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DĂRUIREA,
PRICEPEREA
au desferecat
izvoarele
realizărilor
de prestigiu

cunoscut
Astfel, 

cărbune, 
la 
cu 
cu

sută,
24 la 
86 la 
com- 
com-

Cifrele exprimă sintetic, în- 
tr-un fel oarecum neconcludent, 
eforturile pe care un colectiv 
oarecare le/face pentru a-și în
deplini la timp sarcinile ce-i 
■revin, pentru ca fiecare mem
bru al colectivului să fie mul
țumit cu adevărat de sine în
suși, pentru a putea spune răs
picat, cu mîndrie, numele co
lectivului din care face parte.

M-am gîndit la cele de mai 
sus în timp ce luam cunoștință 
de realizările obținute în acest 
an de către colectivul minei 
IParoșeni, realizări pe drept cu- 
vînt remarcabile. Am în ve
dere, cînd spun acest lucru, 
faptul că față de anul 1969, 
în anul curent, dinamica prin
cipalilor indicatori a 
substanțiale creșteri, 
planul producției de 
este mai mare cu 70 
productivitatea muncii 
sută, producția marfă
sută și șirul exemplelor 
parațive ar mai putea fi 
pletat încă.

Modest dar ambițios, curios- 
cîndu-și de acuma posibilități
le, reala valoare aș zice eu, 
colectivul minei Paroșeni, vrînd 
poate să-și facă o dată mult 
așteptata intrare în familia mi
nelor cu tradiție a Văii Jiului, 
s-a pus pe treabă, prețuind cum 
se . cuvine fiecare zi 
fiecare schimb.

Brigăzile, atît cele 
taje cît și cele de 
tiri, omogene și ca 
un potențial sporit, 
atacul, hotărîte să nu precupe
țească nimic.

Și, după jumătate de an, 
cifrele unui prim bilanț le 
sînt argumente simbol, argu
mente care dincolo de cifre în
seamnă dăruire, pricepere, per
severență. Dar să dăm cuvîn- 
tul cifrelor. Producția de căr
bune a fost depășită în 7 luni 
cu peste 7 000 tone realizate, 
lucru foarte important, aproa
pe în exclusivitate pe seama 
creșterii productivității muncii 
care, pe exploatare, a atins 
1,878 tone/post, cu 0,182 to- 
ne/post mai mult decît indi
cele planificat. Tn același ritm 
s-au desfășurat și lucrările de

pregătiri și investiții. De men
ționat că extinderea susținerii 

■ metalice în abatajele frontale 
a favorizat reducerea consu
mului de lemn de mină, de 
la 22,8 mc/1 000 tone, la 20.9 
mc/1000 tone. Toate acestea 
au contribuit la obținerea unui 
bilanț economico-financiar po
zitiv, în sensul că, prețul de 
cost al tonej de cărbune* ex
trase, realizat, a fost cu 2,99 
lei mai mic decît planul, bene
ficiile depășind prevederile cu 
542 mii lei.

Desigur, la obținerea acestor 
realizări a contribuit întregul 
colectiv al minei, remareîndu- 
se în mod special, brigăzile con
duse de Costache Zaharia, 
Gheorghe Pișlcag, Nicolae Croi- 
toru, Petru Spînu. Geza Ka- 
laman. Constantin Peloiu, An
drei Sandor, Alexandru Laszlo 
și altele.

Intr-o discuție , purtată cu in
ginerul Dan Surulescu, direc
torul minei, despre modul în 
care au fost obținute realiză
rile menționate, dînsul ne-a 
latat :

„Printre 
contribuit 
ficientă a
citori, la organizarea mai bu
nă a procesului de producție, 
la obținerea unor indicatori 
calitativi corespunzători, cu 
toate greutățile întîmpinate a- 
mintim : continuarea concentră
rii producției în stratul 15; pu
nerea în funcțiune înainte de 
termen a planului înclinat nr. 
15 și a fluxului de transport 
cu transportoare cu bandă, ca
re asigură transportul pînă la 
siloz a întregii producții de la 
orizontul 575; eșalonarea ra
țională a lucrărilor de pregă
tire care au asigurat linia de 
front necesară atît pentru se
mestrul I cît și în perspectivă; 
îmbunătățirea deservirii brigă
zilor prin aprovizionarea mai 
bună și mai operativă a locu
rilor de muncă din subteran 
cu materiale potrivit comen
zilor și graficelor de introdu
cere a materialelor în subte-
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măsurile 'care 
la folosirea mai 
efectivelor de mun-

$ In localitățile afectate 
de calamități din județul Si
biu munca 
gistrează 
După cum 
în a doua 
iulie au reintrat in funcțiune 
toate instalațiile celor două 
mari unități industriale din 
Mediaș, „Emailul roșu" și 
„Târnava", greu afectate de 
inundații. In oraș au fost în
cepute pînă în prezent lucră
rile de refacere la 80 din 
cele 145 imobile ale Î.I.L. 
și 900 din cele 1 260 de case 
proprietate particulară dis-

de refacere inre- 
progrese rapide, 
s-a mai anunțat, 
jumătate a lunii

încă 120 
apartamente, 

în curs 
de montare

de lucru,

din aba- 
la pregă- 
atare eu 

au pornit
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ÎN CINSTEA ZILEI MINERULUI

Cei care taie drumuri in adincuri
Brigăzile de investiții din ba

zinul carbonifer al Văii Jiului, 
care deschid și pregătesc ca
pacitățile viitoare ale minelor, 
care desferecă tainițele adincu- 
lui spre a duce la ziuă bogă
ția „diamantelor negre", depun 
eforturi febrile, concentrate in 
aceste dinlîi zile de august în
cins, prevestitor de roade... 
Sărbătoarea din 9 august — a 
tuturor minerilor — este a- 
proape, și în cale-i se cuvine 
să ieșim cu brațele pline de 
lealizări, din toate locurile de 
muncă ale subteranului. Tone 
cît mai multe, melri liniari cit 
mai mulți săpați către „izvoa
rele" cărbunelui — sare și pline 
minerească...

cal re sectorul deschideri și pre
gătiri de la mina Lupeni — 
care au ridicat sporul de me
traj, pe 7 luni, la aproape 150 
— a contribuit și brigada lui 
DION1SIE ZO1A, la frontul ga
leriei diagonale, orizontul 440. 
Procentul de Îndeplinire a sar
cinilor de producție : 103,3.

da condusă de VASILE PAVEL, 
care și-au depășit sarcinile de 
plan pe luna iulie cu peste 
18°/n, în galeria de legătură cu 
blocul O, de la orizontul XIV...

PENTRU 
DE

ABATAJELE 
MÎINE...

PUTEREA EXEMPLULUI
realizați in plus, 

lucrările de des-

PUȚUL CENTRU
SE ADINCEȘTE...

...ia t. M. Lupeni, în 
asigurării capacității de 
port a minei, pentru ca
deiița tonelor extrase să-și aile 
„vad" încăpător. Aceasta repre
zintă una dintre 
lucrări 
execută

scopul 
trans- 
abun

principalele 
de investiții care se 

in prezent și unde 
harnica brigadă condusă de 
minerul MIHAI SANDU obține 
un randament constant bun. In 
luna trecută, de exemplu, mi
nerii de aici și-au Îndeplinit 
norma de lucru avută 
porție de 122 la sută, 
puțul centru, la casa 
de extracție, brigada 
de PAVEL MIHUȚ și-a depășit 
sarcinile de plan ce-i reveneau 
cu 3,7 la sută.

La realizarea, pe iulie, a ce
lor aproape 30 ml în plus, de

De cite ori s-a scris despre 
brigada, cu oameni capabili, 
întreprinzători, de „lungă bă
taie" în strădaniile depuse la 
frontul de lucru, a lui PETRU 
TĂTARU, de la mina Petrila, 
nici nu mai știm cu exactita
te. Destoinicia acestor mineri, 
hotărîți să-și facă simțit apor
tul permanent în asigurarea 
liniei de abataj pentru brigă
zile 
nat 
bdn 
gul 
nevoiți să-i lăudăm iar... 
luna recent încheiată, luerlnd 
la frontul galeriei transversale 
de la orizontul XVI, brigada 
și-a realizat norma intr-un pro
cent de 110. Evidențiem cu sa- 
tisfacție că realizările bune ale 
acestora stimulează și pe alți 
mineri, cum sînt cei din briga-

productive, ne-a determi- 
să relatăm mereu cite ceva 
despre ei. Și acum, In pra- 
Zilei minerului, sîntem...

In

Cei 131 ml 
pe iulie, la 
chidere și pregătire a capaci
tăților de producție, de la 
E. M. Bărbăteni, ridică depăși
rea înregistrată aici, după 7 
luni, la aproape 200 ml. în 
trimestrele III și IV vor trebui 
să intre în tuncțiune abat a te
care să asigure creșterea pre
liminată a producției pe 
curent și în continuare, 
un obiectiv de primă mărime, 
pentru atingerea căruia între
gul colectiv este mobilizat in 
momentul de față. Minerit din 
brigăzile conduse de experimen
tata GHEORGHE LTȚCAN. A, 
LEXANDRU SILAGY și PETRU 
MODOROȘ, de la sectorul Mier- 
leasa, prip realizările pe care 
le obțin, arată că sînt pe de
plin conșlienți de necesitatea 
unui ritm cil mai înalt de exe
cuție la lucrările ca atare.

anul 
lată

Tr. MULLER

• • I “municipala

în pro- 
Tot la 
mașinii 

condusă
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truse sau avariate 
Valoarea sumelor 
pînă in prezent sinisțraților 
din județ pentru refacerea 
imobilelor și anexelor gospo
dărești și pentru achizițio
narea unor bunuri personale 
se ridică pînă în prezent la 
peste 21 milioane lei.

de ape. 
achitate I 

I 
I I I

• La Mătăsaru, în județul 
Dîmbovița, a intrat în ex
ploatare una dintre cele mai 
mari balastiere din țară, cu 
o capacitate anuală de 
1-100 000 mc. Se vor extrage, 
de asemenea, nisipuri pentru 
tencuieli și alte sorturi de 
materiale destinate construc
țiilor industriale.

I

Primcle 30 apartamente din 
Valea Jiului, ai căror pereți 
sînt alcătuiți dintr-un sistem 
combinat de panouri mari din 
beton ușor și greu — construite 
în cartierul petroșănean 
roport 5 extindere" — 
juns

La 
pute 
ceste 
Bll, 
(trei 
1—3,

INVITAȚIE ÎN DELTĂ

de apartamente 
din Lupeni și I) 
apartamente, din

panourilor mari, 
pe șantierele res-

„Ae- 
au a- 

în stadiu de finisaj.
alte două blocuri, conce- 
similar, a început în a- 
zile montajul; e vorba de 
cu 90 
etaje) 
cu 30

Petroșani.
Montajul 

transportate 
pective de la poligonul de pre
fabricate din Livezeni, se e- 
xecută cu ajutorul unor ma
carale turn tip „Bocșa", de 100 
tone-metri la Lupeni, și de 40 
tone-metri la Petroșani.

