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Masă tovărășească 
oferită de Comitetul Executiv 

al C.C. al P.C.R.
la aniversarea tovarășului

GHEORGHE STOICA
După cum s-a anunțat, Co

mitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român a oferit luni o 
masă cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere a

tovarășului Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. ai P.C.R.

La festivitate tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gheorghe Stoica 
au rostit toasturi.

tovarășului
mintului de partid și-au încheiat un nou și rodnic an de 
activitate, de înarmare a maselor de cursanți, membri și 
nemembri de partid, cu ideologia marxist-leninistă, cu poli
tica partidului nostru. Făcînd bilanțul ultimului an de în- 
vățămînt de partid se impune subliniată contribuția sa de 
mare valoare la propagarea mărețelor idei ale istoricelor 
hotărîri ale Congresului al X-lea al P.C.R., ale celorlalte 
documente de partid, la mobilizarea maselor la edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Intr-un cuvînt, 

i și de astă dată, învățămîntul de partid și-a îndeplinit cu 
prisosință funcția de perfecționare a pregătirii politico- 
ideologice a cadrelor, de ridicare a conștiinței socialiste a 
maselor.

In anul de învățămînt 1969—1970 în municipiul nostru 
au funcționat 237 cercuri și cursuri cuprinzînd 18 600 
cursanți — din care aproape 16 000 au fost membri de 
partid. Desfășurarea învățămintului a fost asigurată de 341 
propagandiști cu o temeinică pregătire politică, ideologică 
și profesională, cu o bogată experiență în munca de pro
pagandă. Bunăoară, din totalul propagandiștilor, 136 au fost 
ingineri și tehnicieni iar 89 intelectuali din domeniul învă
țămintului și culturii. In anul de învățămînt care s-a în
cheiat, Universitatea serală de marxism-leninism a funcțio
nat cu cinci secții, cuprinzînd 298 studenți din diferite sec
toare de activitate ale economiei și vieții social-culturale, 
din care 225 au încheiat cu rezultate bune examenele de 
sfîrșit de an.

Un capitol important al anului de învățămînt de partid 
l-a constituit studierea documentelor Congresului al X-lea 
al P.C.R. Astfel, primele 6 teme din programele formelor 
de învățămint au fost consacrate dezbaterii sarcinilor ce 
decurg din hotărîrile Congresului, dezbateri care au asigurat 
însușirea temeinică de către masa cursanțiior a principale
lor teze ale politicii interne și externe a partidului nostru, 
-înarmarea acestora cu sarcinile ce revin unităților noastre 

J economice în lumina directivelor elaborate de partid pen- 
tru viitorul cincinal. O formă specifică sectorului minier 
menită să asigure îmbogățirea cunoștințelor politico-ideolo- 
gice a minerilor au fost ciclurile de expuneri din cadrul 
exploatărilor noastre care au cuprins peste 11 000 de mi
neri. De asemenea, o formă eficientă de înarmare a cursan- 
ților cu sarcinile construcției economice au fost cercurile și 
cursurile cu profil economic, școlile uzinale, secția econo
mică a universității serale care au cuprins un număr în
semnat de ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori, cadre 
cu munci de răspundere din economia municipiului.

Cercurile și cursurile de studiere a Statutului P.C.R., de 
educație moral-cetățenească, a construcției de stat, secțiile 
de filozofie, estetică și sociologie a universității au cuprins 
de asemenea un număr mare de muncitori, cadre tehnice 

j>i intelectuali și au adus o contribuție de preț la însușirea 
de către cursanți a eticii și moralei comuniste, a tezelor 

Teoretice și practice, a politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru. învățămîntul ideologic al cadrelor didactice a 
asigurat un larg schimb de opinii în rîndul slujitorilor 
școlii asupra sarcinilor de răspundere ce le revin în lumina 
politicii partidului nostru privind instruirea și educarea ti
nerei generații. Se poate aprecia că rezultate notabile au 
obținut acele forme de învățămînt unde propagandiștii, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, s-au străduit să asigure 
,n desfășurare optimă activității de învățămînt, cu conținut 
*bogat, orientat spre problemele concrete ale unităților res
pective. Strădanii apreciabile au depus în acest sens pro
pagandiștii T. Costache, V. Petruța, A. Mozeș, C. Buruian, 
'C. Munteanu, D. Pătrășcoiu, V. Ghioancă, N. Biro, T. Bin- 
(lea și mulți alții care, prin îndeplinirea cu conștiinciozitate 
a atribuțiilor lor, prezența bună la pregătirile organizate de 
cabinetul municipal de partid, au determinat obținerea unor 
rezultate valoroase de către cursanți atît în ridicarea pre
gătirii lor politico-ideologice cît și în îndeplinirea sarcini
lor de producție.

In fine, se poate concluziona că prin acțiunile între
prinse, prin dezbaterile inițiate în cadrul învățămintului de 
partid aceasta a asigurat asimilarea și adîncirea cunoștin
țelor cursanțiior în problemele teoretice și practice esen
țiale ale dezvoltării multilaterale a economiei naționale, ale 
concepției partidului nostru despre evoluția societății con
temporane, cultivarea conduitei cetățenești înaintate, au con
tribuit la formarea la cursanți a unei priviri generale asu
pra politicii partidului nostru, a convingerilor comuniste, 
le-au dezvoltat gîndirea vie, creatoare, le-au sporit puterea 
de acțiune în slujba intereselor fundamentale ale so
cietății.
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In cadrul Complexului 
de prelucrare a lemnului de 
la Gălăuțaș, s-au luat mă
suri in vederea utilizării cît 
mai eficiente a masei lem
noase. Recent, a fost defi
nitivat un studiu referitor 
la tehnologia de fabricație 
a unui produs cu largi utili
zări. în industria constructoa
re de mașini. Este vorba de 
lemnul stratificat-densificat,

care prezintă o rezistență 
mecanică deosebită.

• Specialiștii Fabricii de 
mașini electrice rotative, din 
cadrul uzinelor „Electropu- 
tere“, au omologat tipurile 
reproiectate de motoare e- 
lecîrice sincrone de 100 și 
200 kW. Comparativ cu pro
dusele similare realizate pi- 
nă în prezent, noile mașini 
au gabarite reduse și un 
consum de materiale mai 
mic cu aproape o zecime.

Un „trio" la... înălțime

In sprijinul 
depunătorilor

la C.E.C.
Casa de economii și con- 

semnațiuni a întreprins o 
acțiune salutară în sprijinul 
depunătorilor. Este vorba de 
înlocuirea libretelor de eco
nomii degradate din diferite 
motive prin emiterea de du
plicate.

RAȚ

CROHICA MUNICIPALA
Lucrări

Printre lucrările care vor fi puse la dispoziția beneficia
rului, de către S.C.S.M. în cursul acestui trimestru o impor
tanță deosebită o prezintă : „Metodele de evacuare a meta
nului din lucrări cu emanații mari de metan de la mina 
Anina", „Stabilirea profilului psihologic al maistrului miner" 
și „Studiul inflamabilității uleiurilor de transmisie hidrau
lică utilizate în subteran". Valorificarea studiilor efectuate 
se va face în mai multe unități ale Ministerului Minelor.

ION ALIZÂRI
Raționalizarea transportului in subteran, 

organizarea cit mai -judicioasă a circulației 
plinelor și goalelor este o condiție esențială 
pentru sporirea producției de cărbune.

Ea mina Lonea a fost definitivat, recent, 
un studiu privind organizarea transportului 
la orizontul 400, în condițiile concentrării 
producției extrase de colectivul raionului II, 
zona II, la puțul cu skip. In urma aplicării

studiului, pe lingă concentrarea producției la 
acest orizont s-a reușit ca, pe aceeași filieră 
de transport să se asigure și aprovizionarea 
cu material lemnos a brigăzilor din cadrul 
zonei. S-a obținut, de asemenea, o reducere 
a personalului de regie, numeroși muncitori 
fiind repartizați la locuri de muncă direct 
productive.

k

COLECTIVUL MINEI VULCAN 
in fata unui deziderat imperins, 

hotăritnr pentru realizările de viitor: 
IEȘIREA

DIN IMPASUL STAGNĂRII
12 238 tone cărbune sub plan; 

235,6 ml rămînere în urmă la 
lucrările de deschideri; produc
tivitate realizată doa>r în pro
porție de 96,1 la sută, prețul 
de cost depășit c.u 439 000 lei 
— iată un bilanț semestrial 
care numai satisfacții nu poate 
oferi, dimpotrivă.

Adevărul e că după primele 
6 luni de activitate, colectivul 
minei Vulcan a înregistrat și 
rezultate notabile. La produc
ția globală și marfă are depă
șiri de peste două, respectiv, 
1,9 milioane lei. De asemenea, 
la beneficii și cheltuieli de pro
ducție la 1 000 lei producție 
marfă mina a încheiat prima 
parte a anului cu un bilanț 
pozitiv. Dincolo de felicitările 
ce se cuvin colectivului pen
tru acești indicatori pozitivi, 
o precizare se impune: prin 
rămînerile sale în urmă, prin 
minusurile ce le acumulează 
mai ales în ultimele luni, mi
na Vulcan se găsește în ipos
taza acelor exploatări care trag 
înapoi întregul bazin, diminu- 
înd rezultatele colectivelor mi
niere din Vale. Ingrată ipos
tază ! Cu atît mai mult cu cît 
exploatarea se află în fața unui 
an cu sarcini mult sporite, în 
fața noului cincinal care în
seamnă pentru mină o perioa
dă cu o dinamică a producției 
mereu ascendentă. In anul 1971 
mina va avea de extras un vo
lum de 1 350 000 tone cărbune. 
Există garanția că exploatarea 
se va înscrie pe coordonatele 
prevăzute activității de viitor ? 
Dar ce altceva decît prezentul 
e cea mai în măsură să ofere 
premisele certitudinilor de mîi- 
ne ? Or, prezentul nu înseamnă 
decît probabilitate. Deocamda
tă ! Totuși, e pre,a puțin !

In adunarea reprezentanților 
salariaților s-a discutat mult 
despre prezentul minei Vulcan. 
S-a vorbit de greutăți, despre 
lipsuri, despre ceea ce trebuie

făcut pentru redresarea minei 
și — pe această cale — pen
tru punerea temeliei, crearea 
certitudinilor înfăptuirilor de 
mîine. Darea de seamă prezen
tată în adunare de șeful ex
ploatării, ing. Ioan Popescu, 
s-a ■ oprit asupra principalelor 
cauze care au determinat ră- 
mînerea în urmă a exploată
rii. Vorbitorii s-au referit de 
asemenea la o seamă de nea
junsuri. Problema fundamentală 
este aceea că deși mina dis
pune de linia de front nece-

Adunări 
generale ale 
salariaților

sară, de dotare corespunzătoa
re ea bate pasul pe loc. Ne
îndoios s-au întîmpinat și greu
tăți tectonice. Acestea nu justi
fică însă nici pe departe rămî
nerile în urmă, stagnarea minei. 
Rămânerea în urmă a fost cau
zată de deficiențele organiza
torice la toate nivelele, apro
vizionarea neritmică cu cele 
necesare a brigăzilor, asistența 
tehnică necorespunzătoare, ma
nifestările de indisciplină care 
își găsesc expresia mai ales în 
cele peste 3 000 de absențe ne
motivate. nerespectarea disci
pline: tehnologice, ceea ce a 
condus la dese avarii — cazul 
abatajului frontal din stratul 3, 
blocul VIII, lipsa de previziu
ne a conducerilor de raioane 
și zone care au determinat 
pierderi de producție di.n cau
za necorelării ieșirii și intrării 
în exploatare a abatajelor, de
sele defecte de natură electro
mecanică etc.

S-a insistat mult în cadrul 
dezbaterilor purtate în adunare

asupra lipsei de efective. In
tr-adevăr și aceasta se numără 
printre cauzele rămânerii sub 
plan a minei. Dar aici se cere 
avut în vedere un fapt: de la 
începutul anului s-au angajat 
542 de oameni și-n același timp 
582 au părăsit mina. Cine poar
tă răspunderea pentru această 
fluctuație dacă nu chiar cadrele 
tehnice, organizațiile obștești 
care au menirea să educe, să 
formeze noile cadre ale minei. 
In cadrul adunării, tov. Ale
xandru Plic a vorbit pe larg 
despre preocuparea existentă la 
mina Vulcan pentru recrutarea 
de noi forțe de muncă, pentru 
instruirea și cazarea noilor an
gajați. „Aducem oameni, îi in- 
struim, le asigurăm cantină, 
cămin. Dar ce folos dacă re
partizați la locurile de muncă 
sânt tratați cu brutalitate și li 
se pretinde. să lucreze din pri
ma zi cît unul cu vechime ?“

Neplasarea fronturilor de lu
cru, nerealizarea posturilor pla
nificate provine însă mai ales 
din cauză absențelor de la ser
viciu, a indisciplinei. Numai 
absențele pe primul semestru 
au generat o pierdere de peste 
7 500 tone cărbune. Rămînerile 
în urmă, pierderile provin însă

I. DUBEK
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Sesiunea a VII«a 
a Consiliului 

popular municipal
In sala clubului Centralei căr

bunelui au avut loc ieri, 21 
iulie, lucrările sesiunii a Vil-a 
a Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani. Au luat 
parte deputați ai Consiliului 
popular municipal și invitați, 
reprezentanți ai unor șantiere 
de construcții, ai unor unități 
economice beneficiare, ai Băn
cii de investiții, conducători de 
întreprinderi și instituții.

A participat și tovarășul 
Mircea Ramba, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Hunedoara.

Tovarășul CLEMENT NE- 
GRUȚ, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal, a deschis lucrările 
sesiunii în care s-au analizat 
rezultatele activității de investi
ții din acest an și măsurile 
ce se impun în perspectivă 
pentru îndeplinirea prevederi
lor de plan cît și pentru pre
gătirea corespunzătoare a con
dițiilor propice de producție 
ale anului următor.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, a pre
zentat raportul cu privire la 
preocuparea Comitetului execu
tiv pentru realizarea planului 
de investiții, valoric și fizic 
anual, și totodată pentru asi
gurarea frontului de lucru pe 
anul 1970—1971.

