confirmat dc 
corpul electoral.

In primul rînd se scoate în 
evidentă faptul că Partidul co
munist, forțele de stingă și-au 
consolidat poziția, reeditind 
succesul repurtat cu prilejul a- 

ra-

parti- 
luna

la
au

festiyalurilor va fi deschis în Franța,

Tipaiul — iDtieprlnderea poligrafică Hunedoaiu. Subunitatea Petioșanl 40 369

Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din Întrea
ga Chină, au vizitat miercuri 
dimineața Comuna populară 
„Huan Tu Kan" din suburbiile 
capitalei.

La sosire, la sediul comunei, 
delegația a fost înlîinpinată dc 
Yu Uen Ccn, președintele Co
mitetului Revoluționar, secreta
rul organizației dc partid, dc 
alte cadre dc conducere, pre
cum și dc numeroși, fnembri 
ai comunei, care fluturau ste- 
gulcțc românești și chineze, 
scandau lozinci închinate prie
teniei dintre poporul chinez și 
poporul român.

O
Scara, delegația M.A.N. și a 

Consiliului dc Stat ale Republi
cii Socialiste România, condusă 
dc tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc Stat, a parti
cipat la o gală dc filme.

Cu acest prilej au fost pre
zentate filme documentare.

lae Toader, ministrul petro
lului.

La ședințele plenare și ale 
secțiilor congresului, care se 
vor desfășura pină la 13 iu
nie, vor fi prezentate nume
roase refeiate asupra proble

zeritativ de guvernare". Elq a 
apreciat ca „pozitivă"' guver
narea generalului Onganiă, tnai 
ales in domeniul economic, idar 
l-a acuzat pe președintele des
tituit de susținerea unor vederi 
politice care nu corespundeau 
scopurilor loviturii dc stal din 
iunie 1966. cînd a fost înlătu
rat fostul președinte ales, Ar
turo Illia.

După instalarea oficială, cei 
trei, membri ai juntei militare' 
— amiralul Pedro Gnavi, gene
ralul Alejandro Lanussc și co
mandantul dc brigadă Carlos 
Rey — s-au reunit cu ușile în
chise pentru a discuta problema 
desemnării noului președinte.

In legătură cu viitorul pre
ședinte, în cercurile politice ar- 
gentinienc se afirmă că șansele 

legerilor politice generale din 
mai 1968. „Partidul comunist — 
subliniază ziarul „L’Unita" — 
a obținut un nou mare succes, 
consolidînd rezultatul strălucit 
al alegerilor politice din 1968. 
Intr-o bună parte a țării înre
gistrăm o nouă înaintare. Ex
cepțională este victoria pe care 
P.C.I. o repurtează in regiunile 
Emilia — Romagna, Toscana și 
Umbria: votul de la 7 iunie 
arată cu claritate că in regiuni
le roșii există o singură condu
cere politică posibilă, și anume 
cea bazată pe unitatea stingii". 

18 ziare engleze 
și au suspendat 

apariția
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Cu numai o săptămina înain
te do data alegerilor generale 
de la 18 iunie, partidele po
litice din Marea Britanic 
SÎnt lipsite dc unul din im
portantele mijloace de pro
paganda. presa. Ca urmare 
a eșecului convorbirilor pur
tate marii timp de peste 13 
ore, intre reprezentanții' pa
tronalului și cei ai sindica
tului dc ramura „Sogat", 
miercuri și-au suspendat a- 
parilia 18 ziare, cu un tiraj 
total dc 40 milioane de exem
plare. Singurul cotidian apă
rut miercuri dimineața a 
fost ..Morning Star" organul 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanic.

Dată fiind actuala conjunc
tură politică britanică, con
flictul are serioase implicații. 
Apreciind dimensiunile reale 
ale conflictului, premierul 
Wilson și Barbara Castle, 
ministrul muncii și producti
vității. au intervenit direct, 
obținind ceea ce pentru un 
moment este apreciat ca un 
succes: reluarea, la 11 iunie, a 
convorbirilor intre Brigin- 
sha'w, secretarul general al 
„Sogat". și reprezentanții pa
tronatului.

melor actuale ale industriei 
gazelor.

După deschiderea lucrări
lor s-a dat citire unui me
saj de salut adresat partici- 
panților do A. N. Kosîghin. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

cele mai mari dc a ocupa a- 
ccst post le arc generalul Osi
ris Villegas, fost comandant al 
Consiliului securității naționale, 
in prezent ambasador in Bra
zilia. De altfel, el s-a și întors 
luni la Buenos Aires, imediat 
după demiterea lui Ongania. 
Un alt posibil succesor ar pu
tea fi. potrivit acelorași cer
curi. Jose Rafael Caceres Mo- 
nie, fost ministru al apărării 
in cabinetul generalului Onga
nia. El a fost numit deja mi
nistru de interne.