întîlnire

Comîsia de turism pentru 
tineret a Comitetului munici
pal al U.T.C. organizează în 
zilele de 12—16 august o ex
cursie pentru vizitarea Del
tei Dunării. Traseul prin 
Deltă va fi parcurs cu șa
lupa pe următorul itinerar : 
Tulcea — Maliuc — Dună
rea Veche — Ostrovul Ma
liuc — Lacul Fortuna — 
Mila. 23 — Dunărea Veche
— Crișan — Brațul Sulina
— Tulcea. După cele două 
zile de vizitare a Deltei ex
cursia va continua cu auto
carul pe traseul Tulcea —

ora 11, tineriiAzi, la
din orașul Lupeni iși dau 
întîlnire la club cu tovară
șul Wiliam Szuder, membru 
de partid din ilegalitate, ca
re va evoca evenimentele din 
zilele lui august 1929.

I

Histria — Mamaia — Con
stanța. In Constanța tinerii 
vor vizita acvariul „Ion Bor- 
cea“, Muzeul arheologic „Va- 
sile Pîrvan" etc.

Prețul excursiei 
364 lei cuprinzînd 
tul pe C.F.R. intre 
— Tulcea, cazarea
pe pontoane remorcate pe șa
lupe, iar în continuare ca
zarea pe litoral și masa pe 
toată durata excursiei.

înscrierile se primesc la 
sediul Comitetului municipal 
U.T.C. pînă in dat-a de 8 au
gust.

este de 
transpor- 
Petroșani 
in Deltă,

V
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„Ne simțim ca acasa‘
Pesle Jiu de incinta minei 

Dilja, in vecinătatea unui 
peisaj frumos, odihnitor, care 
vrei — nu vrei te îndeamnă 
la relaxare se află 
pentru nefamiliști al 
sus amintite. Sincer 
deși aspectul exterior 
gerează cu optimism 
deosebit, 
că, pătrunzind înăuntru, 
merele, coridoarele, totul, 
vor părea deosebite.

în holul de la parter, 
cînd pe lingă portarul ama-

căminul 
minei 

să fiu, 
îți su

cevei 
n-am crezul lotuși 

câ
inii

bil și binevoitor (de ce oare 
nu-s toți la lei ?), plante e- 
xotice, cîleva fotolii și o. 
măsuță deschideau perspecti
va unui cămin modern, bine 
îngrijit. însoțiți de Carol 
Munteanu, administratorul i- 
mobilului, am călcat pragul 
mai multor camere, și, cu 
adevărat, am rămas mat mull 
decît plăcut impresionat. Cu
rățenia deplină, liniștea, gi-

tre- R. S.

(Continuare în pag. a 3-a)
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CHEILE IIEȚULUI

iubita cu daruri pe care nimeni altul nu i le

de~a lungul jirului apei, în chei ai impresia, 
că, odinioară, Jiețul izvora de undeva din ah

S. BRÂDEANl

- ■ •

i1
< >

izare și de neînțeles sînt uneori frumusețile naturii, 
felul în care ea își schimbă chipul, obiceiurile, pu
tința. Uneori îți trebuie ani pînă să descoperi un 

amănunt care te înzdrăvenește, te învăluie cu o de demult 
așteptată răcoare. . .

- Pină la cheile care-i poartă numele, și aici intervine 
bizarul de care vorbeam la început, Jiețul mi-a părut, in 
acea zi de vară încărcată de soare și de albastru, enervata 
parcă de vintul care abia de-și mișca aripile, cinci vreme 
de citeva ceasuri i-am fost ortac intr-ale drumeției, cum 
spuneam, Jiețul mi-a părut ca un copil zburdalnic, mustind 
de sănătate, fugit de acasă pentru o zi două, cu gînd să dea 
de capătul lumii, opintindu-se fără folos să preschimbe în 
cai bolovanii întîlniți in cale, în cai care să-i poarte oste
neala. Scăpat de blestemul pietrei, al muntelui, risipindu-și 
puterile aiurea, zbenguindu-se printre păstrăvi, așa l-am 
cunoscut și l-am simțit, întovărășindu-l din satul care-i 
poartă numele, la chei. .......... „

La chei insă, in vreme ce munții își îndreaptă plini de 
semeție spinările, devenind parcă niște ziduri uriașe cu 
turnuri de strajă și metereze, de care se sprijină neputincios 
de-a mat pluti, întregul albastru al cerului, unde piatra de
vine aspră și răutăcioasă, Jiețul, acest riu neasemuit de tn- 
cîntător se preschimbă pe nesimțite din copilandru, intr-un 
flăcău gata să se ia la harță cu tot ce-l înconjoară. 7 umul- 
tuoș, murmurul lui de pină acum, se preschimbă, aici în 
chei, m bărbăție, putere, dorință de-a fi mereu întiiul, de 
a-și cîștiga 
poate da.

Privind 
crezi chiar 
băstrimile cerului șt curgea pe undeva pe sus, printre vir- 
furile munților, crescuți și ei ca niște stalagmite din sudoa
rea norilor, preocupați sa abată soarele din drumul sau, ți 
se pare că intre munți și apă s-a dus o luptă pe viață și pe 
moarte, o luptă care amindurora le-a supt puterile, nici 
care fiind învingător sau învins, dar de pe urma căruia. 
Jiețul a fost coburît jos, pe pămint, umilit intr-un fel, să 
știe că munții oricum trebuie respectați.

fi incolo de chei, apa iși pierde iarași din vigoare, rîul 
IJ bărbat, presehimbindu-se intr-un oăiețaș zglobiu, pus 
U pe șotii. Piatra iși pierde și ea din strălucirea aspri- 

mei, pudurile năpădesc jur-imprejurul., de crezi că riul și 
drumul se joacă de-a v-ați-ascunselea cu rădăcinile și trun
chiurile brazilor. Cerul parcă izvorăște și el din verdele pă
durilor de brazi și pină să ajungă sus se decolorează. Și 
intr-o atît de plăcută tovăiășie, nici nu-ți dai seama cit 
drum ai străbătut și cit de iute a trecut vremea...

Radu SELEJAN

I
a

decapare 
instalații

mai mari transfor- 
pe această platfor- 
a fost efectuat cu 
mai devreme, im-

.■.■.■.■.■.W.’AWV.V.VAV.'.W.W.'/.W.W.-.'.V.'.'AW.WAVAVC.V/AI

Aspect interior noua fabrica dedin

Porțile de Fier. Barajul deversor.

HOmi/l SOCIALISM Î!i IMAGINI Șl FAPTE
In perimetrul modernei Oțe- 

lării a Combinatului siderurgic 
din Galați, se află în construc
ție o nouă hală destinată înzi- 
dirii oalelor de turnare a oțe
lului lichid. Noul obiectiv va 
fi înzestrat cu mijloace moder
ne de ridicare și transport, 
platforme îngropate de înzidi- 
re, arzătoare și instalații de 
preparare a mortarului. Inițial, 
această operație se efectua în 
incinta oțelăriei, diminuînd po
sibilitățile de folosire integrală 
a spațiilor și a capacităților de 
producție. Prin intrarea în func
țiune a halei specializate, în 
sectorul productiv se va crea 
spațiu pentru încă două stan
duri de turnare.

Pe un alt șantier al Combi
natului gălățean, acolo unde se 
Înalță laminorul de benzi la 
rece, constructorii au anunțat 
punerea sub tensiune al unuia 
dintre cele 
matoare de 
mă. Lucrul
20 de zile
pulsionînd și alte serii de lu
crări ce preced intrarea în 
funcțiune a noului obiectiv. 
To't aici, au fost aduse în sta
diu de reglaj instalațiile elec
trice de la secția de 
a laminorului, unele 
din cadrul rețelei de 
dustrială și altele.

La Mamaia s-a d'eschis o 
terfcsantă expoziție filatelică 
ganizată de Filialele Arad, Ba
cău și Constanța ale Asocia
ției Filateliștilor din România. 
Expoziția cuprinde 80 de pa
nouri cu peste 10 000 de mărci 
poștale românești și 400 de 
ilustrate de maximafilie, grupa
te pe mai multe teme : floră, 
faună, cosmonautică, artă, sport, 
turism. Cu acest prilej a fost 
emis un plic filatelic ocazional 
și un catalog al expoziției în 
limbile română, franceză și 
germană.

conserve
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Interviu cu ing. Gheorghe Giuclea, directorul minei Petrila

CALITATEA CĂRBUNELUI 
e hotărîtă în esență printr-o 
muncă asiduă, vie cu oamenii

Intre rezultatele de produc
ție meritorii obținute la mina 
Petrila, în perioada trecută din 
acest an. un loc însemnat îl 
ocupă și îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras. Pentru a fa
ce cunoscute cititorilor noștri 
succesele și experiența din a- 
ccst domeniu, dobîndite de co
lectivul minerilor petrileni, 
ne-am adresat cu cîteva între
bări tovarășului ing. Gheorghe 
Giuclea. directorul minei Pe
trila.

— Ce loc ocupă-' îm
bunătățirea calității căr
bunelui în cadrul reali
zărilor colectivului dv. ?

— Prin însăși natura siste
mului de cointeresare materia
lă a colectivului nostru, a mun
citorilor și personalului T.A. 
îmbunătățirea calitativă a pro
ducției de cărbune ocupă un 
loc de seamă în contextul rea- 
Jizărilor și în sfera preocupă
rilor noastre de zi cu zi. Și 
iată de ce. E știut că prețul 
de decantare la preparație al 
cărbunelui brut extras se co
rectează în funcție de indica
torul de calitate realizat. Ori, 
în acest fel. este influențată 
(în plus sau minus — n. n.) de 
către calitate producția marfă 
realizată, care, la rîndul său, 
influențează și condiționează 
fondul de salarii acordat uni
tăți — deci cîștiguriie salaria- 
ților.

— Prin ce pîrghii se 
acționează pentru asigu
rarea calității producției, 
ce rezultate au fost ob
ținute și cum concordă 
ele cu sarcinile de plan ?