In continuare, în fața sesiu
nii au fost expuse „Raportul 
comisiei permanente pentru ar
hitectură, sistematizare și con
strucții", „Proiectul de liotărî- 
re" a Consiliului popular al 
municipiului Petroșani și o in
formare cu privire la rezolva
rea sarcinilor din Ilotărîrea nr. 
7/1970 a Consiliului popular 
municipal referitoare la ridica
rea ni veil iui edilitar și de în
frumusețare a localităților, de 
atragere a maselor la conduce
rea treburilor de stat și obștești 
din municipiu.

Pe marginea materialelor pre
zentate au luat ctivîntul nu
meroși delegați Și invitați.

Noul regim 
vamal 

al turiștilor
Ca urmare a sporirii, an 

de an, a traficului interna
țional de persoane, o dată cu 
mărirea numărului de turiști 
și al altor categorii de că
lători care trec frontiera țării 
noastre, s-au considerat ne
cesare noi măsuri de îmbună
tățire a regimului vamal 
aplicat acestora. Aceste îm
bunătățiri se referă în special 
la corelarea drepturilor acor
date persoanelor de a impor
ta sau exporta bunuri cu ni
velul de viață în continuă 
creștere in țara noastră, cu 
nevoile care se fac resim
țite în practicarea turismu
lui modern, a turismului 
automobilistic și cu specifi
cul călătorilor in inters de 
serviciu sau de afaceri.

Noile norme țin seama de 
nevoile oricărei persoane 
care întreprinde o călătorie 
internațională indiferent de 
calitatea în care călătorește 
peste frontieră și indiferent 
dacă este cetățean român sau 
străin. De pildă, cantitatea 
admisă de efecte personale 
— îmbrăcăminte și încălță
minte, precum și alte arti
cole noi sau folosite, este ne
limitată. De asemenea, orice 
călător (turist,' în interes de 
serviciu, inclusiv oameni de 
afaceri etc.) poale avea cu 
sine alimente și medicamen
te necesare pe timpul călă-
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Dragă tovarășe Stoica.
Stimați tovarăși,
Reuniunea de astăseară 'e 

consacrată unui eveniment im
portant : împlinirii de către 
tovarășul Stoica a 70 de ani de 
viață și a peste 50 de ani de 
activitate în mișcarea revolu
ționară.

E plăcut să ajungi la o vîrs- 
tă înaintată, cînd viața pe care 
ai trăit-o ai închinat-o unor 
idealuri mărețe — idealurilor 
socialismului și comunismului 
— ai consacrat-o bunăstării po
porului, intereselor națiunii tale 
socialiste. Viața și activitatea 
tovarășului Gheorghe Stoica ii 
face cinste nu numai lui. ci și 
partidului nostrb. El este unul 
din militanții vechi ai partidu
lui care încă din tinerețe s-au 
înrolat în mișcarea socialistă 
și apoi în rândurile Partidului 
Comunist Român, contopindu-se 
cu năzuințele de libertate, de 
dreptate socială .și de indepen
dență națională ale poporului 
nostru. El se numără printre 
acei care au luat parte la pri
mul Congres dc constituire a 
Partidului Comunist Român, în
deplinind apoi munci de con
ducere, inclusiv pe aceea de 
secretar al Comitetului Central, 
în condițiile activității ilegale 
a partidului nostru, în anii 
luptelor grele desfășurate de 
comuniști, de proletariatul ro
mân împotriva reacțiunii inter
ne și a dominației imperialiste 
străine. La chemarea partidu
lui, împreună cu sute și sute 
de comuniști și antifasciști ro
mâni, tovarășul Stoica a mers 
în Spania, unde a participat 
la luptia împotriva fascismului, 
oare tindea la înrobirea popoa
relor, l.a lupta pentru apărarea 
democrației. Trebuie să subli
niem că asemenea militanți ca 
tovarășul Gheorghe Stoica, ca
re nu au precupețit nimic în 
lupta revoluționară, au contri
buit ca Partidul Comunist Ro
mân, clasa muncitoare, poporul 
român, să poată desfășura cu 
Succes mari bătălii politice și, 
cu modestie spunînd, să se nu
mere printre detașamentele de 
frunte' care s-au ridicat împo
triva fascismului în Europa.

Au fost multe momente de 
seamă ale istoriei partidului și 
patriei noastre la care tovară
șul Gheorghe Stoica a participat 
în . anii ilegalității. Menționez 
acestea cu atît mai mult cu 
cît peste cîteva luni vom săr
bători 50 de ani de la consti
tuirea Partidului Comunist Ro
mân — moment de o impor
tanță covârșitoare în istoria 
luptelor revoluționare din Ro
mânia, a mișcării noastre mun
citoreștii' înființarea partidului 
nostru și-a avut rădăcinile în 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei și tocmai de aceea el

a putut să se dezvolte și să 
conducă cu succes luptele pen
tru transformarea revoluționară 
a României. Cu atît mai mult 
merită să subliniem acest lucru 
astăzi, cînd legarea mișcării 
muncitorești, a partidelor co
muniste de propriile popoare, 
transformarea lor în port-dra- 
pel și conducător al acestora 
este problema primordială pen
tru dezvoltarea cu succes ă 
luptei revoluționare, pentru vie. 
tăria socialismului, pentru a» 
părarea păcii în lume.

Partidul Comunist Român are 
meritul că, fiind strîns legat 
de poporul român, de clasa 
muncitoare, de forțele revolu
ționare din patria noastră, a 
știut întotdeauna să judece e« 
venimentele și să-și elaboreze 
linia politică în context cu in« 
teresele generale ale progresu
lui social, ale cauzei socialis
mului. Și astăzi, analizînd dez
voltarea și perspectivele mișcă
rii revoluționare, partidul nos
tru pornește de la condițiile so- 
cial-istorice date, de la faptul 
că în lume există 14 state so
cialiste, că sistemul socialist- 
mondial se poate afirma nu
mai în măsura în care acțio
nează unitar. Noi considerăm 
că înțelegerea noilor condiții' 
istorice, înțelegerea ideii inde
pendenței naționale, a respec-j. 
tului suveranității, a neameste
cului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid co
munist și al fiecărei națiuni 
de a-și hotărî destinele de sine 
stătător este determinantă pentru 
victoria cauzei socialismului șt 
păcii, precum și pentru însuși 
progresul și civilizația omenirii.

Sărbătorind pe tovarășul 
Stoica, unul din militanții vechi 
ai partidului nostru, sărbăto
rim pe cei care întotdeauna au 
înțeles că a fi comunist în
seamnă a fi în pas cu vremea, 
cu dezvoltarea socială, cu ceea 
ce este nou. Partidul nostru 
poate fi mîndru că acționează 
în continuare 'alături de t-o» 
ceea ce este progresist, că luptă 
pentru dezvoltarea în noile con
diții a marxism-leninismului, 
pentru progresul socialismului 
șl comunismului în lume.

Tovarășul Stoica a lupta», 
cum am reamintit, în Spania i 
el a luptat în războiul împo
triva Germaniei hitleriste, ca 
atîtea alte sute de mii de ce
tățeni ai patriei noastre. După 
eliberare, el a îndeplinit nume
roase sarcini de răspundere —• 
și le-a îndeplinit bine. A în
țeles întotdeauna că trebuie să 
meargă acolo unde îl trimite 
partidul, unde este necesar să 
acționeze pentru realizarea în 
viață a liniei generale a parti
dului. Am lucrat direct cu to-

IConfinuare în nap. a 3-a)

Toastul tovarășului
GHEORGHE STOICA

Dragi tovarăși și tovarășe,
Aș dori, înainte de toate, să 

mulțumesc Comitetului Execu
tiv pentru înalta apreciere dată 
activității mele, să mulțumesc 
tovarășului Ceaușescu pentru 
cuvintele bune, tovărășești, pe 
care mi le-a adresat și, toto
dată, • să mă declar întrutotul 
de aco?d cu conținutul politic 
al cuvîntării sale, îndreptată 
spre întărirea continuă a par
tidului nostru, a rolului său, a 
forței și unității sale, spre în
tărirea — pe baza respectării 
independenței și suveranității 
fiecărui partid — a unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Aș dori, 
de asemenea, să folosesc acest 
prilej pentru a adresa mulțu
miri tovarășilor, organizațiilor 
obștești, care m-au felicitat la 
aniversarea zilei mele de naș
tere.

Tovarăși, la vîrsta la care 
am ajuns, desigur că mi-ain 
făcut un anumit bilanț al dru

mului parcurs, al vieții șl ac
tivității mele sociale, întrebîn- 
du-mă dacă am dat tot ce a 
trebuit să dau, dacă acțiunile 
pe care le-am întreprins și-au 
atins țelul. Analizîndu-mi acti
vitatea din decursul acestor 55 
de ani consacrați mișcării revo
luționare, începînd încă dla 
perioada dinaintea formării' 
Partidului Comunist, m-am 
oprit mult asupra luptei parti
dului nostru, privind-o prin 
prisma învățăturilor vieții acu
mulate pînă acum. M-am în
trebat cum aș acționa dacă 
soarta m-ar pune din nou să-mi 
aleg drumul. Știm că drumul 
nostru nu a fost un triumf ne
întrerupt, presărat cu flori șl 
aplauze, ci a fost un drum 
greu; au existat victorii mari, 
dar și greșeli, și nu puțineau 
fost multe înaintări, dar și re
trageri, Cu toate acestea, tre
buie să vă spun, tovarăși, cu 
toată sinceritatea că, dacă

(Continuare In pag. a 3-a)
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Realizarea sarcinilor de plan la U.E.L. 
Petroșani, recuperarea grabnică a pagubelor 
provocate de inundații cer :

APORTUL ENERGIC,
PERMANENT AL 
ÎNTREGULUI COLECTIVI

Bilanțul. cu care și-a încheiat 
activitatea pe semestrul I 1970, 
Unitatea- de exploatare a lem
nului Petroșani,, ne arată că, 
«IV'ji producția marfă valorică 
s-a realizat în proporție de 
1100,7 la sută, planul sortimen
tal» nu s-a realizat. Cea mai 
aveentu'ată răminere in urmă 
este consemnată la- buștenii de 
tf-aft (17 000 mc !),. ponderea ma
le a restanței revenind sec- 
teareloi Ciinpu lui N-eag și Ro
șia (6 900, respectiv, 5 500 mc). 
La bușteni gater rășinoase mi
nusul total se cifrează la 1 700 
ine,. localizat cu preponderen
ță la sectoarele Cînrpu lui Neag 
ți Lenea. In contul acelorași 
sectoare, la care se adaugă și 
Roșia, s-a raportat și restanța 
de' peste 1 000 mc la lemnul 
de construcție rurală. Pe scama 
sectoaretor Lupeni și Cîmp-u lui 
iMeag este pus și minusul de 
400 tone înregistrat la sorti
mentul mangal.

Cauza principală a nereali- 
5-ărilor menționate’ este de na
tură obiectivă : precipitații'le at- 
nwsfer’ce abundente din tri- 
luestrul TI, culminate cu cala
mitățile naturale provocate de 
ploile torențiale care s-au a- 
bătut- asupra regiunii în zilele 
de 10 și II iunie a. c. Grava 
situație a condus la stagnări 
temporare — uneori de lungă 
dfarată — în activitatea munci
torilor și folosirea utilajelor. 
Rb mai mult. în exploatările 
forestiere unde instalațiile de 
■transport au. fost avariate mun- 
< a s-a întrerupt complet. De 
exemplu. activitatea în exptoa- 
tările G-irbovu și Valea Seacă 
(sectorul Cirapu lui Nea®) a 
stagnat de la 11 iunie la 13 
iulie a. c.. o parte însemnată 
dintre muncitori părăsind chiar 
întreprinderea. Pe durate pînă 
la> o <ăn.rămină. de la același 
ss'CDor au fost închise exploa
tările Valea de Pești. Buta, Va
lea Mării. In cadru) sectorului 
■Roșia, au avut mult de suferit 
exploatările Polatișie și Suru- 
pafct. unde nici la ora actuală 
nn s-a repus în funcțiune dru
mul auto distrus din nou în 
noaptea de 15 spre 1 f> iulie. In 
limitele exploatării Jicț — sec
torul T.onea —. deși s-a dat în 
circulație provizorie,, drumul 
național D.N. 7 a nu este, deo
camdată, accesibil, transportului 
cu autoremorci. Buștenii de ră
șinoase sînt. astfel, blocați în 
interiorul exploatării respective.

Pentru recuperarea pagubelor 
șr repunerea în funcțiune, cît 
mai grabnic cu putință, a in
stalațiilor avariate, s-au con
centrat toate forțele existente 
A®- cadrul U.E.L. Petroșani și 
k€.F. Deva șantier „Vadea Jiu
lui1'. Aproape 50; de oameni, fo
losind permanent cite 5 buldo
zere' și, motocompresoare și 3 
autobasculante, au căutat ca, 
prin strădaniile depuse., să di
minueze pagubele provocate de 
inundații.