Pe de altă pai te. în cercu
rile apropiate familiei fostului 
președinte argentinian. Emilio 
Aramburu răpit la 29 mai dc 
doi necunoscuți. domnește opti
mismul : sc crede că Aramburu 
nu a fost executat și ar putea 
fi eliberat în orice moment.

In acest context se menționea
ză că, pe lingă regiunea Emilia 
— Romagna — unde comuniștii 
italieni dețin de la eliberarea 
tării, fără întrerupere, majori
tatea în consiliul regional — 
s-a creat, pentru prima oară, 
posibilitatea ca reprezentanții 
P.C.I., P.S.I.U.P. și P.S.I. să for
meze în regiunile Toscana și 
Umbria administrații bazate pe 
unitatea stingii. De asemenea, 
în alte 3—4 regiuni, numătul 
mandatelor obținute de l’.C.I. și 
P.S.I.U.P,-se apropie de cel al 
coaliției de centru-stînga, spo- 
rindu-le influența.

A

încheierea
reuniunii 

ministeriale 
a țărilor

1

Pieței comune
LUXEMBURG 10 (Agerpres).

— Marii seara s-au încheiat in 
capitala Luxemburgului lucrări
le reuniunii de două zile a mi
niștrilor afacerilor externe și 
ai economiei din statele mem
bre alo Pielei comune. Repre
zentanții celor „șase" n-au reu
șit să cadă de acord asupra li
nei serii do probleme. Astfel, 
ei au rămas pe poziții diver
gente în ceea ce privește poli
tica monetară a C.E.E.

Discuțiile privind acordarea 
unui regim vamal preferential 
statelor asociate din zona medi
teraneană au fost lipsite, de 
asemenea, de finalitate

Abordarea problemei drep
tului de control de către Eu
ratom asupra materialelor fisio
nabile ale statelor membre a 
prilejuit din nou manifestarea 
rezervelor Franței fată de acest 
organism. Delegația franceză a 
prezentat o propunere vizînd 
îngrădirea împuternicirilor Eu- 
ralomului în acest domeniu, 
propunere care urmează să fie 
examinată ulterior.

In zilele de 8 și 9 iunie a 
avut loc la Potsdam — 
R.D.G., ședința prezidiului or
ganizației internaționale a 
ziariștilor (O.l.Z.), care a con
cretizai hotărirea Comitetului 
Executiv privind convocarea 
celui de-al 7-lea Congres al 
O.l.Z., care urmează să aibă 
loc intre 4 și 9 ianuarie 1971, 
Ia Havana. Prezidiul a ela
borat ordinea de zi pentru 
acest congres. Ea va fi supu
să spre aprobare Comitetu
lui Executiv al O.l.Z.

La lucrări a participat și 
o delegație a Uniunii Zia
riștilor din Republica Socia
listă România, condusă de 
Nestor Ignat, președintele 
Uniunii, membru al prezidiu
lui O.l.Z.
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In cursul nopții de marți 

spic miercuri, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud 
au bombardat cu rachete și 
mortiere 13 poziții fortifica
te deținute de trupele ameri- 
cano-saigoneze. Printre obiec
tivele acestor atacuri s-au a- 
flat instalațiile militare ame
ricane amplasate la 40 kilo
metri sud de Da Nang, car
tierul general al unei brigăzi 
a diviziei a 5-a de infante
rie a forțelor S.U.A. din pro
vincia Quang Tri. Pentru a 
doua oară în cursul ultime
lor 48 
lansat, 
asupra 
primei 
aeropurtate americane, situa
tă la Pliuoc Binh.

In cursul nopții de marți 
spre miercuri, raidurile în
treprinse de bombardierele 
americane de tip „B-52" au 
fost concentrate în provincia 
Quang Tri, din zona septen
trională a Vietnamului de

de ore, patrioții au 
de asemenea, rachete 
cartierului general al 
divizii de cavalerie

JAPONIA : Du- 
pă intrarea trupe
lor americano-sud 
vietnameze în 
Cambodgia, pe te
ritoriul 
au avut
nifestații de pro
test împotriva, in
tervenției militare 
americane în In
dochina.