— Ca să fiu mai explicit cum 
am ajuns la rezultatele care se 
cunosc, am. să încep cu — să-i 
zic așa — o întîmplare de la 
începutul perioadei de plan pe 
semestru] I a. c., pentru că din 
ea am tras învățăminte și 
ne-am ..pus pe roate* cu cali
tatea. In trimestrul I, deși mi
na a depășit planul cu 3 379 
tone de cărbune, iar la prețul 
de cost realizase 192 000 lei e- 
oonomii. totuși am rămas sub 
planul de beneficii cu 12 000 
lei. Aceasta tocmai din cauză 
că nu au fost respectate pre
vederile indicatorului de cali
tate, pe primele trei luni ale 
anului fiind depășită norma 
admisă la conținutul de cenu
șă al cărbunelui cu 0,8 puncte 
și. ca atare, a fost influențată 
negativ producția marfă prin 
recalcularea în defavoarea 
noastră a producției de decon
tare la preparație; Văzînd a- 
ceastă situație, la indicația co
mitetului de partid, s-a pus în 
dezbaterea comitetului de di
recție problema calității. Au 
fost stabilite o serie de măsuri 
care să influențeze factorii de- 
terminqpți în reducerea cenu
șii cărbunelui extras. In pri
mul rînd s-a avut în atenție 
factorul hotărîtor nr. 1 în asi*- 
gurarea calității — OMUL. In 
discuțiile organizate cu șefii de 
brigadă de la abataje, cu maiș
trii s-a arătat oamenilor că ne- 
realizărîle la calitate duc în 
ultimă instanță l(t știrbirea 
fondului de salarii al colecti
vului, afectînd cîștiguriie.

De altfel — în scopul coin
teresării în ridicarea calitativă 
a producției — tot de la mina 
Petrila a pornit propunerea fă
cută Centralei cărbunelui de a 
se lega mai direct salarizarea 
personalului tehnic de condu
cere a zonelor și raioanelor, 
a maiștrilor mineri, de rezul
tatele obținute privind calita
tea cărbunelui. Propunerea, a- 
probată de Centrală și pusă în 
aplicare, pornește de la faptul 
că înainte vreme la salariza
rea personalului tehnic respec
tiv se ținea seama numai de 
realizările la producția brută. 
Penalizările ce se aplicau bri
găzilor pentru șist vizibil gă
sit în vagonetele cu cărbune. 
Ia controlul C.T.C., nu acțio-

Pe urmele materialelor publicate

„Obiectivele industrial-miniere 
de suprafață vor fi realizate 

in termen, la un preț d®cost f®dus‘
Din partea compartimentului 

de investiții al Centralei căr
bunelui, la articolul publicat 
sub titlul de. mal sus în nu
mărul 6 426,al ziarului nostru, 
am primit un răspuns in care 
se afirmă :

...Penii u îmbunătățirea acti
vității p prevenirea producerii 
unor lipsuri în cadrul serviciu
lui dispecer — investiții a) 
C.C.P., au fost luate următoare
le măsuri :

0 acordarea integrală a sa
la: iilor tarifare pentru dirigin- 
ții de șantier este condiționată 
de predarea la termen a ampla
samentelor cît și de calitatea 
lucrărilor decontate constructo

nau și asupra salariului celor 
investiți cu responsabilitatea 
organizării și controlului pro
ducției — maiștrii și tehnicie
nii zonelor și raioanelor. Prin 
măsura luată, producția brută 
realizată pe zonă și raion este 
acum corectată după penaliză
rile la șist vizibil. Deci, dacă 
producția nu satisface exigen
țele calității prevăzute de sar
cini, acest lucru îl resimt di
rect la salariul lor nu numai 
brigăzile de mineri ci și maiș
tri care le coordonează munca, 
ceea ce duce la cointeresarea 
tuturor pentru alegerea șistului 
vizibil la locurile de i mcă, 
pentru intensificarea irilor
de care depinde calitatea căr
bunelui, atit privind cenușa 
cit și umiditatea. Măsurile nu 
diferă de fapt de cele prin 
care se acționează la toate ex
ploatările, dar, probabil, per
severența, rigurozitatea c-u ca
re se urmărește îndeplinirea 
lor diferă la Petrila. Se pune 
un accent deosebit pe informa
rea zilnică a personalului din 
subteran despre evoluția înde
plinirii indicatorului de cali
tate; tehnicianul C.T.C. loan 
Pavel e deosebit de conștiin
cios și exigent în îndeplinirea 
atribuțiilor ce-i revin contro- 
lind în fiecare zi punctele de 
încărcare a producției din sub
teran; se afișează zilnic situa
ția penalizărilor pentru șist vi
zibil pe brigăzi; în zonele de 
zăcămînt unde se observă, la 
un moment dat, că rezultă 
multă piatră cărbunele conti
nuă să se exploateze (pentru 
securitatea zăcăniîntului), dar 
produsul se dă la haldă, acest 
lucru — precizez — făcîndu- 
se cu discernămînt de la caz 
la caz (în zone de laminări a 
stratului, falii, sărituri) cînd 
maiștrii sesizează conducerea 
minei despre conținutul exage
rat de steril din cărbunele ce 
se extrage făcind producția să 
fie sub cerințele normelor de 
calitate. Pe linia respectării 
normei de calitate privind u- 
mîditatea cărbunelui, mențio
nez că se urmărește riguros 
modul cum. se execută stropi
rea la punctele de încărcăre a 
cărbunelui in subteran, adică 
stropirea să se facă numai 
prin pulverizare și nu prin je
turi de apă. Tot pe această li
nie sperăm să obținem în con
tinuare rezultate bune, în ur
ma concentrării încărcării in
tr-un singur colector a produc
ției din cîteva abataje din 
stratul 3. blocul I. E drept, a- 
ceasta nu s-a făcut expres pen
tru calitate, dar măsura va in
fluența pozitiv îmbunătățirea 
calitativă a producției sub as
pectul umidității.

Care sînt rezultatele pe care 
le-am obținut prin toate aceste 
măsuri și preocupări ? Am în
cheiat cele 7 luni cu o depă
șire a planului de aproape 
7 500 tone cărbune de bună 
calitate avînd un conținut de 
cenușă de 0,1 puncte, iar de 
umiditate de 0,4 puncte sub 
norma admisă.

— Rezultatele bune la 
calitatea producției ce e- 
fect pozitiv au avut a- 
supra celorlalți indica
tori de plan realizați?

— Aș vrea să răspund aces
tei întrebări, făcînd o succintă 
comparație între indicatorii e- 
conomico-financiari realizați în 
trimestrul I cînd, după cum 
am mai amintit, am avut o si
tuație necorespunzătoare la ca
litate, și cei realizați in tri
mestrul II. In trimestrul I. cu 
toate că mina a depășit pla
nul la extracție și am redus 
prețul de cost cu 192 000 lei, 
colectivul nostru a pierdut to
tuși 1 213 685 lei la producția 
marfă și cei 12 000 lei la be
neficii. Cauza : acele 0,8 punc
te depășire a normei admise la 
cenușe, deși umiditatea cărbu
nelui a fost redusă cu 0,5 punc

rului. Astfel, pentru fiecare zi 
de intirziere în predarea am- 
p'iasamenteloi se aplica o re
ducere de 1% din salariul ta
rifar, iar pentru deficiențe ca
litative, pe fiecare obiect se 
aplică o reducere de 2% pen
tru lucrări de finisaje și 5% 
pentru structura de rezistență.

0 în afară de activitatea o- 
bișnuită, in fiecare săptămînă 
(joi) se analizează cu conduce
rea șantierului „Valea Jiului" 
al T.C.M.M. situația lucrărilor 
și se stabilesc măsuri și res* 
ponsabilități.

N.R. lată luări de poziție a 
căror eficiență sîntera convinși 
că se va reflecta în practică. 

te sub normă. In trimestrul II, 
situația se prezintă radical îm
bunătățită sub toate aspectele t 
mina a depășit planul cu 3 386 
tone cărbune de calitate avînd 
un conținut de cenușă cu 0,7 
puncte iar de umiditate cu 0,4 
puncte sub normă. Rezultatul : 
producția a fost decontată la 
preparație favorabil, cîștigîndu- 
se 864 817 lei la producția mar
fă astfel îneît colectivul nos
tru a încheiat trimestrul II cu 
economii la prețul de cost de 
144 000 lei (336 000 lei pe șase 
luni) și beneficii peste plan de 
1 157 447 lei.

Interviu consemnat de
I. bAlan

O cale sigură spre obfinerea unor succese certe :

Valorificarea superioară 
a tuturor rezervelor interne

Planul este realizat și depă
șit lună de lună la sectorul 
de investiții al E. M. Lupeni. 
Care e secretul ?...

Meritoria situație de fapt, 
consemnată de altfel nu o da
tă .și in coloanele ziarului 
nostru, se menține nu numai 
din anul acesta.

înaintea cuvintelor de răs
puns, să lăsăm cifrele să fie 
purtătoare de cuvînt ale fap
telor acestui colectiv vrednic.

La finele lunii iulie, situa
ția realizărilor pe perioada 
care a trecut de la începutul 
anului, consemna un plus de 
255 metri liniari față de pre
vederi, ceea ce ar însemna 
peste 4 000 metri cubj să- 
pați. ori, valoric vorbind, mai 
bine de 2,0 milioane lei pro
ducție peste nivelul prevede
rilor. Nu trebuie uitate nici 
economiile pe care colectivul 
sectorului de investiții le ob
ține. La nivelul semestrului 
care a trecut, sarcinile de 
plan la acest indicator au fost 
depășite cu mai bine de 
370 000 lei.

Revenind la întrebarea pe 
care, o formulam la început, 
secretul (care de fapt nu e 
secret, fiind la indemina ori
cărui colectiv) acestor lăuda
bile rezultate e conținut în 
trei adevăruri existente în ca
drul sectorului : forța și mo

PERSEVERENfA, DĂRUIREA, PRICEPEREA
(Urmare din pag. 1)

)_
ran; asigurarea aprovizionării 
cu vagonete goale prin degre
varea parcului de vagonete și 
locomotive, o dată' cu punerea 
în' funcțiune a fluxului de 
benzi; îmbunătățirea conducerii 
operative a procesului de pro
ducție și a asistenței tehnice 
la locurile de muncă prin con
stituirea în cadrul zonei a ce
lor trei raioane miniere; extin
derea centralizării instalațiilor 
de-semnalizare și comandă pe 
baza unei inovații realizată în 
unitatea noastră; creșterea ni
velului calitativ al reviziilor 
și reparațiilor la utilaje și in
stalații; elaborarea și aplica
rea unor studii de organizare 
a proceselor de producție pre
cum și altele.