I- Dacă cele Arei sectoare mai 
serios afectate de calamități și 
anume.. Cîinpu lui Neag, Roșia 
și’ Lenea» pot pune, în bună 
luăsură, nertfaliz-ările- consemna- 
ie pe scama vitregiei naturii, 
w în acest fel poate justifica 
samînerile în urmă colectivul 

sectorului Lonea (șef sector 
Ion Stanca). Restanțele de 2 -100 
i»c bușteni de fag, 200 mc ce
luloză, 200 mc bușteni substas, 
500 tone lemn de foc și 110 
tone de mangal își au explica
ția — singura valabilă — în 
lipsa de interes, delăsarea, ma
nifestate de către personalul 
tehnic al sectorului, respectiv 
exploatărilor de aici, în ceea 
ce privește atît urmărirea în
făptuirii planului la toate sor
timentele prevăzute, cît și for
marea de brigăzi stabile, pe 
care să se poată bizui colecti
vul. De asemenea, maiștrii de 
exploatare cum sînt Ilie Ma- 
nolescu. Octavian Moțoc. Ion 
Mogoș, lasă problema recrutării 
muncitorilor pe umerii șefului 
de sector, deși știu bine că 
realizarea sarcinii ca atare con
stituie o datorie pe care ei în
șiși trebuie s-o onoreze. Aceste 
cadre nu se preocupă suficient 
nici de organizarea corespun
zătoare a lucrului în parchetele 
pe care le conduc, îngăduind 
ca „abilitatea" unor șefi de 
brigadă să se manifeste în voie, 
pe linia realizării doar a eîș- 
tigului, nu a fiecărui sortiment 
în parte-.

Dacă ne referim' la sarcinile 
care stau în fața colectivului 
U.E.L. Petroșani în perioada ur
mătoare, pentru redresarea ac
tivității s-au trimis delegați în 
vederea recrutării muncitorilor 
necesari. Pînă în prezent s-au 
obținut deja 50 de oameni, ur- 
mind ca pînă la sfîr.șitul lui 
iulie să se completeze întrea
ga forță de muncă de care 
este nevoie, atît . pentru reali
zarea planului de producție, cît 
și în scopul refacerii integrale 
a instalațiilor deteriorate de 
calamități.

Pînă acum, pe luna curentă, 
rezultatele obținute de către 
U.E.L. Petroșani sînt de bun 
augur. Din ceea ce ne-a rela
tat. acum cîteva zile. tov. ing. 
Nicolae Bădieă. directorul uni
tății. în cauză, colectivul fo
restierilor s-a străduit să-și 
creeze condițiile favorabile o- 
norării sarcinilor de plan în
credințate și s-a angajat. în 
virtutea acestui fapt, să recu
pereze pînă în august o parte 
din restanțe: 500 mc bușteni 
rășinoase. 1 500 mc bușteni de 
fag și în totalitate rămînerea 
în urmă, de 850 mc. la celu
loză de fag. 1

Pe viitor, se impune ca fac
torii de conducere ai unității 
să-și concentreze, cu precădere, 
atenția și» să insiste corespun
zător asupra următoarelor la
turi, ale activității de zi, cu zi :
• recuperarea neîntîrziată a 

tuturor pagubelor provocate de 
calamitățile naturale, completa
rea cu forța de muncă neee- 
sară obținerii acestui deziderat 
major:
• terminarea Ia timp și de 

calitate a lucrărilor de con
strucții aferente parchetelor 
1971:
• urmărirea permanentă a 

concretizării măsurilor stabilite 
pentru redresare și In scopul 
realizării sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate.

Ing. Traian MULLER

La S. C S. M. Petroșani

Eforturi intense

pentru asigurarea

securității omului

solicită preș- 
Si, spre lau- 
răspund cu 
chemarea de

UTILAJE NOI
Colectivul Uzinei de utilaj 

minier Petroșani a încheiat 
procesul de fabricație, a unor 
vagoncți prototip cu capaci
tate de 2 000 kg. Urmează ca, 
în timpul cel mai scurt, noul 
produs să fie preluat de E.M. 
Lupeni. Un skip, de 0.5 t exe
cutat la cererea E. M. Dilja 
va fi recepționat în aceste 
zile.

ORIZONT 
MINIER

Drumeful care va porni din 
centrul Petroșaniului spre 
locurile pitorești din împreju
rimi, va întilmi undeva, la 
marginea orașului, acolo unde 
freamătul urban cedează lo
cul tăcerii munților, o clădi
re impunătoare, modernă. Es
te clădirea în care un colec* *.  
tiv harnic iormat din munci
tori, ingineri și tehnicieni iși 
etalează întreaga capacitate 
creatoare pentru a asigura 
omului securitatea vieții la 
locul său de muncă. în subte
ran sau la suprafață : S.C.S.M, 
Petroșani — o instituție a că
rei activitate este cunoscută 
și apreciată în unități ale Mi
nisterului Minelor și Ministe
rului Energiei electrice.

FLUX CONTINUU
La orizontul IX din cadrul 

complexului Aninoasa sud 
. s-a terminat montarea lanțu

lui compensator de rezervă 
de la instalația de culbutare, 
menit să asigure fluxul con- 

, tinuu al producției prin acest 
punct. La cea mai mică de
fecțiune a lanțului principal, 

j noul lanț compensator — a- 
: flat în prezent în rodaj — 

vb intra în funcțiune... Lu-
• arările de montare și cele 

actuale au un coordonator 
de nădejde : maistrul meca
nic Andrei Pop de la secto
rul de investiții.

Pe adresa Stației de cerce
tări pentru securitatea minie
ră sosesc în permanență scri- 

ÎN VIZOR • ÎN VIZOR
In voiaj fie duminică...

Omul era grăbit, așa pretinde... Zi de sărbătoare, 19 iulie 
a. c. Pentru că tot a fost nevoit să vină la mină să-și presteze 
șutul,_ semnalistul principal Pavel Ri.ti s-a gîndit, -probabil.,, să-i 
treacă vremea mai ușor,.. Și cu treabă, fără treabă — nu asta 
vrem să demonstrăm în rîndurile de față — s-a pornit să circule 
pe puțul orb nr. 21, din raionul II al zonei I, de la E. M. Lupeni. 
Dar nu oricum — și faptul ca atare dorim să-l arătăm — ci fără 
ușile de Ia colivie (?!?). Și ceea ce n-are voie nimeni să facă, 
sub nici un motiv, s-a încumetat s-o înfăptuiască dînsul, semna
listul principal ! Cică se-afla în zor mare, ce să se mai deranjeze 
și cu punerea ușilor ? Curajul dînsului să fi fost prea... volumi
nos pentru spațiul unei biete colivii și avea trebuință de ex
tindere 7

...Să nu mai iasă pe urechea cealaltă !
In data de 9 a lunii curente, in schimbul său, minerul Nicolae 

Moraru a lucrat la frontuț abatajului cameră din stratul 5, blocul 
I, de la E. M. Dîlja, într-o atmosferă care conținea 2,3 la sută 
metan în pînză, cu ventilatorul oprit (? 1 ?).

Am arătat, în atîtea dăți, primejdia deosebit de gravă la 
care este expusă colectivitatea umană din subteran prin igno
rarea, de către unii, a normelor de protecție a muncii privind 
concentrațiile de metan. Se pare, însă, că la aceia care se cuvine 
să ia aminte, pe o ureche le intră, iar pe cealaltă... Exemplul de 
abatere flagrantă de la N.TJS., arătat mai sus, ne provoacă aceas
tă constatare sceptică. Totuși, mineri harnici, conștiincioși, care 
respectă cu strictețe regulile de comportare in subteran, sînt 
mulți. Opinia pe care ei o pot însufleți e singura în stare să-i 
trezească pe cei care, din ignoranță sau nepăsare, le amenință 

ceea ee au mai de preț...
T. M.

sori prin care se 
țări de seix ci,, 
da lor, anga;ațîi 
promptitudine la 
a garanta securitatea acelora
care zi de zi trudesc in dife
rite. sectoare, ale economiei 
noastre naționale, dar mai 
ales ale celor care scot la lu
mina zilei bogățiile nebănuite 
ale pâmîntului. In repetate 
rlnduri, cercetătorii petroșă- 
neni au putut raporta înde
plinirea cu succes a unor lu
crări de maximă 
pentru securitatea
La siîrșilul primului 
tru al anului în curs, 
de lucrări de valoare 
predate beneficiarilor,
din acestea se leieră la insta
lația telegrizumetrică monta
tă la E.M. Lupeni. Instalația a 
fost' construită în Fran/a si

importanță 
minieră, 

semes- 
o serie 
au fost 

Una

la șoseaua națională, pe 
drumul care urcă pe valea 
Sălutrucului (Livezeni — Pe
troșani) spre exploatările fo
restiere, zace, „paralizat" 
de anul trecut, un tractor pe 

pentru aducerea ei tocmai ta 
Lupeni s-au cheltuit bani 
mulți. Importanța ei pentru 
depistarea metanului în con
centrație mare este incontes
tabilă. Cu toate acestea, tre
buia dovedită utilitatea insta
lației in condiții autohtone 
precum și necesitatea intro
ducerii unor stații identice în 
celelalte mine din Valea Jiu
lui. Culegerea datelor și ana
lizarea lor au fost efectuate 
de un colectiv format din in
ginerii Dumitru lonescu, șef de 
laborator, Ion Crăciunescu, 
Petru Her, tehnicianul Silviu 
Vladislav și muncitorul Sinii- 
on Fleșcan. După întocmirea 
unor grafice comparative ale 
dalelor obținute prin măsură
tori și a celor elaborate de 
instalația telegrizumetrică s-a 
putut stabili utilitatea și, bi
neînțeles. necesitatea introdu
cerii modernei aparaturi fran
ceze și în alte unități miniere. 
La întocmirea lucrării intitu
late „Oportunitatea dotării 
minelor din Valea Jiului cu 
instalații leiegrizumetrice" au 
mai colaborat și cercetători de 
la f.C.P.M.H

Pentru stabilirea unor reguli 
de electrificate a minelor dr. 
ing. Nicolae Micheș, șei de 
secție și ing. Nicolae Oprea, 
șei de laborator au întocmit 
studiul intitulat „Folosirea 
energiei electrice la minele 
de categoria a IV-a“. In lu
crare se precizează rezultate
le unor teste asupra minelor 
din bazinul carbonifer al Pe- 
troșaniului.

La Începutul primului semes
tru al anului, conducerea în
treprinderii miniere Dobrogea 
a contractat cu • S.C.S.M. o 
lucrate de importanță majo
ră pentru una din unitățile 
sale : „Studiul aerajului minei 
Alltn-'i'epe“. O grupa condusa 
de șeful lucrării, ing. Gheor- 
ghe Marin și ing. Doru Stan 
s-a deplasat la fața locului 
pentru efectuarea unor măsu
rători. Pentru început a fost 
studiată problema aerajului 
în trei variante. Au fost pro
puse două din acestea cu 
prezentarea avantajelor și de
zavantajelor, apoi s-a reco
mandat în mod special una 
din ele, urmind ca acesta să

Uzat (după cum spun local
nicii și ne informează și cores
pondentul nostru loan Ciur) 
Ia iractarea stupilor de be
ton armat pentru construirea 
liniei electrice din apropiere. 

stea Ia baza reproiectătii ae
rajului la mina dobrogeană. 
La terminarea studiului, bene
ficiarul l.M. Dobrogea, a adre
sat colectivului executant cu
vinte de mulțumire elogiind 
calitatea lui.

Tot probleme de aerai >tu 
fost tratate și în lucrarea: 
„Studiul schemelor optime de 
aetaj la mina Anina". Creș
terea concentrațiilor de me
tan din curcnții de ieșire ai 
minei Anina producea o se
rie de inconveniente. Șeful de 
laborator ing. Alexandru Di- 
cu, cercetător științific prin
cipal și inginerii Ion Matei si 
Vasile Neamțu au indicat in 
cadrul lucrării metodele de 
reduceie a concentrației de 
metan in Urnitele prevăzute 
de N.T.S. Colectivul minei a 
avizat studiul, însușindu-si 
soluțiile.

Un exemplu concludent ni 
colaborării Stației de cercetări 
pentru securitate minieră cu 
alte ministere decit cel al 
minelor este realizarea cu suc
ces a lucrării intitulate „Or
ganizarea activității de salta
re la unitățile Ministerului 
Energiei electrice". In urma 
producerii ^unor avarii și de 
gajări de gaze la diferite 
unități termoelectrice s-a ivii 
necesitatea introducerii unor 
aparate de protecție a respi
rației pentru intervenții ur
gente. Studiul asupra acestei 
probleme a fost executat după 
vizitarea mai multor unltăti 
de către qoleclivtii forma! din 
inginerii Sârghie Niță. Corio- 
lan Nicoară, Francise Matvnș 
și tehnicianul Marian Găman.

Rezultatele pozitive abținu
te de colectivul S.C.S.M. Pe
troșani în primul semestru ni 
anului 1970, constituie o ga
ranție a îndeplinirii cu suc
ces a planului anual și chiar 
a depășirii lui. Este remarca
bil efortul acestui colectiv de 
a asigura securitatea în mun
ca minerilor, energeticienilor 
și a altar lucrători, de a crea 
celor ce muncesc condițiile 
cele mai bune pentru valori
ficarea imenselor resurse e-
nergetice ale tării.

Nicolae LOBONȚ

cu geamuri sparte, cu piese 
descompletate. Halal mamă 
— întreprindere și tată — 
mecanic a avut bietul trac
tor. Dacă ar putea „mușca*  

el tractorul... M. PAUL

■i

De apă și foc oamenii s-au 
păzit dintotdeauna. Inundațiile 
ne-a încercat greu tăria și for- 
țflb. anul acesta. Nu trebuie 
Jn'să să uităm că și focul, în 
condițiile cînd măsurile de pre
venire împotriva izbucnirii 
■unui incendiu nu se iau din 
timp, constituie o primejdie 
gravă pentru oameni, pentru 
burruriId materiale, deopotrivă 
ale lor și ale statului.

<D Vizită rdeentă pe care or
ganele județene P.C.I. — M.A.I. 
a efectuat-o în cadrul celor 
două mari organizații de con- 
etrucții montaj din Valea Jîu- 
Oui — Grupul T.C.H. și șantie
rul T.C.M.M. — a scos în evi
dență o serie de deficiențe în 
sistemul de asigurare împotriva 
eventualelor incendii. Iată cîte
va din acestea :

La loturiîe EWoșeni, Livezeni 
și Dîlja ale T.C.M.M., precum 
și la șantierul din Vulcan al 
T.C.H. instalațiile electrice sînt 
improvizate și executate contrar 

jiormclor în vigoare (corpuri 
de iluminat suspendate pe eoto 
ductori de alimentare ori in
complete.. conductori electrici 

jdeteriorațr și montați pe pereți 
și tavane combustibile etc,).