Japoniei 
loc ma

Evoluția navei cosmice 
„Soiuz-9"

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Marți, în cea de-a 9-a zi dc 
lucru in Cosmos, echipajul na
vei „Soiuz-9" a continuat ex
perimentele tehnice și cercetă
rile medicale. In timp ce nava 
efectua cea de-a 127 și cea 
de-a 128-a rotație în jurul Pă- 
mîntului, a fost experimentat 
un captator stelar care acțio
nează conform unui principiu 
nou. Trccînd deasupra părții 
neluminate dc Soare a Pămîn-

• Consiliul dc Securitate al 
O.N.U. a adoptat marți în una
nimitate hotărirea de a prg» 
lungi mandatul forțelor O.N.U. 
în Cipru pentru o 
oadă de șase luni, 
decembrie 1970.

nouă peri- 
pină la 15

organizată• La o licitație 
în orașul vest-german Marburg, 
un manuscris al compozitorului 
Wolfgang Amadeus Mozart a 
fost vîndut pentru suma record 
dc 56 008 mărci. Cele patru 
pagini ale manuscrisului cu
prind patru canoane, pe care 
Mozart le-a compus probabil 
în iunie sau august 1770, la 
Bologna.

• Primul ministru al Suedi
ei, Olof Palme, va face o vizi
tă în Uniunea Sovietică la in
vitația guvernului U.R.S.S., a- 
nunță agenția TASS. Vizita va 
avea loc în a doua jumătate a 
lunii iunie.

© Aproximativ 170 de negri 
au fost arestați marii la Stark
ville, Mississippi, în cursul u- 
nor demonstrații și marșuri de 
protest organizate împotriva 
concedierii ilegale a unor pro
fesori dc culoare de. la școlile 
din localitate.

Demonstrațiile, care au înce
put săptămîna trecută, au cul
minat marți printr-un miting 
în cartierul comercial al orașu
lui. Politia a intervenit pentru 
dispersarea participanților 
miting. Mai multe persoane

Sezonul anual al festivalurilor va fi deschis în Franța, 
duminică 13 iunie, cu Festivalul de la Provence, veche așcl 
zaro feudală situată la 85 km de Paris. Acest festival va 
avea anul acesta pentru prima dată un caracter internațio
nal și va dura o lună de zile. El va fi inaugurat cu un. 
concert dat de Capella Monacensis din Miinchen, care va fi 
urmat dc diferite spectacole sunet și lumină, o evocare a lui 
Saint Exupery, cu concursul celebrului actor Jean Louis 
Barrault, și de alte manifestări.

In capitala Republicii Do
minicane au fost arestați cinci 

xlin cei zece presupuși 
cipanti la răpirea, din 
martie, a atașatului aerian al 
ambasadei americane, It. col. 
Donald Crowley. In comunica
tul politiei n,u sînt dezvăluite 
numele celor arestați, dar se 
precizează că ei au fost reți
nuți în urma unor raiduri efec
tuate in mai multe cartiere din 
Santo Domingo, 

tului, cosmonauții au căutat 
steaua Vega și au îndreptat) 
nava spre ea. Această orienta
re a lui „Soiuz-9“ a fost men
ținută în continuare cu ajuto
rul motoarelor de orientare și 
al dispozitivelor giroscopice. 
După ce „Soiuz-9" a efectuat) 
o rotație completă în jurul Pă- 
mîntului. captatorul stelar a 
„prins" din nou steaua Vega.

Zborul navei cosmice „Soiuz- 
9" continuă.

© Mii de șoareci au fost 
imunizați împotriva cancerului 
după ce li s-au injectat, in doze 
masive, celule cancerigene, care 
au fost cultivate timp de trei 
ani. Acest fapt a fost adus la 
cunoștința participanților la 
cel de-al 13-lea Congres al Fe
derației canadiene a societăți
lor biologice de către dr. J. F. 
Morgan, directorul departamen
tului de cercetări asupra cance
rului de la Universitatea din 
Saskatchewan.

• Alexei Kosîghin l-a pri
mit pe Eugenio Cefis, președin
tele Societății petroliere de stai 
italiene Eni și a avut cu el o 
convorbire referitoare la proble
me ale colaborării economice 
sovieto-italiene, transmite a- 
genlia TASS.

Ambarcațiunea din papirus 
„RA-II", la bordul căreia un 
echipaj de șapte persoane, 
condus de exploratorul nor
vegian Thor Heyerdahl, în
cearcă să traverseze Oceanul 
Atlantic, se afla luni în apro
pierea insulelor Capului Ver
de. Această știre a fost dată 
publicității la Roma de soția 
lui Heyerdahl, care, săptăniî- 
nal, are o convorbire prin ra
dio cu temerarul navigator. 
Șeful expediției „RA-II" a a 
nunțat că ambarcațiunea 
înaintează cu o viteză mul
țumitoare și străbate zilnic 
aproximativ 65 de mile ma
rine.

• Marți a avut loc cea de-a 
patra rundă a schimbului cva- 
dripartit de păreri privind Ber
linul occidental. La întilnire au 
participat ambasadorul U.R.S.S, 
în R. D. Germană și ambasa- , 
dorii Statelor Unite. Marii Bri
tanii și Franței în R. F. a 
Germaniei, care sînt în același 
timp și șefii organelor militare 
de administrație din Berlinul 
occidental ale celor trei țări.