, In cursul semestrului I o 
preocupare importantă a co
lectivului^ nostru a constituit-o 
de asemenea ridicarea nivelu
lui tehnic al producției. Aceas
ta s-a manifestat prin tendința 
de mecanizare cît mai com
pletă a operațiunilor, moder

I
Stație de semnalizare '

La puțul orb numărul 7 al E. M. Aninoasa se montează 
I» nouă stație de semnalizare. Realizată în R. P. Pnlonă, 

stația se remarcă printr-o aparatură modernă cu un înalt 
I coeficient de siguranță. Operațiunile de montare sînt reali

zate de un colectiv de muncitori ai sectorului eleetromeca- 
| nie condus de maistrul de specialitate Siniion Moraru. 

| Se extind abatajele frontale 
ICunoscindu-se avantajele incontestabile pe care le aduc 

cu sine abatajele cu front lung privind introducerea rnccg-_ 
Inizării, modernizarea și ușurarea operațiilor de extragere a 

cărbunelui din adîncuri, creșterea producției și a produc- 
Itivității muncii, generalizarea susținerii metalice șt redu

cerea consumului de lemn de mină, la mina Petrila se pupi 
in prezent un mare accent pe extinderea acestei metode. 
Față de numai două abataje de acest fel existente in anul 
trecut, in prezent numărul lor se ridică la cinci și este in 
curs de deschidere un al șaselea frontal. De remarcat că 
atit acest din urină frontal cit și celelalte aflate in func-

țiune sînt pe stratul 3, ceea ce reflectă renunțarea accele
rată la metoda abatajelor cameră greu accesibile mecaniză
rii, susținerii metalice și creșterii productivității muncii.

Frontalele au început să-și impună prezența și pe stra
iele subțiri ale minei. Un abataj cu front lung (120 metri) 
este pregătit pe stratul 13, blocul 1. El este susținut cu stilpi 
metalici hidraulici cu pompă individuală și grinzi in consolă. 
De altfel toate, abatajele frontale sînt armate metalic. Grăi
toare de fapt despre insistența cu care este extinsă metoda 
aceasta purtătoare de avantaje economice recunoscute, sînt 
și mutațiile ce au avut loc în structura producției exploa
tării. Dacă în 1969 s-au extras prin abataje cu front lung 
190 000 tone de cărbune reprezentînd 20,5 la sută din pro
ducția totală, in 1970 se vor extrage 250 000 de tone.

O locomotivă nouă
La mina Lonea este așteptată să sosească, de la uzinele 

„23 August" din Capitală o nouă locomotivă Diesel-hidrau- 
lică, de 450 cai putere. Mai puternică decît cea existentă cu 
100 CP, noul utilaj, o dată pus în funcțiune, va asigura 
transportul cărbunelui extras spre preparația Petrila în con
diții mult îmbunătățite.

bilizarea hotărîtă a întregului 
colectiv; organizarea compe
tentă, judicioasă a fluxului de 
producție; căutarea și pune
rea în valoare a unor izvoare 
interne de energie productivă.

Proba faptelor vine în spri
jinul oricăror din aceste ade
văruri. Brigăzile de mineri 
conduse de Mihai Sandu, Pe
tru Borbinceac, Dionisie Zoia, 
Nicolae Ungureanu ori Efti- 
njie Nicoară, montatorii mi
neri din echipele lui Ștefan 
Dornic, Ion Iașchevici, Pavel 
Silvester și Emil ian Porcișan 
sau lăcătușii conduși de Va- 
sile Cherteș, nu ezită să pu
nă umărul cu nădejde pen
tru a deschide .și pregăti noi 
izvoare de cărbune. Lună de 
lună colectivele acestor bri
găzi, mobilizate de comuniști, 
de organizația de partid iși 
duc ia îndeplinire cu succes 
sarcinile pe care le au de 
înfăptuit, obținind indicatori 
superiori. ..d'.-- q

O bună organizare pe toaM 
treptele procesului de produc
ție este desigur făgașul pro
pice pe care întreaga energie, 
întregul potențial al colecti
vului poate fi condus cu iz- 
bîndă spre realizări cit mai 
consistente. împărțirea cores
punzătoare a efectivelor și 
stabilizarea lor pe schimburi; 
însușirea de către toți mem

nizarea transportului în subte
ran. promovarea organizării pe 
baze științifice a procesului de 
producție, stimularea mișcării 
de inovații și raționalizări, ca
lificarea și ridicarea calificării 
oamenilor.

In momentul de față avem 
patru abataje frontale cu tăiere 
mecanizată, este în curs de 
montare un complex de susți
nere mecanizată care va fi in
trodus intr-un panou din stra
tul 15, la lucrările de pregăti
re funcționează o combină pen
tru înaintări PK-7, sînt utili
zate trei mașini de încărcat în 
lucrările, de deschidere și pre
gătire.

In prezent în raionul I a- 
batajele sînt susținute metalic 
în proporție de sută la sută, 
iar 90 la sută din producție 
se taie mecanizat; în raionul 
III 75 la sută din abataje sînt 
susținute metalic și 50 la sută 
din producție se realizează cu. 
tăiere mecanică.

Fluxul de transport cu benzi 
însumează 630 m, iar ce] cu 
transportoare TR pentru des

brii echipelor și brigăzilor a 
tehnologiei optime; crearea u- 
nor condiții cît mai bune pri
vind microclimatul subteran 
(aeraj corespunzător, perfora’j 
umed, pulverizare, umezire și 
umectare etc.) la fronturile de 
lucru; asigurarea brigăzilor cu 
uneltele, echipamentele și u- 
tilajele necesare cît și o în
treținere adecvată a lor; men
ținerea unei aprovizionări rit
mice și prompte la front, 
sint cîteva din pirghiile orga
nizatorice eficiente care men
țin la un calificativ bun în
făptuirile colectivului acestui 
sector.

Cel de-al treilea factor de 
oare vorbeam este valorifica
rea superioară a rezervelor in
terne.

Numai introducerea îmbu
nătățirii tehnologiei de execu
ție a lucrărilor de lărgire și 
betonare — prin mecanizarea 
operației de încărcare a steri
lului rezultat, 'cît și" recupe
rarea în proporție de 110 la 
sută a susținerii provizorii — 
soluție originală, care aparți
ne șefului de sector, ing. 
loan Căruntu, a condus la 
viteze de avansare sporite și 
economii suplimentare. Vite
zele de înaintare obținute pe 
această cale sînt de 40—42 
ml/Iună, față de 28—30 ml/lu- 
nă în condițiile metodei cla

chiderea abatajelor, 700 m. în 
raionul 1,. și 500 m in raionul 
III.

Pe baza unor studii întoc
mite in cadrul serviciului teh
nologic s-a obținut o avansare 
intr-un abataj frontal cu sus
ținere metalică și tăiere cu 
explozivi in stratul 18 de pes
te 50 m/lună, s-a stabilit pro
gram de lucru și s-a organizat 
activitatea brigăzii pentru o 
avansare zilnică de 9 m cu 
combina PK-7.

Au fost elaborate studii ca : 
„îmbunătățirea susținerii in 
abatajele frontale din stratul 
15 în faza tăierii fîșiei l-a cu 
combina", „Adaptarea mașinilor 
de încărcat cu cupă în vederea 
încărcării pe transportoarele cu 
raclete la lucrările de pregătire 
în cărbune", „Adaptarea armă
turilor TH pentru lucrările în 
cărbune cu combina PK-7", 
„îmbunătățirea monografiei de 
armare și de pușcare în aba
tajele frontale din stratul 18 
în zonele cu infiltrații de apă", 
„Studiul privind posibilitățile 
de utilizare a silozurilor tam

sice. De asemenea economiile 
ce se realizează prin aplica
rea noii metode se cifrează la 
800 lei/ml.

Totodată, în scopul obține
rii unor viteze de avansare 
și a unor ritmuri de lucru 
sporite, la fronturile de săpa
re cu profil dublu s-au me
canizat integral operațiile de 
încărcare prin introducerea 
mașinilor electrice (EPM-2) și 
pneumatice (MIP-2). De ase
menea s-au introdus perfora
toare moderne și sfredele cu 
cap detașabil. Ia, operația de 
perforare, iar la adincirea pu
țului centru s-a înlocuit solu
ția prevăzută, de încărcare 
manuală, prin introducerea u- 
nui greifer. Tot prin aplica
rea unei idei originale — me
canizarea manevrării vagone- 
telor în frontul de lucru — 
se obțin importante valori 
suplimentare de producție.

Realizările bune obținute 
pină acum de către colectivul 
sectorului de investiții al E.M. 
Lupeni, desigur nu se vor opri 
aici „Există posibilități ca și 
în continuare, sublinia tov. 
ing. Vasile Ciriperu, directo
rul E. M. Lupeni, acest colec
tiv să-și îmbunătățească mai 
mult, cantitativ și calitativ 
activitatea pe care o desfă
șoară

Ion MAKGINEANU

pon în sistemul de transport 
continuu și cel discontinuu", 
„Studiul privind rentabilitatea 
utilizării mașinii de încărcat 
Salszgitter și a combinei PK-7 
la lucrările de înaintare in căr
bune și stabilirea vitezelor lu
nare minime de avansare în 
lucrările unde acestea sînt uti
lizate pentru ca aceste utilaje 
de mare productivitate să fie 
eficient folosite", „Studiul pri
vind cauzele care determină u- 
zura prematură a stilpilor hi
draulici și a măsurilor de pre
venire ce trebuie luate etc.".

Desigur, acționînd și în con
tinuare ferm și oportun, colec
tivul minei, mobilizîndu-și toa
te forțele, cu siguranță că va 
raporta și în viitor rezultate 
cel puțin tot așa de valoroase, 
dovedind o dată mai mult, că 
este un colectiv matur, înche
gat, deși tînăr, capabil să du
că la îndeplinire în mod e- 
xemplar sarcinile care-i stau în 
față, sarcini care în următorii 
ani, pînă la atingerea capaci
tății proiectate, sînt destul de 
însemnate.

în 
miniere 
califica- 
Aninoa- 

nova-

din cri- 
elevilor

indisolubil legată de gradul- de 
caiificare u oamenilor, angajați 
în realizarea obiectivelor pro
puse.

in zileie noastre, pro
blema ridicării nivelului de ca
lificare este în atenția organe
lor de conducere ale întreprin
derilor și implicit a ministerelor 
coordonatoare. Ministerul In
dustriei Miniere și Geologiei, 
in dorin la cie a asigura unită
țile subordonate cu un eșalon 
capabil să cucerească tainele 
pămîntului prin metodele cele 
mai moderne, a înființat 
cadrul exploatărilor 
din țară, cursurile de 
re. Conducerea E. M. 
sa, receptivă la ideile 
toare menite să-i asigure suc
cesul pe tărîmul realizărilor po
zitive în procesul de producție, 
a întemeiat o adevărată „școa
lă" de ridicare a cunoștințelor 
în domeniul mineritului.