Depozitarea materialelor com
bustibile solide (lemn rotund, 
cherestea, bitum, carton asfal
tat ele.) și lichidele combusti
bile ambalate se face în nțod 
dezordonat, lingă construcțiile 
definitive in ciirs de execuție 

5ii cele pentru organizare șan
tier, fapt ce contribuie la dez
voltarea rapidă a unui incendiu 
in caz de izbucnire. Astfel de

situații se găsesc Ia .majoritatea 
șantierelor din Valea 
(șantierele T.C.H. din 
șani, Vulcan și I.upeni, 
le T.C.M.M. din Vulcan 
ja și altele).

Legat de deficiențele de mai 
sus, este foarte grav faptul că

Jiului 
Petro- 
loturi- 
și Dîl-

ză sub razele solare, lingă con
strucțiile definitive și organiza»- 
re de șantiere, în apropierea 
surselor de foc, pe coridoare, 
în subsolul clădirilor, din care 
cauză sînt în permanență puse 
în pericolul de a exploda.

La unele puncte de lucru —

număr suficient de mijloace 
inițiale de stins incendii,, fapt 
ce du.ee la imposibilitatea de a 
se interveni la începuturi de 
incendii în timp util și eficace. 
Ținem să amintim că grupul 
de șantiere T.C.H. și șantierul 
T.C.M.M. Petroșani au sufieien-

cutate pe teren (șantier T.C.H. 
Lupeni, șantier T.C.H, 
șantier T.C.H. Petroșani, 
T.C.M.M.
Livezeni
că acest
mal, din
practic nu știu ce au de făcut'

Vulcan, 
lot 

Vulcan, lot T.C.M.M. 
și altele) s-a constatat 
instructaj se face for- 
care cauză muncitorii

vitatea acestei comisii să fie 
dusă de o singură persoană, și 
aceasta necompotentă, fără o 
pregătire tehnică și care nu 
este în măsură să descopere și 
să treacă în planul 4e măsuri a 
comisiei tehnice, cauzele tehni
ce, care pot declanșa incendii ;

fie prevenită timp concret

IZBUCNIREA INCENDIILOR PE ȘANTIERE
pe majoiPiitarte» șantierelor din» 
Vailea Jiului cauzele care fac 
posibilă cel mai frecvent izbuc
nirea unor incendii (foc des
chis, aruncarea resturilor de 
țigări la întîmplare, executarea 
lucrărilor de sudură 
normelor în vigoare și 
'materiale combustibile 
chide inflamabile, topirea bitu
mului in imediata apropiere a 
construcțiilor etc.) sint 
plet neglijate, .ceea ce 
conduce la declănșarTâ- 
incendii de mari proporții 
fiecare moment.„OK

Depozitarea recipienților 
gaze sub presiune (oxigen, 
tilenă) sfe face de asemenea **»■ trar normelor in vigoare. 
fe=I, 
lea Jiujui acestea se dopozjtea-

contrar 
lîngă 
și li-

co»n-
puate »_unor 

in

la toate șantierele din

ca ateiieriri de reparații 
T.C.M.M. Paroșeni, magazia in
stalatorilor T.C.M.M. Livezeni 
etc — carbidul se depozitează 
la locul de muncă, în cantități 
mai mari decit necesarul pentru 
o zi de lucru, in apropierea sur
selor de căldură și umiditate 
și fără a lua măsurile de pre
venire a incendiilor prevăzute 
de normele în vigoare.

Sînt șanitift’e și loturi 
TC H.. J ~"
Valea Jiului, în cadrul cărora 
n.u este rezolvată problema ali
mentării cu apă pentru stins 
incendii conform prevederilor 
legale, din care cauză la un 
eventual incendiu nu există apă 
necesară stingerii. Mai grav es
te însă faptul că nici un șan- 
tiet său lot nu este dotat cu un

nie
respectiv ale T.C.M.M.

te materiale p.c.i. de primă in
tervenție (stingătoare, iopeți, 
căngi etc.) insă acestea săati in 
depozite, șefii de loturi și 
puncte de lucru, maiștri negli- 
jînd să le ridice. Neîntreține- 
re« acestor mijloace inițiale de 
stins incendii in perfectă stare 
de funcționare și blocarea ac
cesului la ele, sînt de asemenea 
grave deficiențe care au fost 
sesizate la șantierul T.C.H. 
Vulcan, șantierul T.C.H. Lupeni, 
șantierul T.C.M.M. Petroșani, 
loturile Livezeni, Dîlja și alte
le.

O carență generală care În
grijorează este neinstruirea per
sonalului cu privire la preveni
rea și stingerea incendiltor 
pe fiecare loc de muncă. ...

Din verificările practice cxc-

în caz de incendiu.
Din spicuirea acestor cîteva 

exemple se poate desprinde » k-.r 
lipsa de preocupare a condu
cătorilor de șantiere și loturi 
pe linia asigurării prevenirii și 
stingerii incendiilor la locurile 
de muncă de care răspund.

In vederea îmbunătățirii 
muncii din punct de vedere 
P.C.I. în perioada care urmează 
se impune luarea unor măsuri, 
dintre care mai principale men
ționăm :
• comisiile tehnice pentru 

prevenirea și stingerea incen
diilor înființate la șantiere și 
loturi, să desfășoare o activitate 
m;ai concretă, 
mod efectiv la 
ror cauzelor 
cendii. Să se 
mentalitate potrivit căreia acti

care să ducă în 
înlăturarea tutu- 
probabilelor in- 

înlăture trista

• să se acorde o atenție de
osebită îndeplinirii - măs.uriior 
înscrise de organele P.C.I. — 
M.A.I. in procesele verbale de 
control care duc în mod concret 
la înlăturarea tuturor cauzelor 
de incendiu ;
• exploatarea corespunzătoa

re și conform normelor legale 
în vigoare a instalațiilor elec
trice, sistemului de încălzit și a 
instalațiilor pentru st ns incen
dii, să stea in permanență in 
atenția tuturor acelor» care răs
pund de preven:rea șk stingerea 
incendiilor pe șanti'Te ;

(ț să se respecte marinele le
gale in \ igoare referitoare la 
depozitarea materi.deiar com
bustibile solide și lichida, reci- 
pienților de gaze sub presiune, 
carbidului, vopselelor pe bază 
de ulei și nitrolacuri etc.;

• la fiecare loc de muncă 
organizarea prevenirii și stin
gerii incendiilor și instruirea 
personalului pe această linie să 
se facă oportun, cu multă com
petență și responsabilitate ;
• avîndu-se în vedere că fo

losirea focului deschis de orice 
natură (topirea bitumului, 
crări de sudură, fumatul 
locuri cu pericol de 
aruncarea resturilor de 
la întîmplare etc.), sînt 
cate pot duce la 
unui incendiu, la 
multor obiective de va-lorj foar
te mari, se va acorda toată 
atenția pentru lichidarea defi
nitivă a acestei cauze ;
• pentru asigurarea șantie

relor cu apa necesară stingerii 
unor eventuale incendii cît și 
a accesului pe șantier în ast
fel de situații, să se analizeze 
din timp și să se realizeze aces
te condiții astfel ca să existe în 
orice moment :
• toate șantierele și loturile, 

să fie dotate cu Normativul re
publican pentru proiectarea și 
executarea construcțiilor și in
stalațiilor din punct de vedere 
al prevenirii incendiilor publi
cat in Buletinul construcțiilor 
nr. 4/1970 cunoscînd că neapli- 
carea lui se sancționează con
form art. 1 pentru incendii din 
H.C.M. 2 285/1969 cu amenda 
la 1 000 la 3 000 lei.

lu- 
în 

incendiu, 
țigări 
surse 

izbucnirea 
distrugerea

de

Ing. Andrei BĂLUȚĂ 
de la Grupul județean 
de pompieri — Deva

Tehnica
noua

în lume
• tn S.U.A. se elaborează 

proiectul unei combine de îna
intare care va folosi, pentru tă
ierea rocilor, jeturi de apă cu o 
presiune ridicată. încercările de 
laborator au arătat că rocile 
miniere (gresii, calcare sau gra
nite) pot fi deiagregate de ie- ; 
turi de apă cu presiunea le 
350 — 850 at, fapt care lasă să 
se Întrevadă că noua combină 
va avea o productivitate de O.85 
— 1,4 mc/oră, la un diametru 
al lucrării atingind 3 m, cu •in 
preț de cost cu liAi, mm i'-l'in.

• Brigaaa tm eiului v ..S. 
Oghibalov de la mina „Baiduev- 
sliaia — Severnaia" (Kuzbațs) 
a reușit să sape 3928 m luctâti 
de pregătire pe strat intr-un in
terval de timp de 31 zile lucră
toare. Acest record a fost reaii- 
zat cu ajutorul combinei K 50 
MG, care a permis să se afuigă 
viteze medii de inaintare de 
120,5 m pe zi și maxime </e 220 
m/zi. Experiența brigăzii de
monstrează că, în viitor, in con
dițiile minelor hidraulice, cu o 
organizare normală a muncii și 
cu o dotare și aptovizionwe 
tehnică normală, vitezele de 
avansare de 3000 — 3500 m/tu- 
nă vor deveni obișnuite.

-n'
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Toastul tovarășului

(Urmare din pay 1) 
ț
varășul Stoica, inclusiv aici, în 
Uobrogea. Știu cu cită pasiu
ne, eu cită hotărire a acționat 
Hrr acele împrejurări. Și astăzi, 
In calitate de membru al Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central, știm cu cită pasiune, 
cu cită fermitate acționează 
•pentru a contribui nu numai la 
•elaborarea liniei generale a 
•partidului nostru, dar și la 
transpunerea ei in viată — atit 
în .problemele transformării so
cialiste a patriei cit și in pro
blemele politicii internaționale.

Noi îl sărbătorim pe tovară
șul Stoica ca pe unul din to
varășii de luptă vechi, cu care 
multi de aici am luptat in ile
galitate. cu care toți lucrăm a- 
-cum împreună. Știm că întot- 
•deauna, preocupîndu-se de inte
resele generale alo clasei mun
citoare, ale poporului, el a a- 
■vut în vedere că acestea pot fi 
îndeplinite în conditiuni buno 
numai în măsura in care parti
dul este puternic, unit, neadmi- 
•>înd niciodată acțiuni care să 
•dăuneze unității partidului, fă- 
cînd totul penlru întărirea uni
tății sale de monolit. Relev a- 
eest lucru, tovarăși, ca pe o 
•învățătură principală a istoriei 
partidului nostru, învățătură pe

• care o vom sublinia și la ani
versarea celor 50 de ani de e- 
txislcnță ai săi. Știm cu toții

• că unitatea a fost baza succe
selor partidului si că. atunci 

•cînd nu a existat unitate, parti- 
-flul nu și-a putut îndeplini ro
lul. Pentru ca un partid co
munist — inclusiv nartidu] nos
tru — să-și îndeplinească rolul

de forță politică conducătoare 
a societății în făurirea socialis
mului și comunismului, el tre
buie să fie puternic, unit și să 
nu admită in rîndurile sale 
nici un fel de fisură. Democra
ția socialistă, democrația parti
nică, presupune discuții, dez
bateri libere, elaborarea colec
tivă a liniei politice, activitate 
colectivă penlru înfăptuirea ei. 
Totodată ca presupune o disci
plină fermă care să nu permită 
nimănui să se abată de lă ho- 
tărîri. sau, atunci cînd aceasta 
se întîmplă. să se ia toate mă
surile necesare pentru a apăra 
partidul, unitatea sa, pentru a 
garanta clasei muncitoare, na
țiunii socialiste, forța care s-o 
conducă spre victorie, spre so
cialism, spre comunism.

Doresc să adresez tovarășu
lui Gbeorghe Stoica cele mai 
calde și sincere felicitări din 
partea mea și a voastră, a 
tuturor, din partea Comitetului 
nostru Central, a partidului, a 
poporului nostru. Doresc să-i 
urez ani mulți ca, împreună 
cu conducerea partidului, cu 
partidul, cu poporul nostru, să 
meargă ferm înainte spre rea
lizarea programului stabilit de 
Congresul al X-lea, pentru a 
face ea patria noastră să de
vină tot mai puternică, tot mai 
bogată, tot mai înaintată. In 
felul. acesta vom contribui la 
întărirea sistemului socialist 
mondial, la realizarea unității 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, la vic
toria cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Iți doresc, tovarășe Stoice, 
multă sănătate, multă fericite.
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IEȘIREA
DIN IMPASUL STA6NĂRII

(Urmare din pag. 1)

și din cauza nereal izării pro
ductivității planificate — feno
men cauzat de deficiențele or
ganizatorice, în plasarea nera
țională a fronturilor, în apro
vizionarea deficitară a brigăzi
lor, asistența tehnică nesatis- 
făcătbare. De aici provin și 
ștrangulările, vitezele scăzute 
de avansare, accidentele. Ing. 
Gheorghe Iliescu, director al
C. C.P. precum și șeful de bri
gadă Vasile Cercheza și se
cretarul de partid Dumitru 
Costea^de la sectorul de trans
port, au subliniat că deficien
țele multiple care frînează pro
cesul de extracție, munca bri
găzilor de mineri își au cauza 
în activitatea nesatisfăcătoare 
a maiștrilor mineri, în super
ficialitatea -și ' indolența cu ca- 
re-șî îndeplinesc mulți maiștri 
atribuțiile în producție. Maiștrii 
nu-și aduc aportul la genera
lizarea experienței înaintate, la 
sprijinirea brigăzilor rămase 
sub plan, nu asigură pușcarea 
la timp a fronturilor, aprovi
zionarea brigăzilor, formarea 
noilor cadre de muncitori. ..Să 
meargă treaba de la sine fără 
ei — așa gîndesc mulți dintre 
maiștrii noștri — afirma tov.
D. Costeâ. Ce fel de răspun

dere au ei față tie producție 
cînd fug. dispar ca potîrnichile 
cînd aud că a intrat in raionul 
lor vreun cadru de conducere, 
spre a nu fi luați la întrebări". 
Intr-adevăr este și aceasta o 
problemă și încă hotăritoare 
pentru redresarea minei. Mai
ștrii — conducătorii direcți ai 
producției trebuie determinați 
să-și îndeplinească atribuțiile 
cu răspundere și competență. 
Pâră aceasta nu se va ajunge 
la redresarea situației minei.

In fine, întărirea răspunderii 
în muncă, in organizarea pro
ducției, față de respectarea dis
ciplinei și rigorilor muncii in 
subteran sini deziderate pri
mordiale in fața colectivului, 
o condiție sine qua non pentru 
scoaterea minei din impas. 
Este vorba adică de întronarea 
unui climat de muncă optim — 
caracterizat prin exigență și 
autoexigență printr-o ambiție 
plenară de a merge înainte. do 
a rupe cu stagnarea și inerția, 
de a ridica activitatea minei la 
nivelul . cerințelor. Cum a fost 
subliniat și in adunare crea
rea acostni climat necesită ac
țiuni multiple și consecvență 
din partea sindicatului, a or
ganizației U.T.C. Or, cele în
treprinse pînă acum, mai ales 
din ultimul timp, nu-s condu-

dente. De fapt și reprezentanții 
sindicatului, ai organizației 

•’U.T.C. au vorbit mai mult la 
timpul viitor despre acțiunile 
educative. E bine că se știe 
ce-i de făcut dar e timpul să 
se treacă la concret, la finali
zarea intențiilor.

Despre necesitatea întăririi 
ordinei. a disciplinei în cadrul 
minei . a vorbit în încheierea 
adunării și tovarășul Ștefan Al- 
mă.șan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. 
Vorbiloru] a cerut organizației 
de partid, tuturor comuniștilor 
să mobilizeze în jurul lor în
tregul colectiv pentru a învin
ge dificultățile, a recupera ră- 
mînerile in urmă și a impun» 
măsuri eficiente pentru încheie
rea cu succes a anului în cur» 
și pregătirea condițiilor optim» 
în vederea realizării integrale 
a sarcinilor pe 1971 — primul 
an al viitorului- cincinal. Acti
vitatea de producție trebuie 
astfel organizată ca planul să 
fie realizat în zilele lucrătoare 
iar duminicile pe care le hotă
răște colectivul să le consacre 
suplimentării producției să fie 
organizate temeinic, cu maximă 
eficientă. Creînd o ambianță 
efervescentă, plină de dăruire 
și exigență muncitorească, eo- 
leetivul minei Vulcan va reuși 
să-și realizeze sarcinile pe -s- 
cest un, să se pregătească te
meinic pentru înfăptuirea sar
cinilor sporite ale primului an 
din noul cincinal.

Toastul tovarășului

•' (Urmare din pag. 1)

«oarta m-ar pune în fala unei 
•asemenea situații, eu tot acest 
•drum aș alege, tot acest partid 
mș alege.

Un partid trebuie analizat nu 
numai prin prisma slăbiciunilor 
-și greșelilor sale, trebuie 
.apreciat în primul rind prin 
capacitatea lui de a conduce, 
•uni și organiza masele în mo
mentele de răscruce ale isto
riei. Or tocmai în asemenea 
momente — și mă gîndesc în 
iprimul rind la 23 August 1914 
- partidul nostru a fost capa
bil să siringă forțele cele mai 
vii ale națiunii și să le îndrep
te împotriva dușmanului. Capa
citatea și arta unui adevărat 
partid marxist-leninist constă 
•ți în a ști, în fiecare etapă a 
dezvoltării societății, dar mai 
cu seamă în momentele de răs
cruce, să găsească aliații cu 
care să realizeze cotitura nece
sară. Partidul nostru a fost în 

•stare să strîngă toate forțele 
posibile și să întoarcă un front 
uriaș împotriva dușmanului de 

■ atunci. Istoria nu cunoaște 
.multe cazuri similare celui din 
1944, cînd partidul nostru co
munist a mobilizat întreaga.ar
mata să întoarcă armele îm
potriva cotropitorilor fasciști. 

Marea capacitate politico-orga- 
nizatorică a partidului nostru 
s-a dovedit apoi în lunile ur
mătoare eliberării, cînd a în
chegat alianța muncitorimii eu 
țărănimea, cu intelectualitatea, 
pentru a obține desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democratice 
și apoi cucerirea puterii, vic
toria revoluției socialisto, tre
cerea la făurirea noii orînduiri.

De aceea, tovarăși, se ponto 
spune cu deplin temei că par
tidul nostru s-a dovedit un 
•partid bun, capabil să conducă 
clasa sa, poporul, spre împli
nirea destinului socialist. Izvo
rul acestei capacități constă în 

• aceea că la baza ideologiei 
sale a stat și stă marxNm-lem- 
rismul. '

Spunînd toate acestea, m'ilțu- 
-mesc Partidului Comunist Ro
mân care mi-a deschis ochii, 

•urni-a dat un țel în viață, un 
ideal pentru care merită să 
trăiești, pentru care merită 
să-ți dai întreaga capacitate, 
întreaga putere de muncă.

Astăzi e clar pentru toată 
lumea că, în persoana tovară
șului Oeaușeseu, partidul nos
tru și-a găsit conducătorul

ideal. Tovarășul Ceaușescu în
trunește calitățile necesare 
penlru a. îndeplini această 
grea, complicată, dar nobilă 
misiune^ pe care sînt convins 
că o va duce pînă la capăt. 
Secretarul general al partidului 
nostru ne dă tuturor exemplul 
unei profunde pregătiri teore
tice, ideologice, politice, dispu
ne de o mare experiență or
ganizatorică, de o extraordina
ră energie și putere de muncă, 
de un larg orizont, de incit 
prestigiu și autoritate morală 
și politică. El are' un asculit 
simț .al noului, precum și capa
citatea de a milita pentru nou, 
pînă la materializarea, la pro
movarea lui în viata socială. 
Nu este, deci, întîmplător fap
tul că tocmai în perioada de 
dinaintea Congresului al IX-lea, 
spre Congresul al' X-lea și după 
Congresul al X-lea, patrimo
niul ideologic, teoretic și orga
nizatoric al partidului nostru 
cunoaște o îmbogățire, o în
florire din ce în ce mai mare. 
Nu e întîmplător că tocmai 

.acum unitatea partidului — des
pre-care a vorbit aici și tovară
șul Ceaușescu — este mai pu
ternică ca orieînd. Partidul 
nostru e sprijinit, stimat si iu
bit de mase; poporul nostru 

' are deplină încredere în el.
Prestigiul de care se bucură 
partidul nostru pe scară .inter
națională, încrederea mișcării 
comuniste internaționale în 
Partidul Comunist Român, sînt 
determinate de succesul cu 
care el conduce opera de edi
ficare a socialismului în Ro
mânia, precum și de fermitatea 
luptei sale, pentru refacerea, 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, pe 
baza marxism-lenirfîsmului, pe 
baza acelor principii care au 
fost de nenumărate ori spuse, 
atit înaintea cit și la Congresul 
al X-lea și care au fost accen
tuate și în cuvîntarea din b- 
ceastă seară a tovarășului 
Ceaușescu.

Aș vrea să închin paharul 
în sănătatea tovarășului
Ceaușescu, și să-i urez ca la 
aniversarea a 70 de ani — la 
care sper să participăm eu 
toții — să lupte cu aceeași e- 
nergie, cu aceeași fermitate în 
fruntea partidului nostru, în 
serviciul partidului, pentru bi
nele națiunii noastre socialiste, 
al patriei noastre dragi.

Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu 1
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EFICIENȚA La Atelierul de
zonă C. F. R

(Urmare din pag. 1)

;Făein«l o analiză retrospectivă asupra desfășurării anu
lui de invățămint, se cuvine să ne oprim șnasupra deficien
țelor ce au caracterizat activitatea unor cercuri și cursuri 
de invățămint. Datorită lipsei de îndrumare și control din 
partea unor organizații de partid, activitatea eercuriior și 
cursurilor a fost lăsată în dese cazuri pe seama propagan
diștilor, dintre care unii și-au neglijat de asemenea îndato
ririle, participarea la instruiri, pregătirea temeinică -a lec
țiilor, a dezbaterilor. Din această cauză nu o dată discuțiile 
s-au desfășurat la un nivel scăzut, necombativ, ssau rezumai 
fa repetarea mecanică a unor teze teoretice fără să fie apro
fundate și legate de viață. Au fost neajunsuri și in mobili
zarea cursanților la invățămint, in folosirea diferitelor for
me de stimulare a cursanților, in ridicarea pregătirii lor.
Remedierea acestor neajunsuri în noul an de invățămint
reclamă, deci, o preocupare mai susținută, mai de răspun
dere din partea organelor și organizațiilor de partid pen
tru organizarea și urmărirea desfășurării învățămîntului. 
Aceasta presupune organizarea adecvată a formelor de în
vățământ in funcție de structura organizațiilor de partid, 
de pregătirea și preocuparea comuniștilor, selecționarea ju
dicioasă a propagandiștilor, asigurarea participării active a 
cursanților Ia activitatea formelor de invățămint.

Pregătind din timp și cu răspundere noul an de învă- 
țămint organizațiile de partid vor asigura ridicarea pro
pagandei de partid la nivelul exigențelor majore ale con
strucției socialiste.

MIERCURI 22 IULIE

17.30 Fotbal. Transmisiune al
ternativă de la Iași și 
București : Politehnica 
— U.T.'A. și Steaua — 
Crișul.

19,20 Păstorii — film folclo
ric.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Telecinemaleca : „Gene

rația" un film de Waj
da.

21,35 Concert pe 707 străzi. 
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.30 Gala marilor interpreți 

români: Radu Aldulescu.
2.3,00 Cele trei schimburi ale 

Varșoviei — film docu
mentar.

23,25 închiderea emisiunii.

■ 
■ Ml

(Urmuie din pug 1) 

tortei și în raport direct cil 
durata deplasării, tăia iasă 
ea valour ea totală a alter;n- 
lelor să de/rășească 500 Ici. 
In sensul normelor stabilite 
și pentru a crea condițiile 
aele mai avantajoase turiș
tilor și oamenilor de ala- 
eeri, s-a stabilit ca, in aadrul 
ciecteloi, să tie admise și 
următoarele articole: două 
aparate fotografice și 24 ca
sele de tilme sau 10 rolfilme, 
un aparat cinematografic de 
filmat de formal mic și două 
bobine de film? un binoclu, 
un magnetofon portativ și 
10 discuri, un televizor por
tativ, un aparat de radio-re- 
cepție portativ, o mașină de 
scris portativă, un cărucior 
de copil, un cort sau alt e- 
chipamenl de cantonament 
pentru turiști, scule și arti
cole de sport (o undiță de

pescuit, două arme de vină- 
toate, 100 de cartușe, o bi
cicletă fără motor, un caiac 
sau canoe de dimensiuni sub 
5,50 m, o pereche de schiuri, 
două rachete de tenis și alte 
articole asemănătoare).

In ceea ce privește obiectele 
din metale prețioase pot ii 
trecute prin vama bijuteriile 
personale cu condiția să fie 
declarate in scris pe un for
mular tip organelor vamale 
de frontieră.

't'n afara obiectelor perso
nale menționate mai sus, tu
riștii români in grupuri or
ganizate pot lua cu ei în 
străinătate, fără plata laxe
lor vamale, cadouri a căror 
valoare să nu depășească
.500 lei.

L.a înapoiere, sînt admise, 
iară taxe, bunuri și amintiri 
de voiaj cumpărate în stră
inătate, cu condiția c.a va-

loatea totaJă a acestor bu
nuri să nu depășească su
mele in valută obținute ofi
cial ; turiștii indi\ iduali (vi
zită la rude sau la prieteni, 
la tratament medical etc.) au 
dreptul să transporte cadouri 
în valoare totala de l OHO 
lei, iar la înapoiere cadouri 
primite de la cei vizitați in 
valoare de eel mult 2 000 lei, 
in afara bunurilor achizițio
nate cu valuta obținută ofi
cial.

De menționat că de aceste 
scutiri de taxe vamale nu se 
bucură autoturismele, rulote
le, motocicletele cu o capaci
tate cilindrică de peste 350 
cmc, ambarcațiunile cu mo
tor și mobilă nouă.

In același spirit sint stabi
lite și scutirile de taxe va
male pentru călătorii români 
care pleacă in interes de 
serviciu peste hotare.

(Agerpres)

TIPOGRAFII 
AU CULES 
„RECOLTA"
Colectivul subunității poligra

fice din Petroșani și-a analizat, 
zilele trecute, activitatea des
fășurată în prima jumătate » 
anului în curs. „Recolta" 
leasă de tipografi în semestrul 
I exprimă hărnicia și pricepe
rea cu care a muncit acest co
lectiv. Planul producției globa
le a fost Îndeplinit în p-epor- 
lie de 101,8 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de 1 la sulă față 'de 
cea planificată. -S-au realizat, 
de asemenea, însemnate econo
mii la prețul de cost.

Un aport substanțial lu dobân
direa succeselor l-au adus Al
fred Holme, Victor Werslian- 
schy, Ida Gociiș, -Lucia Mega, 
Constanta Cioară, Agneta Mi
hai, Ecaterina Popescu, file 
Tisnumaru, Virgil Iordăcbeseit, 
Nicolae Marinescu șia. cate, 
în urma succeselor repurtate, 
au fost confirmați evidential! 
in întrecerea socialistă.

de muncă. Apele cu, Gheorghe Carițescu, Ion lliuță, Ion Lă- 
zare seu, Ion Bendea, Ștefan Asztaloș și alții.