în prezent se poate afirma 
că planul de școlarizare a cursu
rilor de calificare la mina Ani
noasa este destul de încărcat 
210 angajați urmăresc, în pre
zent, lecțiile în cadrul a 9 
cursuri. Mineri de gradul I șl 
11, lăcătuși de mină, electricieni, 
masiniști pentru instalațiile de 
pompe, ventilatoare și compre— 
soare, semnaliști, sînt tot atîtsa 
meserii care au fost îmbrățișa
te do numeroși angajați. De 
remarcat faptul că la deschide
rea fiecărui ciclu de școlariza
re se mai întîmplă ca numărul 
candidatilor să depășească cel 
al locurilor planificate de con
ducerea întreprinderii. Ca atare 
se jșrocodează la o selecție a- 
tentă. I ocol de muncă al nn- 
didatului. gradul de calificare 
anterioară, vechimea în produc
ție. sînt numai cîteva 
terîile de selecție a 
cursurilor de calificare la Ani
noasa. Succesul în import inta 
misiune do a ridica nivelul de 
pregătire 
în ptocesul de extragere 
diamantului 
tat i 
ing.
Il-a, 
șef.
cani<
Cocotă, șeful oficiului 
și protecția muncii. Dorința de ' 
a împărtăși din experiența
lor, completată de regularitatea 
orelor de curs (9 ore pe săptă
mînă repartizate în 3 zile) și 
bineînțeles interesul mereu cres
când manifestat de cursanți, 
explică rezultatele bune obținu
te de absolvenți. Gheorghe 
Munteanu (zona a Il-a), Ioan Să- 
lăgear.u. Ioan Moca, Mihai Gri- 
juc (zona I) sint numai cîțiva din 
minerii care, în urma absolvi
rii cursurilor de calificare, au 
devenit șeii de schimb apreci- 
ați de colectivul exploatării. 

al cadrelor angajate 
al

negru este garan- 
de competența lectorilor 
Eugen Miță, șeful zonei a 
ing. Aloi. Cernita, mecanic 
ing. Ștefan Kuron '— me- 

:■ șef de zonă, ing. Dan 
aeraj

Nicolae LOBONȚ

U.L.IM.P S- execută montarea unui macaz 
pentru mina Lonea.

materialelor, rezistență, organe 
de mașini, desen tehnic, aeraj, 
protecția muncii îi ajută pe 
cei care urmează cursurile de 
calificare să abordeze proble
mele producției în lumina or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii. Experiența la 
locul de muncă, plus pregăti
rea melodică în meserie evită 
situațiile existente în trecut, 
cînd locul unei organizări ju
dicioase era luat de elemen
tul înlimplător.

Din păcate în contextul ge
neral al rezultatelor de mare 
valoare obținute în ridicai ea 
calificării la exploatarea lin •* 
Aninoasa, se înscriu și nume 
care duc la perturbări ale oro- 
cesului de școlarizare. Retra
gerea nemotivată de la aceste 
cursuri a Iui Dănut lovan, 
Aurel Popa, Vasile Arginteanu, 
Anton Moldoveanu, sau numă
rul mare a) 
Traian Gușat, 
Hebean explică 
cestora pentru 
priei calificări, 
cută, conducerile zonelor 
acordat un vot de 
celor admiși, dar iată 
aceștia sînt oameni 
confirmă așteptările.

absențelor Iul 
Ioan Uie, Emil 
dezinteresul a- 

ridicarea pro- 
La selecția fă- 

au
încredere 

că printre 
care nu 
provocînd 

unele neregularităti atit în pro
cesul de școlarizare cît șt în 
cel de producție prin descom- 
pletarea numărului de cadre 
cu o calificare superioară.

Dar, din fericire cazurile sînt 
Izolate. De pe băncile cursuri
lor de calificare de la E. M A- 
ninoasa s-au ridicat cadre cu 
o bună pregătire care contribuie 
în mod continuu la obțin >’ea 
unor rezultate prestigioase fn 
domeniul mineritului. Nu sint 
puțini acei absolvenți ai „școlii 
experienței de producției <>rd 
dună absolvire și-au îndreptaț 
pașii spre Grupurile școlare 
miniere pentru a deveni mai
ștri. Dimitrie Cîrstean, Petru 
Feier, absolvenți ai școlii lu- 
penene, în prezent maiștri la 
Aninoasa au făcut cunoștință 
cu tainele organizării superioa
re a producției la cursurile maî 
sus amirttito. în curînd, Mibaf 
Anetri, Dumitru Slabu și multi 
alții, vor veni în mijlocul co
linilor aninoseni în aceeași 
cal'tate de maiștri, dar fără a 
uita începutul ascensiunii lor 
în dificila, dar nobila meserie 
de miner.

Tehnicianul loan Costinaș, 
resoonsabi) cu problemele In- 
văfămîntului la mina din Xni- 
noasa. ne-a prezentat pianul 
de măsuri menit să asigure tn 
continuare procesul de ridica
re a calificării angajaților de 
la această unitate fruntașă. 
Sintem convinși că experiența 
acumulată de-a lungul anilor 
va contribui la continuarea 
drumului bun pe care merge a- 
ceastă veritabilă „școală a pri
ceperii". I
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„Să se revizuiască dar 
să se mai și schimbe..."
Dnpă cum era de așteptat, 

lipsa de seriozitate, superfi
cialitatea în muncă, gradul 
scăzut de calificare manifes
tate cu prisosință în unele 
compartimente ale întreprin
derii de gospodărie locativă 
din Petroșani s-au repercu
tat, cu mult amplificate, a- 
supra autorilor acelor genuri 

' de lucrări de calitate scăzu
tă cu care ne-au obișnuit 
ani de-a rîndul meseriașii 
l.G.L. Cu mai puțin de o lu
nă de zile în urmă, în coloa
nele ziarului a fost criticată 
indolența.indolența, superficialitatea 
care însoțesc de regulă lucră
rii? de reparații și renovări 
asupra fondului locativ. Fap
tele erau evidente : în loc să 
repare, în Ioc să dovedească 
o grijă deosebită față de fon
dul de locuințe, un real inte
res de a executa lucrări de 
calitate superioară, unele e- 
chipe ale l.G.L. mai mult 
strică pe tinde trec dovedind 
o crasă lipsă de responsabi
litate față de muncă. Ceea ce 
este mai grav e faptul că 
semnalările critice ale ziaru
lui au fost uneori desconsi
derate datorită unor mentali
tăți de care unii membri ai 
comitetului de direcție nu 
sînt străini. Clădite pe aces
te mentalități, neseriozitatea 
și superficialitatea in muncă 
mai persistă încă încu
rajate bineînțeles de lip
sa de exigență din partea 
conducerii întreprinderii. Dar 
iată, pe scurt, cum s-au pe
trecut lucrurile.

întreprinderea de gospodă
rie locativă își mută sediul 
în casă 
transportarea 
dosare 
anilor 
lucrări 
vări la 
mit proiectul de lucrări, apoi 
s-a lansat comanda de exe
cutare către proprii mese
riași, respectiv, către secto
rul din Petroșani al LG.L. 
Astăzi, după o lună de la în
ceperea reparațiilor, lucrurile 
stau mai 
Neatenți, 
ceea ce 
dulgherii 
șulzscu Ștefan au decopertat 
imobilul din strada Al. L 
Cuza, destinat noului sediu, 
lărăgănind peste orice limi-

Steagul roșu

Scurte știri sportive ACASANE SIMȚIM CA

o areslnj 
ce, 

răsputeri

olandezi. Au marcat pentru 
gazde Basil, Van Dacie (2), jar 
pentru oaspeți Kozma și Kocsis.

• Au început campiona
tele internaționale de tenis ale 
Bavariei. In prima zi s-au în
registrat următoarele rezultate î 
Ilie Năstase (România) — An
drew Patiuori (R.S.A.) 
6—1, 6—3; ~ 
nia) — B.
6—1, 6—1, 
slav ia) —
6—0, 6—1, 6—2; Pokorny (Aus
tria) — Elzer (R.F.G.) 6—2,
6— 3, 6—3; Alexander (Austra
lia) — Mailer (R.F.G.) 6—2,
7— 5, 7—5.

tă a răbdării executarea în 
termen a reparațiilor, împie- 
dicînd buna desfășurare a 
celorlalte lucrări de renova
re. Surpriza nu a întîrziat 
să se producă. Ploile de la 
sfîrșitul săplăuiinii trecute 
au provocat inundarea imo
bilului. Apa de pe acoperiș 
s-a scurs prin pereți degra- 
dind o suprafață tnare de 
tencuieli interioare, creînd 
un iminent pericol de putre
zire a scheletului lemnos al 
clădirii. Suprafața de acope
riș neasigurată contra ploilor 
a fost într-atît de mare in
cit a permis acumularea în 
clădire a unui însemnat vo
lum de apă care s-a scurs 
în încăperile etajului II, a- 
poi pînă la parter unde se 
afla cantina minei Dilja. 
Atît bucătăria cantinei cît 
și sala de mese au căpătat 
un aspect disgrațios.

In general pagubele pro
duse de „executant", „benefi
ciarului", adică de întreprin
derea de gospodărie locati
vă ei 
zeci i 
dacă 
erau 
rate, 
alt executant 
construcții, cooperativa meș
teșugărească etc.). Ceri e că 
la cele 1002 reclamați i ale 
beneficiarilor, acumulate de 
la începutul 
neseriozitate 
unor lucrări, 
daugă una, 
pe care va trebui să o re
dacteze comitetul de direc
ție al I.G.L. 
însuși, și pe 
să o rezolve 
de conducere.
clamației va trebui să adu
că cu sine o radicală schim
bare a unor mentalități de 
lucru care au ieșit, 
încă o 
menea 
făcute 
ție dar 
însușite după principiul să se 
revizuiască, dar să nu 
schimbe nimic, impresionant 
exemplu caragialesc transmis 
cine știe prin ce miracol, ne
alterat, peste decenii, exem
plu care sintetizează esența 
inerției dintotdeauna.

9-7, 
Ion Tiriac (Româ- 

Bertraxn (R.S.A.) 
6—3; Pilici (Iugo- 

Schroeder (R.F.G.)

La Rotterdam în prezen-
35 000 de spectatori s-ata a

disputat meciul amical de fot
bal dintre echipa olandeză Fei- 
ijenoord și formația maghiară 
Honved Budapesta. Intîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de' 3—2 
(1—1) în favoarea fotbaliștilor

i însăși, se 
de mii de 
semnalările 
intr-atît de 
l.G.L.

cifrează la 
lei. (Poate 
ziarului nu 
desconside-

recurgea la un 
t — Trustul de

anului pentru 
in executarea 

astăzi se mai a- 
și anume, cea

• Turneul internațional de 
șah de la Buenos Aires a con
tinuat cu partidele cuprinse 
în runda a 11-a. Marele maes
tru român Florin Gheorghiu, 
jucînd cu piesele negre a 
mizat în 24 de mutări cu 
rele maestru argentinian 
guel Najdorf.