Creindu-se, astfel, condiții de reluare « 
procesului de producție s-a trecut la preo
cupările legate de recuperarea rămânerii în 
urmii cauzată de calamitate, cu toate cu ur
mările acesteia nu era.u încă complet lichi
date. Muncind cu voință și pasiune colecti
vul atelierului a putut raporta eu sarcinile 
lunare de producție din iunie a. c. au fost 
realizate în proporție de 102,4 la sulu, redin- 
du-se astfel circulației cu S vagoane mai 
mult decit era prevăzut, că timpul de imo
bilizare a vagoanelor in reparație a fost re
dus cu 42 la sută, iar productivitatea mun
cii a fost îndeplinită în proporție de 121 la 
sută. Sint succese mobilizatoare, de bun au
gur, loan Godeanu, Avram Hoca, Simion 
Danciu, Ion Straja, Victor Geț și alții sînt 
hotăriți să meargă pe linia acestor succese, 
ca paralel cu îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de pe ultimul semestru al anului, să 
contribuie la restabilirea tuturoi^stricăciuni- 
lor prilejuite de viiturile apelor, ca piuă la 
23 August, marea sărbătoare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist, atelierul 
să fie pus la punct sub toate aspectele, să 
devină din nou o unitate bine gospodărită, 
cum am știut-o înainte de inundații.

D. IOSIF

se 
ale

încă nu 
năvalnice 

r fierul de zonă 
c moment întregul colectiv s-a mobilizat, ho-
< tărit să salveze cit mai mult din bunurile
ir obștești amenințate cu distrugerea de furia 

•* apelor, care, în unele locuri, au crescut pînă 
C la aproape 3 metri.

b ...In ziua următoare, imediat după retra
gere*  apelor, s-a început munca de evaluare 
a pagubelor cauzate de inundație, care se 
ridicau la suma da peste 260 000 lei, munca 
de refacere a potențialului de producție. In 
cele trei zile cit activitatea de producție a 
fost întreruptă, conducerea atelierului, per
sonalul tehnic, muncitorii au depus eforturi 
susținute pentru curățirea de nămol a clă
dirilor, magaziilor, locurilor de muncă, a 
mașinilor de forță, pentru strîngerea ma
terialelor și obiectelor de inventar răvășite 
de inundație, desnămolirea liniilor etc.

S-a lucrat duminicile. S-a depășit progra
mul zilnic de muncă cu pînă la 4—5-ore. S-a 
făcut totul ca atelierul să fie cît mai curînd 
redat circuitului productiv, activitate în 
care s-a evidențiat întregul colectiv în frun
te cu tehnicianul Nicolae Colcer, secretarul 
organizației de partid, Ilie Ardelean, șeful 
atelierului, Virgil Colțatu, maistru, Barbu 
Crăciunescu, Constantin Pavel, Aurel Popes-

sfirșise ziua
riului Bănită inundaseră ate- 
C.F.Ii. din Petroșani. Din aeel

e * @ <
MEC/ INTERNAȚIONAL LA PETROȘANI

Țiul - Metalat Valievo 1-0
■Echipa iugoslavă de divizia 

B, Melalaț Valievo și-a inclie- 
iat turneu! pe care l-a întreprins 
în țara noastră, jucînd ieri 
după-amiază la Petroșani, eu 
divizionara A, Jiul. Un număr 
extrem de redus de spectatori 
au urmărit o partidă de o fac
tură tehnică submediocră, des
fășurată in ritm de tango (mă
car de-ar fi fost argentinian
— să placă). Oaspeții, care al
cătuiesc o echipă modestă, și 
care pierduseră toate cele trei 
intilnirî anterioare partidei cu 
Jiul, se așteptau, poate, la o 
replică mai puternică din par
tea unei divizionare A. Dar nu 
a fost așa. Vrînd, parcă, să 
confirme acel 0—3 de la Ora
dea, petroșănenii au evoluat 
mult sub posibilitățile lor reale, 
s-au lăsat de multe ori depășiți 
de tinerețea și vivacitatea ad
versarului. Indicațiile palide de 
pe tușă ale antrenorului Ozon
— • ultimele date de el 
fotbaliștilor din Petroșani
— au ajuns greu la u- 
rechile jucătorilor, nu s-au fă
cut înțelese. N-am vrea să fim 
prea aspri cu favoriții noștri 
pentru că după „El Mundial" 
ei (și nu numai ei) au efec
tuat un adevărat maraton fot
balistic (miercuri — duminică
— miercuri) care i-.a solicitat 
extrem de mult. Totuși, pentru 
mulțumirea spectatorului care

a plătit și cerea, pe bună drep
tate, fotbal, ei puteau face mai 
mult. Era doar un meci fără 
miză și... internațional.

In prima repriză Jiul a do
minat mai mult, și-a creat nu
meroase ocazii de a înscrie dar 
nu a fructificat decit una și 
asta datorită insistenței lui Nă- 
dășan. El a recuperat o min
ge, a driblat doi jucători ad- 
verși, a centrat foarte bine și 
Libardi a înscris din apropie
re. Oaspeții au avut, în aceste 
45 de minute, doar două oca
zii de a înscrie, dar extrema 
dreaptă Paunovici și mai apoi 
Prodanovici au ratat de puțin.

După pauză jocul .a fost mai 
slab, mai încîlcit și, cu toată 
bunăvoința, n-aib putut nota 
decit atît : mim. 65, David ra
tează o ocazie mare; min. 68, 
fundașul central al oaspeților, 
Vlajcovici, a scos de pe linia 
porții; min. 75, Cotormani șu- 
tează excelent dar în portar; 
min 80, Remus Popa îl imită 
pe Cotoi mani; min. 70, Pau
novici ratează, singur cu Popes
cu și Stan; min. 85, Giurici ii 
are numai pe Stan în față, dar... 
meciul se termină cu scorul 
de 1—0 pentru Jiul, obținut 
greu, înț țața unei echipe prea 
modeste^ prea cuminte. Proba
bil că s-au plictisit și jucătorii

de atitea meciuri, dar s-au plic
tisit, mai ales, spectatorii să 
guste fotbalul cu lingurița. Ul
mul vine la stadion, dă un ban 
și vrea să știe pe ce-1 dă. De 
cite ori nu l-a dat el în vint 
și aici, la stadion...

Am reținut replica dîrză dată 
de jucătorii de la Metalaț, cî- 
teva faze de finețe realizate 
de Lazici, Paunovici, Velimira- 
vici și Grujicici, care nu au 
fost în măsură să salveze o 
partidă anemică în ansamblul 
ei. Credem că diriguitorii fot
balului petroșănean puteau in
vita un partener mai pe măsu
ra echipei Jiul în acest tur
neu. Pentru că, ne permitem 
să apreciem, și subestimarea 
adversarului a fost o cauză a 
jocului slab prestat de gazde.

In urma unui asemenea meci 
nu ai chef să mai faci remarci 
deosebite. Ți-e prea greu să le 
faci. De aceea renunțăm. Să 
amintim doar că partida a fost 
condusă de o brigadă petro- 
șăneană, avîndu-1 la centru pe 
Alexandru Zolotaru și că Jiul 
a utilizat următorii jucători i 
Florea (Stan) — Mihăilescu, 
Georgevici, Stoker, Popescu — 
Sandu (Remus Popa), Marines
cu — Peronescu, Nădășan (Da
vid, Dobrescu), Libardi, Cotor
mani.

Dumitru GHEONEA

loan C1IIKAȘ 
muncitor tipogrof

■Stația CiF R. Petroșani: La blocul de comandă a instalației 
penlru dirijai ia • Iveli <• ivnnică a circulației trenurilor, impie
gatul de mișcare Zoltan Pop ■execută manipulările necesare.

Foto : V. IORDACHESCU
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O LUCRARE UTILĂ PENTRU TOȚI CONDUCĂTORII AUTO

i
Importanța realizării unei 

, circulații pe drumurile publi
ce in deplină siguranță, nu 
mai trebuie demonstrată. 
Raptul insă că mai au loc 

| Încălcări ale normelor pri-
I vital traficul auto de călători

și mărfuri, contravenții și in
fracțiuni, accidente — uneori 
cu consecințe ireparabile —■ 
denotă că în însușirea și res- 

l pectarea prevederilor Decre-
. tului privind circulația pe

drumurile publice și a Regula
mentului pentru aplicarea a- 
eestuia mai există lacune. 
Pentru a veni în ajutorul 
șoferilor profesioniști și ama
tori, al pietonilor și bicicliș- 
tilor, al tuturor celor care 
concură la realizarea traficu
lui rutier, la Deva a apărut 
lucrarea „CIRCULAȚIA PE 
DRUMURILE PUBLICE", edi-

tată sub îngrijirea serviciu
lui circulației din I.M.J. Hu
nedoara.

Lucrarea reunește, într-o 
carte de dimensiuni reduse, 
Decretul nr. '328 din 1906, pri
vind circulația pe drumurile 
publice, Regulamentul pentru 
aplicarea acestui decret, pre
cum și Decretul pentru stabi
lirea și sancționarea unor 
contravenții la regulile de 
conviețuire socială, ordinea și 
liniștea publică. De asemenea, 
un .tpațiu larg este rezervat 
semnalizării rutiere, prin re
producerea în culori a tutu
ror indicatoarelor și marcaje
lor uzitate pe șoselele națio
nale și de interes local și pe 
străzile localităților urbane și 
rurale. Utilitatea unei astfel 
de lucrări ’ depășește cadrul 
celor care se ocupă in spe-

ciul de traficul rutier, ea fiind 
necesară tuturor cetățenilor, 
in scopul cunoașterii și res
pectării normelor înscrise in 
decretele amintite.

Este cunoscut faptul că De
cretul privind circulația pe 
drumurile publice și Regula
mentul pentru aplicarea aces
tuia stabilesc în amănunțime 
regulile ee trebuie respectate. 
Retipărirea acestora în între
gime, Intr-o singură carte, pu
ne la îndemina celor intere
sați un material de studiu fo
lositor, le înlesnește însușirea 
mai temeinică a normelor de 
circulajie, îi ajută la respec
tarea lor cu strictețe.. Șoferii 
profesioniști și amatori; pieto
nii,; bicicliștii regăsesc în ca
pitolele Regulamentului sem
nele și semnalele folosite pen
tru asigurarea securității cir

culației, regulile privind cir
culația vehiculelor de orice 
fel, obligațiile deținătoriloi de 
autovehicule, modul de înma
triculate și radiere a acesto
ra, cum se poate obține per
misul de conducere, ciiculația 
autovehiculelor in trafic in
ternational, constatarea și 
.sancționarea contravențiilor și 
infracțiunilor și altele. Sînt 
reproduse, de asemenea, indi
catoarele de avertizare, diri
jare, interzicere și restricție, 
cele de sens obligatoriu, de 
orientare etc., precum și mar
cajele longitudinale, luterale, 
transversale și altele, pentru 
puncte periculoase, obstacole 
în cale, sectoare de drum cu 
vizibilitate redusă, ramifica
ții și încrucișări de drumuri, 
marcaje pentru treceri de pie
toni. Sînt prezentate și sem

nalele făcute de agenții de ; 
circulație, semnalele semalua- . 
relor electrice și ale lămpilor 
de lumină galbenă intermiten- i 
lă.

Ultima parte a lucrăm este ! 
consacrată publicării Decretu- 
lui pentru stabilirea și suni'- i 
ționarea unor contravenții | 
privind regulile de conviețui- < 
re socială, ordinea și liniștea 
publică, decret cate trebuie 
cunoscut și respectat de către 
toți cetățenii. Prin aceasta, va- j 
loarea lucrării sporește, ezi 
suscilînd interesul outilicului 
larg, lata de ce cartea ..CIR- , 
CU LĂȚI A PE DRUMURILE 

■PUBLICE" se recomandă sin- - 
gură, utilitatea ei. pentru ori
ce cetățean, fiind indiscuta 
bilă.

Paul GHEORGIIII
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AJUTOARE 
pentru slnlsfratll 

din România
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Lucrătorii și activiștii Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia și co
lectivul redacțional al ziarului 
„Akahata" au donat pentru re
giunile sinistrate din România, 
în total, suma de 157 600 yeni.

ton (S.U.A.),
de .300

au donat suma 
dolari.

Badescu din Milano, o- 
din România a donat

Emid
riginar
suma de 150 000 lire italiene 
pentru fondul de ajutorare a 
zonelor sinistrate din România?

Pe agenda sesiunii jubiliare a Adunării Generale PENTRU ASIGURAREA PĂCII
Firma ,,Linde11 din Miinchen 

(R. F. a Germaniei) a comu
nicat că donează o cantitate 
de carbid în valoare de 85 000 
mărci, destinat Combinatului 
siderurgic din Galați.

Tot din R. F. a Germaniei, 
firma „Danzas et Co" din 
Frankfurt pe Main a trimis un 
cec în valoare de 1 000 mărci.

Barlen Martin și Vianu A- 
lice din New York, cetățeni 
americani, originari din Româ
nia, au donat suma de 500 do
lari și respectiv 100 dolari.

Firma italiană „Allevatori Vi
telli11 din Roma a făcut o do
nație de 1 000 000 lire italiene.

Foias Ilie Ciprian, profesor 
la Universitatea din 
care funcționează în 
profesor oaspete în 
donat suma de 500

București, 
prezent ca 
S.U.A., a 

dolari.

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite s-a a- 
nunțat că, pînă în prezent, 
au fost înscrise pe ordinea 
de zi provizorie a celei de-a 
25-a sesiuni jubiliare a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
100 de probleme.*Printre  a-

cestea figurează celebrarea a 
25 de ani de la crearea or
ganizației, aniversarea a 10 
ani de la Declarația cu pri
vire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, problema dezarmă
rii, consecințele economice și 
sociale ale cursei inarmări-

lor, rolul științei în dezvol
tarea economică a națiunilor 
(ultimele două la propunerea 
României), rolul tineretului 
și educarea sa în spiritul 
drepturilor omului și libertă
ților fundamentale, extinde
rea sediului O.N.U. etc.

Deși neînscrisă încă pe a-

succesiunea 
general, 
de ase- 

țărilor 
al cărui

genda sesiunii, 
actualului secretar
U Thant, preocupă, 
menea, delegațiile 
membre. V Thant,
mandat expiră în 1971, nu a 
indicat încă clar dacă doreș
te o reînnoire a mandatului 
său.

V. Murra, profesor la 
University" din New

John
.Yale
Haven — Connecticut (S.U.A.), 
originar din România, a expe
diat un cec în valoare de 
dolari.

Uniunea Cooperativelor Plan
tatorilor de Citrice — Selek din 
Kirenia (Cipru) a donat suma 
de 150 lire cipriote (circa 3G0 
dolari S.U.A.).

GREVA DOCHERILOR BRITANICI

100

de
cu
U-

Edo Marion și soția sa, 
origine română, împreuna 
Un grup de studenți de la 
nlversitatea „Harward" din Bos-

Casa de economii austriacă 
din Viena („Girozentrale und 
Bank der Osterreichische Spar- 
kassen") a donat suma de 50 000 
șilingi austrieci.

Primarul orașului Innsbruck 
(Austria) a donat suma de 1000 
șilingi austrieci.

(Agerpres)

Protocol de cooperare 
culturală și științifică 

între România și Maroc
RABAT 21 (Agerpres). — La 

20 iulie a avut loc la Rabat 
semnarea Protocolului de coo
perare culturală și științifică 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Maroc, 
partea 
fost semnat de Vasile Mircea, 
ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Rabat, iar 
din partea marocană de către 
'Abdelhadi Chraibi, ambasador, 
șeful Diviziunii culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Marocului.

Protocolul prevede realizarea 
unei serii de acțiuni pe linia 
cooperării între instituțiile de 
învățămînt din cele două țări, 
organizarea de expoziții și alte 
manifestări 
buie la o 
reciprocă 
ale celor

„Aceste 
buri, a

Din 
română, documentul a

menite să contri- 
mai bună cunoaștere 
a valorilor culturale 
două țări.
contacte și schim- 
declarat Abdelhadi 

Chraibi cu prilejul semnării

protocolului, sînt de natură să 
permită națiunilor noastre să
cunoască mai bine viața cultu
rală a celor două țări și să
aprecieze eforturile depuse în 
mod continuu pentru asigura
rea bunăstării popoarelor noas
tre sub conducerea și directi
vele prețioase ale eminenților 
noștri șefi de stat". La • rîndul 
său, ambasadorul român a su
bliniat : „cînd cele două 
verne au hotărît să încheie 
cest acord 
manifestat 
popoarelor 
bora și de 
colaborare 
cunoaștere

cultural, ele 
dorința comună

gu- 
a- 

au 
a

noastre de a cola- 
a încuraja această 

printr-o mai bună 
reciprocă".

țările
socialiste

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— Colaboratorii Institutului 
sovietic de radiologie medi
cală au elaborat proiectul 
unei camere pentru măsura
rea radioactivității generale 
a omului.

Pentru a ne imagina com
plexitatea aparatelor destina
te măsurării radioactivității 
organismului uman, este su
ficient să amintim faptul că 
radiațiile corpului reprezintă 
aproximativ a 1 000-a parte 
din emisiunea de raze a unor 
ace de ceas acoperite cu fos
for.

O
VARȘOVIA 21 (Agerpres). 

— La Swerka au început lu
crările de construcție a unui 
nou reactor atomic. Instala
ția se realizează pe baza unui 
proiect întocmit în întregime 
de specialiști polonezi și va 
avea puterea de 30 megawați. 
Ea va fi utilizată, in princi
pal, pentru producția de izo
topi radioactivi și pentru cer
cetări științifice.

©
VARȘOVIA 21 (Agerpres). 

— Producția de mașini pen
tru industria construcțiilor 
este o ramură nouă a indus
triei polone, care înregistrea
ză un înalt ritm de dezvol
tare In prezent, aproxima
tiv 100 de întreprinderi pro
duc excavatoare, concasoare, 
macarale, transportoare, re
morci și alte utilaje. In fie
care an, constructorii de ma
șini realizează aproximativ 30 
de noi tipuYi de 
pentru construcții.

instalații

c
• In cursul nopții de 

luni spre marți, în orașul ita
lian Reggio Calabria au avut 
loc două atentate cu bombe 
improvizate. Ele au explodat 
la interval de o jumătate de 
oră în fața intrării filialei 
locale a societății PIAT și la 
sediul inspectoratului de po
liție. Pagubele materiale pro
vocate de explozii sint re
duse. Nu au fost înregistra
te victime.

După cum se știe, starea 
de tensiune care domnește 
de citva timp în orașul Reg
gio Calabria și în împreju
rimi se datorește nemulțu
mirii populației față de ne
glijarea de către autorită
țile centrale a problemelor 
dezvoltării regiunii.

Q

21 (Aver
se dezvol-

ULAN BATOR 
pres). — An de an 
tă construcțiile, de locuințe 
in R. P. Mongolă. In ultimii 
trei ani. in diferite localități 
au fost construite locuințe cu 
o suprafață locativă de 400 000 
mp.

Se schimbă înfățișarea ca
pitalei mongole. In prezent 
se află in construcție două 
noi microraioane, ale căror 
locuințe vor însuma 160 000 
mp de suprafață locativă.

O
BUDAPESTA 21 (Agerpres). 

— In ultimii zece ani, numă
rul studenților a crescut în 
R. P. Ungară de peste două 
ori, ajungînd la aproximativ 
80 000. Aproape 40 la sută din 
ei urmează cursurile institu
telor cu caracter tehnic.

In R. P. Ungară funcțio
nează 87 de institute de în- 
vățămînt superior, față de 
numai 30, cite existau în ur
mă un deceniu.

Șl APLANAREA CONFLICTELOR
INTERNATIONALE

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Greva generală a celor 47 000 
de docheri britanici a intrat 
marți în cea de-a șaptea zi. Pe 
cheiurile tuturor porturilor 
engleze, activitatea este com
plet paralizată, sute de nave, 
venite din toate colțurile lumii, 
așteptînd să fie descărcate sau 
încărcate. O asemenea eventua
litate însă nu se întrevede, tra
tativele dintre reprezentanții 
greviștilor și cei ai patronatu
lui fiind suspendate.

Marți dimineața, și-a început 
oficial activitatea comisia spe
cială de anchetă, condusă de 
lordul Pearson, care a fost de
semnată de guvern să exami
neze cauzele conflictului .și să 
recomande măsurile ce ar ti 
necesare în vederea reluării 
lucrului în porturi. Comisia a 
audiat pe cîțiva dintre liderii 
sindicatului muncitorilor din 
transporturi, care au subli
niat că nu s-ar fi ajuns la si
tuația actuală dacă „patronatul 
ar fi dat dovadă de un simț al 
responsabilității și proporțiilor" 
în examinarea revendicărilor 
docherilor. Jack Jones, secretar 
general al Uniunii muncitorilor 
din transporturi, a declarat că 
„docherii britanici sînt tratați

Luptele din
PNOM PENH 21 

— Știrile transmise 
bodgia de corespondenții agen
țiilor’ de presă semnalează o 
intensificare a presiunii exerci
tate de forțele de rezistență 
populară asupra pozițiilor de
ținute de trupele generalului 
Lan Noi la nord, sud și vest 
de capitala khmeră. Patrioții 
au. declanșat puternice atacuri 
asupra fortificațiilor de care 
trupele inamice dispun în ora
șul Saang, situat la numai 29 
kilometri sud de Pnom Penh. 
Concomitent, detașamente ale 
forțelor de rezistență populară 
au încercuit un important post 
militar al armatei administra
ției Lon Noi, amplasat în loca
litatea Srang, la 48 kilometri de 
capitala cambodgiană. Lupte 
intense continuă, totodată, să 
se desfășoare în orașul Kirirom 
și în împrejurimile acestuia.

In ultimele 48 de ore au fost, 
de asemenea, semnalate ciocniri

aca cetățeni de categoria 
doua", atrăgînd totodată aten
ția asupra necesității de a se 
face recomandări „care să dea 
satisfacție muncitorilor 
curi". La Londra se 
ca membrii comisiei 
să-și termine audierile 
sfîrșitul 
raportul 
cel mai

Greva 
neața și 
towe, 
destinat descărcării 
conteiner, unde 425 de docheri 
au încetat lucțul. Muncitorii de 
aici nu participaseră pînă acum 
la grevă, beneficiind de un 
contract separat cu patronatul.

Luni noi 
munelor a 
„stării de 
guvern și 
scopul de i 
ției create prin greva docheri
lor. Cu toate acestea, după 
cum relevă agenția Reuter, so 
consideră a fi foarte puțin pro
babilă o intervenție a -armatei 
pentru descărcarea "navelor 
imobilizate în porturi, cel puțin 
pînă după publicarea raportu
lui comisiei de anchetă condusă 
de lordul Pearson.

Ședința Consiliului 
de Securitate

(Agerpres). 
din Cam-

Acțiuni ale forțelor Frontului 
de Eliberare din Mozambic

DAR ES SALAAM 21 (Ager
pres). — în ultimele două luni, 
forțele Frontului de Eliberare 
din Mozambic și-au intensificat 
acțiunile ofensive împotriva tru
pelor colonialiste portugheze, 
declanșînd numeroase atacuri 
asupra pozițiilor deținute de 
acestea în provinciile Cabo Del
gado și Niassa — se arată în-

tr-un comunicat dat publicității 
de Frelimo în capitala tan- 
zaniană. în cursul luptelor — 
menționează comunicatul — au 
fost uciși aproximativ 200 
militari, 
patrioții 
vehicule 
inamice 
titate importantă de muniții.

de 
portughezi. Totodată, 
au distrus numeroase 
militare ale forțelor 

și au capturat o can-

Pentru că este
posibil...

Conferința miniștrilor econo
miei din țările Maghrebului, 
deschisă luni la Rabat, capitala 
Marocului, readuce în atenție 
această zonă nord-africană, cu 
probleme specifice 
continentului din 
parte. Consacrată 
tiuni strict economice (se pre
vede adoptarea unor măsuri 
menite să ducă la intensifica
rea cooperării, în interes reci
proc, dintre țările Maghrebu
lui, cu participarea. ulterioa
ră a Mauritaniei), această reu
niune se desfășoară pe funda
lul unei intense activități di
plomatice, care a precedat-o 
și, într-un anumit mod, a și 
pregătit-o.

Intre Alger, Rabat, 
chott și Tunis au avut 
cent asiduie schimburi 
zite. Regele Marocului, 
al II-lea, a conferit succesiv 
cu președintele Mauritaniei. 
Mokhtar Ould Daddah, și cu 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. In capitalele res
pective au fost date publicității 
comunicate comune care relevau 
că „problemele divergente sînt 
depășite" și că „au fost create 
condiții pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea ulterioară a relații
lor de cooperare dintre țările 
maghrebiene". Deși protocolare 
în aparență, aceste acțiuni au 
totuși semnificații profunde. 
Pentru că acele comunicate co
mune reprezintă, în ultimă in
stanță. baza unor rezultate po
zitive ale actualei conferințe și,

nu numai 
care face 
unor ches-

Nouak- 
loc re
de vi- 
Hassan

din do- 
așteaptă 
Pearson 

pînă ia 
săptămînii, urmînd ca 
lor să fie prezentat 
tîrziu lunea viitoare, 

s-a extins marți dimi- 
asupra portului Felix- 

al doilea port european 
pavelor- ț

>aptea, Camera Co- 
aprobat declararea 
urgență" de către 
măsurile propuse in 
a se face față sittia-

Cambodgia
Violente între forțele de rezis
tență populară și unități mili
tare inamice în localitatea 
Kompong Trabek, situată pe 
șoseaua ce unește Pnom Pen- 
hul cu Saigonul, precum și în 
provinciile Kompong Speu, Ta
keo și Kampot.

YORK 21 (Agerpres).

■ PE SCURT

pe alt plan, un argument real 
în sprijinul politicii care pre
conizează soluționarea oricăror 
divergențe și conflicte la masa 
tratativelor.

Pentru Maroc și Algeria, pe 
de o parte, Maroc și Maurita
nia, pe de alta, ultimul dece
niu a fost echivalent cu per
manente divergențe și conflicte 
care au atins uneori stadiul 
ciocnirilor armate. Perioada de 
divergențe a fost depășită abia 
în toamna trecută, cînd conflic-

NEW
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a reluat luni seara 
dezbaterile asupra problemei 
violării de către Anglia a 
embargoului asupra livrări
lor de arme către Republica 
Sud-Africană, instituit prin 
rezoluțiile O.N.U. din 1963 
și 1964. Discutarea acestei 
probleme a început vinerea 
trecută, la cererea grupului 
țărilor africane.

In ședința de luni seara, 
delegatul Marii Britanii, Fre
derick Warner, a încercat să 
justifice intenția declarată a 
guvernului conservator de a 
relua livrările de arme că
tre R.S.A. și să liniștească 
opinia publică prin faptul 
că ar fi vorba doar de ar
me cu caracter „defensiv".

Cu cîteva ore înaintea în
ceperii lucrărilor Consiliului 
de Securitate, delegația Marii 
Britanii a distribuit reprezen
tanților presei, acreditați la 
Organizația Națiunilor Unite, 
textul declarației făcute de 
ministrul afacerilor externe, 
Alec Douglas Home, în Ca
mera Comunelor.