• Cea de-a 15-a ediție a 
diționalei competiții cicliste 
„Cupa Voința" se va desfășura 
anul acesta între 18 și 21 au
gust pe un traseu de circa 490 
km împărțiți în 5 etape. In a- 
fara celor mai buni rutieri ro- 
mini, la cursă vor lua parte 
și echipe de cicliști din Ita
lia, Bulgaria, Polonia și R. F. 
a Germaniei.

Hărnicie gospodăreasca

în orașul Lupeni, 
aceste zile, o serie 
edili tar-yospodăreșli, 

aspectul practic ce-1 pre- 
contribuie la înfrtunuse- 
urbei. Reținem din accs-

se fac, 
de lucrări 
care pe

in

l.u întrebarea „cum xă sim
țiți in cămin" ruspunsi/l a 
fost în unanimitate același: 
„foarte bine, ne simțim ca 
acasă".

Mihai Baci, loan Raica, 
Gheorghe Ursescu, Mircea 
Ungureanu, Pavel Profir, Va- 
sile și Gheorghe Raba, Ion 
Tălaru, Nicolae Petrbian, 
loan Negru, fosil Meszaros, 
Bella Knad, Anton Simoli, 
Aurel l'ășin și Victor Mano- 
liu, veniți in Valea Jiului, l.a 
mina Dilja din țoale părțile 
țârii, rle la Botoșani, Tirgo- 
viște, Oaș, lași, Abrud, Tg 
Mureș, Orăștie sini numai 
cițiva din cei 100 de salari- 
ați, care împreună formewl

irului II vor preda și noua 
cantină a minei situată .’.'i 
imediata apropiere a cămi
nului. Ce-ar fi dacă, de ziua 
lor, constructorii le-ar tace 
cadou minerilor de la Dilja, 
recepționarea cantinei c:i si 
leva zile mai devreme ? Bu
curia ar ii mare, 
că actuala cantină, 
o casă peste care 
viiturile de apă.

(ifi-mcre din pag. 1) 
rail escetentele condiții 
odihnă a celor, pînă in 
zenl, 100 de locatari ai 
mirtului, salariați ai 
Dilja. Dar cum odihna nu În
seamnă numai somn, căminul 
este dotat cu două săli ame
najate cu mese de ping-pong, 
o sală-club, cu mese și scau
ne utilizate pentru șah, vizi
onarea programului la televi
zor și in viitor pentru lec- ■ 
tură. Asta cînd cărțile iși 
vor ocupa focul în dulapu
rile cu rafturi pregătite, Tir 
care așteaptă meșterii de la 
I.I.L. Petroșani să le aranje
ze geamurile vitrinelor.

* 
* 
J

* 
|

*
i

■le 
pre- 
că- 

minei
i 
I 
I 
I 
$ 
I
ț

I 
I

printre ei, veteranul Ca- 
Munteanu, ca un îdevă- 
părinle. cunoscindu-i ca 

la om la om. cu s-illet-il 
se zice, nu mai podi 

■Unind 
oameni 

mai ș’o- 
lolut s-u 
se poate 

elocventă

mai ai 's 
arată ca 

au trecut

mm ea familie 
mm. ciță a dintre 
muncesc din 
închege tradiția minei Url/u. 
Si 
rol 
ral 
de
cum 
dește cu alergătura, 
să le loca ăccsloi 
viața în cămin cit 
cută. $i plnă acum 
deslăsurat cum nu 
mai bine Dovada 
în acest sens este că toți sînt 
mulțumiți. Și, de ce sd n-o 
spunem, vor li cu siguranță 
și mai mulțumiți miine-poi- 
mîine, cînd constructorii gru-

săptămînă.
4 Tot lingă podul de peste 

Jiu (peste care se trece 
gînd spre mină), dar pe mulai 
sting al rîului, vreo 10 munci
tori de la preparația Lupeni 
clădesc un zid de sprijin din 
bolțari de beton, pe o lungime 
de 54 de metri începînd de la 
pod. Apa Jiului nu va mai 
spăla astfel malul, iar aspeclul 
ke îmbunătățește radical.

mer- Uitasem să amintesc un
iapt. cred semnificativ .: câ-
minul a costat circa 4 miJi-
oanei lei, iar dotarea ceior
78 camere și accesorii cu
cele de trebuință, un miii-
on de tei.

lîngă 
zintă 
tarea 
tea :

♦
care duce spre mină, echipa de 
drumari a lui
(l.G.C. Petroșani) lucrează 
așternerea asfaltului pe 
două trotuare 
pe o suprafață 
metri patrațL 
aceeași echipă 
pînă in 10 august a.c., asfalta
rea parcajului auto de Ungă 
intrarea principală a E. M. Lu- 
pen:, extins pe o arie de 600 
mp.

+ în spatele pielii, o echipă 
de mineri execută un dig case
ta! de lemn, umplut cu piatră 
si pămînt, înalt de 4 metri, pe 
o lungime de aproape 50 de 
metri. Prin construirea digului, 
spațiul pielii se va putea ex
tinde spre malul Jiului pe e 
lățime de peste 3 metri. Aici 
lucrează minerii V. Moisic, 

Uszkai,- M. Mătăsărean și
Vasiu care ne-au asigurat 
digul pe porțiunea pielii va 
complet terminat în această

Pe strada Vitoș Gavriiă,

pierdu-

i. mustața

rău decît 
nepăsători 
se poate 
din echipa

împotriva tui 
care va trebui 

aceiași organ 
Rezolvarea re-

inainte. 
față de 
petrece, 
tui Ro-

est ? — 
tineret.

Ilie Stoica 
la 

cele 
întind 

1 000
care se
de peste

De asemenea, 
va executa, lot TV

ȘTIAȚI CA
primele ceasuri cu 
tabletă de 150 mg 5,05—6,00

6,05—9,30
7.00 lia-

o sursă 
de pla
in vîn-

alimentare — o
fi primele ceasuri de acest fel puse

In Elveția au fost construite 
neobișnuită de 
toniu-238. Vor 
zare.

nouă. înainte de 
noianului de 

adunate în decursul 
erau necesare unele 
de reparații și reno- 
noul local. S-a întoc-

acum, 
dată la iveală. Ase- 
sugestii au mai fost 
comitetului de direc- 
pină acum ele au fost "

se

JOI 6 AUGUST 
Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Emisiuni 
în reluare. Roman foi
leton : ..Iluzii 
te" (O- 
Errare humanus 
emisiune pentru
Închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii

1005

17,30

18,00

18.50
11.40

16,00

de după-amiază. Micro- 
avanpremieră.
Volei feminin : Româ
nia — Cehoslovacia. 
Transmisiune directă de 
la Constanța.
Emisiune in limba ma
ghiară. Vestigiile unui 
municipiu. Reportaj 
monografic din Odor- 
lieiul Secuiesc.
Mult e dulce și fru
moasă.
Atletism : România —
S.U.A. (feminin). Trans
misiune de la Stadionul 
Republicii.

18.20

19,30
20.00

21,30

21,50

22^0
22,25
22,50

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : „Moa
ra de pe Pad".
Cererea lui Dumitru 
Andrei. Reportaj TV de 
la Porțile de Fier.
Anul Beethoven flnter- 
viziune). Trio nr 4 în 
Si bemol major op. ÎL 
Teatru scurt : „Iubirea 
unui subaltern" de Teo
dor llazilu (premieră). 
Anunțuri — publicitate. 
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte.

Zi de zi se întreprind mă
suri pentru a scllimba aspec
tul unor magazine, pentru a a-

■ sigura cumpărătorilor o ain'Ji- 
; antă plăcută în interiorul aces

tora. Regretabil este faptul că 
măsurile de renovare nu sînt 
insolite de măsuri similare pe 
linia api oviz.tonării, astfel ca 
aprovizionarea să nu (ie siîn- 
jenită de faptul că un magazin 
e închis . pentru reparații.

De cîtva timp magazinul a- 
limentar cu autoservire din 
Piața Victoriei a intrat in re
parații. Cumpărătorii se pol a- 
proviziona cu produse de la 
magazinele din apropiere. Cu 
excepția unui singur produs : 
capsule pentru autosifoane. 
In prezent nici unul din ma
gazinele similare din centrul 
orașului nu s-a incumentat să 
preia stocul de capsule goale 
de la autoservire. Va fi găsită 
oare o soluție ?

Din nou am fost sesizați de 
cumpărători că, uneori, calita
tea produselor lactate ale la- 
bricii de la Livczeni lasă de 
dorit, fn ziua de 5 august Un 
cumpărător ne-a prezentat ia 
redacție o mostră a lipsei de 
atenție din partea unor lucră
tori ai fabricii. într-o sticlă 
proaspăt cumpărată,, după go- 

—............i a rămas pe 
sticlei, un strat de lapte 
Deci una din cauzele

Prea conținutului 
fundul 
vechi.

Noi

%

deprecierii calității 
continuă să rămînă 
superficială a sticlelor 
ca acestea să fie

■ Pentru a evita alterarea 
duselor este necesar să se 
tensifice măsurile de asigura
re a unei igiene desăvîrșite pe 
întreaga filieră a preparării lap
telui, astfel ca în unitățile 
merciaie să nu mai 
nite asemenea mostre 
ten (iei.

laplelui 
spălarea 

înainte 
umplutei 

pro
t

co- 
fie Iniți
ale nea-

★ 1:„
telefoane din- Radom (Polonia) a început săFabrica de „. ..

producă aparate telefonice prevăzute cu clape în loc de 
disc. Aceasta permite să se formeze mult mai rapid numă
rul dorit și reduce foarte mult greșelile.

★

EXCURSII
posibilități de a cunoaște 

frumusețile patriei sînt oferite 
în această lună tinerilor din 
Valea Jiului, prin comisia de 
turism pentru tineret a Comi
tetului municipal al U.T.C. Ast
fel, în zilele de 8 și 9 august 
se organizează o excursie la 
Sibiu cu autocarul. Costul ex
cursiei este de 95 lei. înscrie
rile se primesc pînă în date 
de 7 august ora 17. ,

în zilele de 15-16 august se 
organizează excursie, lot cu

autocarul, pe traseul
— Caransebeș 
Porțile de Fier 
verin — Tismana .
— Petroșani. La Tismana tine
rii vor participa la o tradițio
nală sărbătoare' folclorică care 
va avea loc duminică 16 
gust Costul excursiei este 
90 lei. înscrieri 
sediul comisiei 
tru tineret pînă 
august, ora 17.