Reprezentanții statelor a- 
fricane au respins orice dis
tincție între armamentul 
considerat defensiv și armele 
utilizate de regimul de la 
Pretoria împotriva adversari
lor apartheidului și a țărilor 
africane vecine cu R.S.A.

• Ministerul Afacerilor 
terne al R. D. Vietnam a 
publicității un comunicat 
care se arată, că 
R. D. Vietnam și Ceylonului 
au căzut de acord să 
lească relații diplomatice 
nivel de ambasadă.

Ex- 
dat 
în 

guvernele

stabi- 
la

• La încheierea lucrărilor 
Consiliului de Miniștri indone
zian, întrunit luni la Djakarta 
pentru a analiza situația creată 
în țară, în urma izbucnirii epi
demiei de holeră, un purtător 
de cuvint guvernamental a fă
cut apel la lansarea unei cam
panii naționale pentru comba
terea epidemici.

• Poliția argentiniană des
fășoară o vastă anchetă pen
tru a-i aresta pe toți cei care 
ar fi putut fi implicați în ră
pirea și asasinarea generalului 
Aramburu. Se pare că în cursul 
anchetei de pînă acum au fost 
identificați principalii responsa
bili ai acestui act în persoana 
lui Carlos Capuano Martinez 
și Mario Eduardo Firmenicti, 
Cei doi au scăpat, însă, 
întinse de poliție.

cursei

• Guvernul bolivian 
interesele țării sale și 
spre independență economică, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă, președintele 
Boliviei, Alfredo Ovando Can-

apără 
tinde

Referendum
constitutional

In Maroc va avea loc, la 24 
iulie un referendum în cadrul 
căruia populația majoră urmea
ză să se pronunțe 
constituții a țării.

Această măsură, 
9 iulie de regele 
Il-lea, într-un mesaj 
poporului, coincide cu ridicarea 
stării excepționale 
în iunie 1965) și cu 
de a reactiva rolul

asupra noii

anunțată la 
Hassan al 

adresat

(decretată 
hotărîrea 

unor insti-

NOTE EXTERNE
tul a intrat^în faza soluționă
rii, în urma conferinței isla
mice la nivel înalt, care a a- 
vut loc la Rabat. Intre șefii 
celor trei state sau între di
verse personalități oficiale ale 
statelor respective au avut loc 
contacte susținute, concretizate 
în final prin soluționarea di
vergențelor teritoriale dintre 
Maroc și Algeria și, totodată, 
prin stabilirea de relații diplo
matice între Maroc și Maurita
nia. In aplanarea vechiului con
flict dintre aceste țări și-au 
spus cuvîntul, desigur, și o se
rie de interese de ordin eco
nomic.

V. A.

tuții constituționale. O parte a 
puterii legislative va reveni, 
astfel, în mîinile Parlamentului.

Referindu-se la 
apropiatului referendum 
stituțional, ziarul 
arată că forma 
statului marocan 
în cauză" și că 
esențiale ale constituției 
1962 vor fi menținute", 
cipala inovație adusă de 
iectul noii legi supreme 
tă rolul sporit acordat 
mentului în viața politică 
țării, Prevederi importante 
referă la structura, împuterni-

conținutul 
con- 

„Le Monde" 
monarhică a 

.nu va fi pusă 
„prevederile 

din 
Prin- 
pro- 

reflec- 
Parla- 

a 
se

cirile și funcționarea organului 
legislativ. In cadrul acestuia, 
se va trece de la un sistem 
bicameral la un sistem unica
meral. Proiectul noii constituții 
stabilește totodată, modul de ■ 
desfășurare a sesiunilor parla
mentare. Noul Parlament al 
țării va fi, în parte, emanația 
adunărilor deja alese la scară 
provincială, municipală și 
fesională, anumiți membri 
mînd să fie desemnați din 
ciu, iar alții să fie aleși 
sufragiu universal. In 
tul mesaj adresat 
șeful statului marocan a 
tat că, după referendumul din 
24 iulie, vor fi organizate ale
geri legislative, între 21 și 24 
august a.c.

Observatorii aflați la Rabat 
apreciază că măsurile anunțate 
de regele Hassan al II-lea con
stituie un pas important în evo
luția vieții politice marocane.

Agențiile de presă 
că, în aceste zile, 
în vederea referendumului 
stituțional din Maroc este 
plină desfășurare. Au loc 
nări populare și mitinguri, 
care reprezentanți ai guvernu
lui informează opinia publică 
despre sensul schimbărilor pre
conizate și despre principiile 
noii constituții.

pro- 
ur- 
ofi- 

prin 
aminti- 

poporului, 
ară-

transmit 
campania 

con- 
în 

adu
la

Ion MADOȘA

Bărbații cei mai puternici 
din Bavaria superioară s-au 
întîinit anul acesta la Gar- 
misch-Partenkirchen (Repu
blica Federală a Germaniei), 
la tradiționalul campionat al 
„luptei degetelor încîrligate". 
O zi întreagă, luptătorii, au 
concurat pentru obținerea 
titlului de campion în acest 
sport național bavarez în ca
re scopul final este de a tra
ge adversarul, cu degetul în- 
cîrligat de al acestuia, peste 
masa la care se desfășoară 
acțiunea (ilustrație). Victoria, 
precum și titlul de campion 
în categoria de vîrstă de Ia 
18 la 21 de ani g revenit lui 
Josef Grobl, mecanic-auto în 
vîrstă de 20 (le ani. Campio
nul Griibl n-a produs sur
prindere : el se antrenează 
de peste un an cu ajutorul 
unei bucăți de stîncă de 150 
de kilograme. Un fapt a pro
dus însă tristețe la festivalul 
degetelor încîrligate de la 
Garmisch : anume că acest 
sport popular, pe cît de tra
dițional pe atît de greu în ce 
privește forța și îndemînarea, 
n-a fost ridicat încă la ran
gul de disciplină olimpică.

VIENA 21. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite i Luni seara a avut 
loc la „Palais Palffy" din Vie
na deschiderea oficială a semi
narelor organizate de Academia 
internațională pentru pace, a- 
vînd ca teme „Asigurarea pă
cii" și „Aplanarea conflictelor 
internaționale".

In cuvîntul de deschidere, 
ministrul de externe al Aus
triei, Rudolf Kirehschlaeger, a 
scos în evidență actualitatea pro
blemelor puse în discuția parti- 
cipanților la seminare. Referin
du-se la politica externă a Aus
triei, Kirehschlaeger a arătat că 
țara sa a stabilit relații de 
colaborare pașnică cu toți ve
cinii și că este gata să între
prindă inițiative proprii atunci 
cînd consideră că poate să a- 
ducă o contribuție pozitivă la 
cooperarea internațională și la 
întărirea securității internațio
nale. „In zilele următoare —

a spus ministrul austriac —• 
vom remite guvernelor tuturor 
statelor europene, precum și 
S.U.A. și Canadei, Un memo» 
randum în problema convocă» 
rit și ordinii de zi a unei con» 
ferințe a securității europene. 
Sperăm ca, prin expunerea 
punctului nostru de vedere, să 
se înlesnească o înțelegere a- 
supra unei asemenea conferin
țe, care, sîntem convinși, at’ 
putea să reprezinte o contri
buție de mare valoare la con
solidarea securității în Europa. 
Credem că asigurarea păcii și 
securității internaționale cere 
demersuri pozitive. Toate sta
tele trebuie să respecte prin
cipiile Cartei Națiunilor Unito 
și ale declarației generale a 
drepturilor omului — suvera
nitatea, integritatea și inde
pendența tuturor popoarelor'-’ 
— a subliniat ministrul de ex
terne austriac.

• La Teatrul Mare din Phenian a avut loc un spec
tacol cu opera „Opt povestiri de pe muntele Kumgang", dat 
în cinstea delegației militare române, condusă de general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, care face o vizită în R.P.D. Coreeană.

La spectacol, oaspeții români au fost însoțiți de gene
ralul O Jin U, șeful Statului Major al Armatei Populare 
Coreene, de miniștri adjuncți ai apărării naționale, generali 
și ofițeri ai Armatei Populare Coreene.

• Președintele Mao Tzedun 
și vicepreședintele Lin Biao au 
primit luni la Pekin delegația 
Consiliului de Stat a Republi
cii Populare Congo, condusă <le 
Alfred Raoul, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, aflată într-o vizită în R.P. 
Chineză.

• Doi tehnicieni vest-ger- 
mani, Eugen Schulumauser și 
Gunther Lerch, au fost răpiți 
de persoane necunoscute in 
localitatea Teoponte, anunță 
un comunicat al Ministerului 
bolivian al afacerilor interne. 
Cei doi tehnicieni lucrau la 
societatea nord-americană „South 
American Placers", care ex
ploatează minele de aur din 
nordul țării.

• Neil Armstrong, primul 
pămîntean care a pus piciorul 
pe suprafața astrului nopții, a 
declarat de curînd ziariștilor 
că, în mod cert, va fi printre 
primii care vor încerca să ob
țină... un bilet de călătorie 
spre Lună atunci cînd se vor 
deschide primele linii turistice 
pe această rută.

• „Guvernul Statelor Unite 
nu intenționează să-și modifice 
politica sa față de guvernul 
Republicii Sud-Africane", â 
declarat luni purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A., referindu-se la ho
tărîrea Marii Britanii de a li
vra arme regimului de Ia Pre
toria.
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• Ministrul de finanțe în 
noul guvern conservator al 
Marii Britanii, lain Macleod, 
a decedat în timpul nopții de 
luni spre marți, la reședința, 
sa oficială din Downing Street 
11, în urma unei crize cardia
ce.

• Guvernul Republicii Popu
lare Albania și guvernul Con
federației Elvețiene au căzut 
de acord să stabilească relații 
diplomatice și să facă schimb 
de reprezentanți cu rangul de 
ambasadori, informează agen
ția A.T.A.

• Ploile torențiale care au 
căzut în ultimele zile în unele 
regiuni ale Indiei au provocat 
mari inundații. Un bilanț pro
vizoriu difuzat la Delhi arată 
că în urma creșterii considera
bile a apelor Brahmaputrel, a- 
proape o treime din suprafețele 
agricole cultivate cu orez șl 
ceai din statul Assam au fost 
compromise. De pe urma revăjf- 
sării rîurilor au avut de sufe
rit aproximativ un milion de 
locuitori. Peste 10 000 de per
soane au rămas fără adăpost. 
Traficul rutier pe șoselele ce 
traversează - acest stat a lost 
întrerupt,

• La Atena s-a anunțat ofi
cial că primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, 
va exercita personal funcțiile 
de ministru al afacerilor ex
terne în urma decesului titu
larului acestui portofoliu, Pa- 
nayotis Pipinellis.

ARGUMENTE 
pentru o tradiție
„Dacă voi nu mă vreți, eu 

vă vreau" — această veche 
și cunoscută formulă ar pu
tea reprezenta motto-ul sub 
care s-a desfășurat turneul 
întreprins în Marea Britanic 
și într-o serie de țări vest- 
europene de John Marshall, 
vicepremier al Noii Zeelande.

Ceea ce dorește John Mar
shall (și, implicit, Noua Zc- 
elandă) este conservarea de- 
bușeului britanic pentru pro
dusele alimentare neo-zeelan- 
deze, iar în acest context se 
subînțeleg Anglia și, în ul
timă instanță, țările europe
ne membre ale Pieței co
mune.

Deși suspendarea veto-ului 
francez (în cursul verii tre
cute) a temperat considera
bil zelul britanic de a pă
trunde în C.E.E., în momen
tul de față, pe malurile Ta- 
misei se constată o reactivi- 
zare a tendințelor de aso
ciere, declanșînd semnalul de 
alarmă în așa-numitele țări 
de la marginea lumii, îndeo
sebi Noua Zeelandă și Aus
tralia.

Foste colonii britanice, a- 
ceste țări au constituit multă 
vreme tentaculele Europei 
occidentale pînă în inima Pa
cificului. Influența domina
toare emanată de metropolă 
se concretiza, pe de o parte, 
într-o copiere pînă la absurd 
a modului de trai al „conti
nentului civilizat", iar pe de 
alta, într-o accentuată depen
dență economică, dat fiind 
că Marea Britanie concentra 
cea mai mare parte a rela
țiilor comerciale australo-neo- 
zeelandeze cu restul lumii.

Proclamarea independenței 
și integrarea în fluxul vieții

moderne se desăvîrșesc sub 
aceeași amprentă britanică, 
ce se face simțită și, ulte
rior cînd Noua Zeelandă și 
Australia schițează gestul de 
a se dezangaja de tutela me
tropolei pentru a descrie o 
linie de evoluție nouă care 
să le reamplaseze din punct 
de vedere politico-economic 
în regiunea geografică căreia 
îi aparțin.

Pentru Noua Zeelandă, de 
pildă. Anglia constituie încă 
partenerul comercial de prim 
ordin, întrucît piața britanică 
absoarbe anual 90 la sută 
din exporturile neo-zeelande- 
ze de unt, 90 la sută din ceie 
de carne de miel și 80 la 
sută din cele de brînză. Or. 
intrarea Marii Britanii 
Piața comună echivalează 
invadarea acestei piețe 
către produsele agricole 
parținînd țărilor membre
organizației. Dat fiind carac
terul agrar al economiei sale, 
exporturile menționate, desti
nate Marii Britanii, reprezin
tă pentru Noua Zeelandă 
principala sursă de devize. 
Or, în acest context, pier
derea debușeului britanic 
este apreciată ca o adevărată 
catastrofă pentru economia 
neo-zeelandeză, care ar ur
ma, potrivit unor statistici 
de la Wellington, să înregis
treze anual pierderi de 92.2 
milioane dolari, tocmai în
tr-un moment cînd se depun 
serioase eforturi pentru in
dustrializare. Acest fapt ex
plică ne deplin încercările 
întreprinse de autoritățile 
neo-zeelandeze pentru „con
servarea tradiției" comerciale
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