Petroșani 
Orșova

Turnu Se- 
Tg. Jiu

VINERI 7 AUGUST
PROGRAMUL 1 : 

Muzica dimineții; 
Muzică și actualități;
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,10 
Curs de limba spaniolă: 10.30 
Pagini alese din muzica de .es
tradă; 11,05 Arii din operete; 
11,30 Do toate pentru toți... tu
riștii; 11,45 Sfatul medicului;

12,00 Din muzica popoarelor; 
12,15 Orchestra de muzică u- 
șoară a Radioteleviziunii: 12.25 
Știința la zi; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Melodii de Gheorghe Ur
son și Ion Stavăr; 
dheslra de muzică 
„Flacăra Prahovei" 
iești;
cai;
14,50 
Roza

13,45 Or- 
po pul ară 

din Plo- 
14,00 Caleidoscop tnuzi- 

14,40 . Publicitate radio; 
Cînlece băfrinești; 15.00 
vinturiloi . 15,25 Compo

zitorul săptăminîi; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Jocuri din 
Vrancea; 16,45 Muzică de pro-

menadă; 17,05 Pentru patrie; 
17,35 Melodii populare; 18,09 
Arii din operete; 18.10 Revista 
economică; 18,25 Melodii de 
pretutindeni; 19,00 Gazela ra
dio; 19,20 Șlagăre; 19.30 Mult 
mă-nlreabă inima .— viritece 
populare; 20.05 Tableta de sea
ră; 20,10 Muzică ușoară: 20.20 
Argheziană; 22,25 Zece melodii 
preferate' 21,00 Atențiune,pă
rinți; 21,20 Gintă Julius la Ro
sa; 21.30 Moment poetic; 21.35 
Solista serii : Anda Căhigărea- 
nn; 22.00 Radiojurnal: 
Sport; 22,30 Jazz: 23.00 
cert de muzică ușoară;
3,00 Estrada nocturnă.

22,20
Con-

0,03—

se 
de 
la

ti
de 
îaprimesc 

turism pen- 
data de 13

Lupei». Cent ruj orașului. Foto : N. GHENA

Des< his ca un cQc^ptaiful, 
sensibil «a un timpan la toate 
impulsurile mediului înconju
rător, avid să afle cît mai 
multe despic trecut, să priveas
că mirat cu ochii minții, spre 
viitor, copilul realizează, am 
putea zice, starea- de grație a 
vieții omenești. Mobilitatea 
minții, lipsa de prejudr ați și 
interese înguste, optimismul, 
curajul, dorința, de a Idee bine 
sînt doar cîteva din atributele 
copilăriei care, cultivate și 
canalizate cu grijă de uăr-nți 
și educatori, devin după aci 
și ani coordonate spirituale, 
proprii personalității mature 
l’entru aceasta insă, trebuie 
să ne apropiem de copii eu 
răbdare, tact, înțelegere, să cu
noaștem posibilitățile, sfera 
de interese, aptitudinile fiecă
rei vîrste și să proceilâm in 
consecință, prin intermediul 
unor acțiuni apte de a declan
șa resorturile simțirii, dueîndu- 
ne spre țelul educativ propus.

Aceste ginduri mă bîntuiâu 
acum eileva zile 'ciad mi-au 
căzut in mină filele jurnalu
lui expediției pionierești 
„l’arîngul" a elevilor de la 
Școala generală nr. 5 din 
Petroșani. In cuvinte puține ilar 
sugestive sint consemnate peri
pețiile, satisfacțiile spirituale, 
„plusurile" dobindite de cătie

. cei zece copii care, la vîrsta de 
14 ani, 4t> pornit ,.pe drumuri 
de munte" cum ar zice f logaș, 
pentru a cunoaște oamenii și 
locurile, pentru a trăi o aven
tură romantică, utilă și îecon- 
fortaittă. lmpăr..iri pe funcții 
bine delimitate (căpitan, 
secund, istoriograf, speoicg, 
geolog, geograf, folclorist, na
turalist, bucătar și sanitar) 
avind corturi, saci de dormit, 
ustensile pentru preparat ali
mente, copiii au fost conduși 
de profesorul Victor lațenco, 
președintele iJou.'/liulni muni
cipal al organizației pionieri
lor, reușind să-si îndeplinească 
cu prisosință misiunea propusa.

Dar, mai bine, să dăm cu
vântul unor liinturi din jurna
lul amintit :

6 iulie 1970 : Astăzi diminea
ță la orele 9,30 am părăsit, o- 
rașul Petroșani, indreptindu- 
ne cu autobuzul spre Cimpa. 
De aici pinii la cabana Voie- 
rodu parcurgem drumul pe 
jos; in circa patru ore ațun- 
gem la Poiana Muierii. Ascul
tam legenda acesl >i noicni in 
două versiuni. N.-. continuăm 
drumul spre Otiirșia Lotru
lui pe o ploaie puternică.

7 iulie: Deșteptarea a avut 
loc la ora 6 ilini’iie.aia. Toți 
membrii echipajului s-au spălat 
pinii la briu cu apă rece ca

gheața din piriul „Pravățul". 
Bucătarul pregătește micul 
dejun iar ceilalți fac o scurtă 
plimbare. Timpul este exce
lent. Im răscrucea celor două 
drumuri, Sebeș — Novaci și 
Petroșani — Brezoi, se află 
mormăitul regretatului Moș 
Ghise, cabanier de peste trei

O firmă suedeză a pus in vinzare mașini de cusut elec
trice speciale pentru orbi. La aceste mașini se pot executa 
tivuri, tighele, ajururi, stopări, butoniere, broderii, apli
cații și altele.

★

„Tundja" marea fermă de fazani din lambol (Bulga
ria) joacă un rol primordial în conservarea acestui vînat 
prețios și pentru repopularea rezervelor cinegetice ale ță
rii. In fiecare an, la această fermă 
zani tineri. Conform prevederilor, în 
tora va ajunge la 80 000.

★

se cresc 35 000 de fa- 
curînd numărul aces-

a propus un nou tipInventatorul sovietic S. Panilov
de parașută. Aceasta se compune din patru pînze triunghiu
lare. In cădere, parașuta se invîrtește. Noul model are di
mensiuni și greutate mat mică, la aceeași capacitate de 
transport.

★

Triton — cel mai mare dintre cei doi sateliți ai pla
netei Neplun — iși schimbă treptat orbita. Se consideră 
că, peste aproximativ 10 milioane de ani, Triton va cădea 
pe planetă sau se va dezagrega in particule mici formind 
un inel asemănător celui al planetei Saturn.

★

Partea interioară a cochiliei melcilor este perfect ne
tedă. Nici un clei nu se lipește de ea, în afară de secreția 

se lipește 
decît poj-

cleioasă produsă de glandele melcului.. Aceasta 
atîț de tare, incit, este mai ușor să spargi cochilia 
ghița subțire cu care iși închide „casa".

★

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor 
concedii pe o perioadă mai mare de timp,

pleacă încare
, in Polonia s-au 

organizat camere speciale în care se păstrează, florile și 
plantele ornamentale ale acestora. Contra unei taxe mo
deste, florile sînt îngrijite, in lipsa proprietarului lor, de 
specialiști cu o înaltă calificare.

stau la pămînt. La 5 !:m de 
Obîrșia Lotrului ne așteaptă 
prima surpriză : podul de pe 
Lotru fusese rupt de ape. 
Cercetăm împrejurimile și 
descoperim o punte formată din 
două trunchiuri de brad. Tra
versăm riul la cițiva centimetri 
de suprafața sa, cu multă- pre-

a. găsi un loc de înnoptare. A- 
pele Lotrului au crescut; între 
timp de nerecunoscut. Pe ce
lălalt mal observăm o con
strucție de lemn părăsită care 
ne.-ar fi putut adăposti. Gă
sim o punte improvizată, udată 
deja de ape. Cu tot jiericolul 
pe- care iț prezintă aceasta si-

îndreaplă spre baraca părăsi
tă și aprind focul. Situfgia nu 
este totuși rezolvată. Facem 
fel de fel de încercări de a ne. 
regrupa. Sondăm din distanțe 
în distanțe adincim.’a Lotru
lui. Situația pare de nerezol
vat, deoarece nivelul apei este, 
în continua creștere. După a-

EXPEDIȚIA PIONIEREASCĂ „PARÎNGUL"
PAGINI DE JURNAL

decenii, cunoscut și apreciat 
de numeroși turiști, care au 
vizitat aceste meleaguri. Împle
tim o coroniță din flori de 
cimp și o depunem pe 
mormint. ca un omagiu adus 
aceluia care s-a înfrățit. cu 
minunata natură a patriei 
noastre. In jurul orei 9 ne în
dreptăm pe șoseaua alpină spre 
lacul Gîlcescu. Pe drum intîl- 
nim urmările dezastruoase pro
vocate de șuvoaiele de apă 
revărsate cu furie; barajul de 
la ramificația drumului, spre 
Petroșani, lat de circa S m. 
este distrus, șoseaua ruptă în 
mai multe locuri, brazi imenși

căuție. După 1 km. părăsim 
șoseaua indreptindu-ne spre 
lacul Gîlcescu pe poteca de 
coastă a Paringului. Timpul 
se înrăutățește din ce în ce 
mai mult. Cerul se acoperă de 
nori negrii. După cițiva kilo
metri începe o ploaie torențială 
cu grindină și puternice des
cărcări electrice. Pîraiele care 
ne taie poteca cresc amenin
țător. Le trecem din ce in ce 
mai greu. Sintem nevoiți să ne 
oprim pentru a ne reface 
forțele.

După citva timp ne dăm 
'seama că nu mai putem ajun
ge la Gîlcescu. Coborim spre

tuație hotărîm trecerea. Tre
ce primul comandantul gru
pului urmat de secund. Cînd 
urma să treacă următorul, pe 
valuri apare deodată un brad 
uriaș purtat de. ape, care mătu
ră puntea sul» ochii noștri. 
O situație de. neprevăzut : 
sistem-, împărțiți în două, pe 
maluri diferite. Apele cresc din 
ce. in ce. mai mult, .'“rin stri
găte stabilim ca grupul masiv 
să-și instaleze corl-i'-i'e, deși 
grindina continuă să cadă cu 
repeziciune. Condițiile sînt 
extrem de grele. Totuși, reu
șim să- instalăm corturile. 
Comandantul și secundul se

proape două ore de încercări, 
timp în care grupul numeios 
își pregătește ceaiul și își 
schimbă îmbrăcămintea udă 
descoperim un loc unde apa 
Lotrului se lățește și este mai 
puțin vijelioasă. Aici vom 
trece înainte de a se lăsa 
întunericul, prin apa de 
aproximativ 70 cm, nu fără 
pericol. In lanț, ținmdu-ne 
puternic de mină, reușim in 
sfirșit trecerea. Ajungem la 
baracă. Acum, la adăpost, totul 
devine normal. Ne schimbăm 
pentru a doua oară, folosind 
ultimele rezerve de îmbrăcă
minte uscată. De aici, fiecare 
intră în atribuțiile lui. Bucă

tarul ajutat cu mult iniei-es de. 
întregul echipaj pregătește 
cina ; delicioase macaroane 
cu brînză' și ceai ' ilerpinte. 
Moralul echipajului se îmbu
nătățește substanțial. Funem 
lucrurile la uscat și înnoptam 
in pod.

16 iulie: Dujm micul dejun 
plecăm pe șoseaua spre Itași- 
nari. Piatra de marcaj ne ara
tă distanța de 21 km. I.a înce
put timpul' este frumos. 
După 3 km începe o ploaie cu 
grindină care ține aproape o 
oră. Apoi soarele ne însoțește 
piuă ta llașinară Se pare că 
oboseala începe să-și spună 
cuvintul. Membrii expediției 
solicita popasuri mai dese ca 
de obicei. In timpul popasurilor 
culegem zmeură și fragi. Admi
răm minunatul drum alpin 
străjuit de păduri de rușinoa
se. In jurul orei 15 ajungem 
Ig Rășinari. Aici vizităm 
muzeul etnografic din loi-cl.- 
tate. Apreciem obiectele de 
artă expuse lucrate de locui
torii comunei cît și expona
tele unice existente. Am inten
ționat să vizilinn și c isa po
etului Octavian Goga drir gă
sim închis. Ne instalam 
corturile la marginea saMlui, 
cinăm...

17 iulie : Aceasta este ulti
ma zi a expediției. Mai avem

de parcurs circa 12 km pînă 
la Sibiu, li ]>ar< ur i >m cu 
ușurință și ajungem hi f>um«- 
sul oraș după o oră și jumătate.

Pe drum trecem in -evistă 
întreg itinerăriul parcurs >i ue 
împărtășim impresiile, -leopul 
expediției a fost îndeplinit. 
Am parcurs întreg 'rase.ul. A- 
cum putem trage urniiît > u-ele 
concluzii : traseul deșt a fost 
lung și dur din cauza maiiior 
diferențe de nivel, ne-a. impre
sionat prin frumusețile văzute. 
Localitățile vizitate cit și mo
numentele de artă și istorice 
ne-au îmbogățit cunoștințele 
despre trecutul și prezentul 
țării. Am făcut cu acest prilej 
colecții de plante, roci și obiec
te de artă imputară.

Din lipsă de spațiu am 
reprodus doar cîteva pagini din 
jurnalul expediției oio cerești 
„l’arîngul". Ele' sînt, '.-redem, 
edificatoare pentru frumuse
țea și profunzimea actului 
educativ realizat. Peste ani, 
copiii care au participat la 
această expediție se voi ma
turiza și își vor aduce aminte 
cu bucurie, eu mindrie de 
performanța lor, de experien
ța trăită, de romantismul cli
pelor, petrecute în cele două
sprezece zile pe crestele mun
ților’.

C
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Convorbiri sovieto-irakiene
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Miercuri au început la Mos
cova convorbiri sovieto-irakie- 
ne. relatează agenția TASS.

Delegația sovietică Ja convor
biri este condusă de Kirill Ma
zurov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al 
irakiană, de 
el Takriti, 
Consiliului 
Revoluției, secretar general ad-

U.R.S.S., iar cea 
Sad am Hussein 

vicepreședinte al 
Comandamentului

junct al Partidului Baas.
In cursul convorbirilor, au 

fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea și întărirea co
laborării dintre U.R.S.S. și Re
publica Irak în diferite dome
nii. A avut, de asemenea, loc 
un schimb de 
mele situației 
propiat și au 
serie de alte 
naționale actuale care intere
sează ambele părți. Convorbi
rile continuă.

păreri în proble- 
din Orientul A- 
fost discutate o 
probleme inter-

Situația din Uruguay
MONTEVIDEO 5 (Agerpres). 

— Organizația ilegală Tupama
ros a reafirmat marți condi
țiile anterioare puse guvernu
lui Uruguayan pentru elibera
rea consulului general al Bra
ziliei, Aloysio Dias Gomides, 
și a consilierului american Da
niel Mitrione, răpiți săptămî- 
na trecută. Un mesaj, transmis 
prin intermediul judecătorului 
•Pereyra Manelli, răpit cu cî
teva zile înaintea celor doi di- 
plomați și eliberat marți sea
ra, cere guvernului punerea în 
libertate a tuturoi- membrilor 
organizației Tupamaros aflați 
în detențiune. In mesaj se pre
cizează că starea sănătății con
sulului brazilian este bună, iar 
consilierul american se află în 
convalescență în urma rănii 
primite în cursul răpirii.

Guvernul Uruguayan nu a dat 
încă niciun răspuns oficial ce
rerilor formulate de autorii 
răpirii. Ministrul de externe al 
Uruguayului, Jorge Peirano, a 
avut marți seara o nouă în
trevedere cu președintele Jorge 
Pacheco Areco, consacrată exa
minării situației șl implicațiilor 
ei externe, la sfîrșitul căreia a 
declarat că „nu există încă nici 
o poziție oficială a guvernu
lui".

Declarația lui Peirano, ca și 
declarațiile contradictorii de 
luni ale Ministerului de Inter
ne și Ministerului de Externe 
confirmă, după părerea obser
vatorilor de la Montevideo, e-

xistența în guvern a unor pro
funde divergențe privind moda
litățile de soluționare a cazu
lui. Ministerul de Interne s-ar 
opune oricăror eliberări de de
ținuți, pe cînd Ministerul de 
Externe ar înclina spre găsirea 
unei proceduri, acceptabile de 
satisfacere a condițiilor puse 
de organizația Tupamaros pen
tru a evita implicațiile externe 
nedorite. Una din modalitățile 
avute în vedere în acest ultim 
sens s-a materializat prin pro
punerea a doi deputați ai opo
ziției de a se decreta o am
nistie 
Areco 
unor 
pentru 
introducerea unui amendament 
la codul penal privind exila
rea tuturoi- persoanelor vinova
te de delicte politice. Această 
soluție ar avea mai multe șan
se de a fi adoptată, în favoa
rea ei pronunțîndu-se și unele 
cercuri ale congresului.

Șeful statului Uruguayan a' 
adresat marți mesaje de răs
puns autorităților americane și 
braziliene prin care î.și reafir
mă intenția de a obține elibe
rarea intr-un viitor apropiat 
a celor două persoane aflate în 
captivitate. Acest fapt lasă să 
se întrevadă că guvernul in
tenționează să-.și păstreze toate 
opțiunile fără a da un răspuns 
ferm condițiilor puse de auto
rii răpirii.

generală. Președintele 
ar înclina însă, potrivit 
surse guvernamentale, 
o altă soluție, și anume

Eliberarea deiinufilor politici
din Panama

CIUDAD DE PANAMA 5 
gerpres) — La Ciudad de 
nama a fost dat 
decret privind 
turor deținuților 
Panama.

Printre cei ce

publicității 
eliberarea 

politici

(A-
Pa-
un

tu- 
din

a fi 
eliberați figurează și colonelul 
Juan Bernal, arestat în decem
brie 1969 în legătură cu tenta-

urmează

tiVa de lovitură de stat orga
nizată împotriva 
Omar Torrijos,
Gărzii naționale și 
personalitate politică panameză.
Agenția A.P., care a 
această informație, 
că este pentru prima dată cînd 
generalul Torrijos hotărăște e- 
liberarea în bloc a adversarilor 
săi politici.

generalului 
comandantul 

principala

transmis 
subliniază

Acțiuni greviste
in Italia

ROMA 5 (Agerpres). — Noi 
acțiuni greviste au avut loc în 
■ultimele zile în Italia. în nor
dul tării, la Trento, a declarat 
grevă personalul uzinelor pro
ducătoare de aparate electro- 
casnice „Ignis". Muncitorii 
protestează împotriva arestării 
de către poliție a trei tovarăși 
de muncă 
monstrații.

La Porto 
dustrială a 
registrat ciocniri între greviști 
și politie, șase muncitori fiind 
răniți. Lucrătorii întreprinderi
lor mecanice din regiune au 
organizat o manifestație la 
Porto Marghera, cerînd îmbu-

în timpul

Marghera,
Veneției,

unei

zona 
s-au

de-

in- 
în-

nătătirea condițiilor de muncă 
și sporirea salariilor.

La Modena, în regiunea Emi
lia, au avut loc 
ale populației 
test împotriva 
tru a se evita 
rilor, au fost 
zeci de tone 
pere. Demonstranții purtau lo
zinci pe care era scris: „Vrem 
o politică de reforme pentru o 
agricultură modernă !".

La Palermo, transporturile 
publice au fost paralizate timp 
de trei zile, în urma grevei 
personalului de la societățile 
concesionare, care a formulat 
unele revendicări economice.

manifestații 
în semn de joro- 
faptului că, pen- 
reducerea prețu- 
distruse cîteva 
de piersici și

Măsuri contra
„Escadroanelor morțn“
RIO DE JANEIRO 5. — 

Corespondentul Agerpres, Va- 
sile Oros, transmite : Minis
trul justiției din Brazilia, Al
fredo Buzaid, a recomandat 
ieri, in numele președintelui 
republicii, guvernatorilor a 
șase state să ia imediat mă
suri contra „escadroanelor 
morții" care în ultimul an 
și-au înscris la activ sute 
de victime. Ministrul justi
ției a avertizat că in cazul 
cînd guvernele statelor nu ar 
dispune de mijloace eficace 
pentru a împiedica activita
tea acestora, va intra în ac
țiune poliția federală. Pînă 
acum, guvernul federal s-a 
mărginit să lase investigațiile 
în seama poliției din statele 
afectate, conform principiului 
federativ care afirma că de-

licvența de drept comun ca
de in competența autorități
lor locale.

Recomandările ministrului 
justiției au fost adresate gu
vernatorilor statelor Guana- 
bara, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Espirito Santo, Per
nambuco și Rio Grande do 
Norte. Mesajul ministrului 
afirmă intre altele: „Preșe
dintele republicii repudiază 
și condamnă, cum a făcut 
întotdeauna, așa-numitele es- 
cadroane ale. morții, care, sub 
pretextul de a elimina delic
venta, practică asasinate și 
alte acte' de barbarie". Deși 
nu sînt fixate termene, gu
vernul federal ordonă adop
tarea unor măsuri „concrete 
și imediate" contra escadroa
nelor morții din diverse sta
te ale federației.

„AMERICA
coordonare îa- 
(CECLA), care 

Buenos Aires, 
publi-

Comisia de 
tino-americanâ 
s-a reunit la 
și-a încheiat lucrările
cînd o declarație asupra re
lațiilor țărilor latino-america- 
ne cu Comunitatea Economică 
Europeană. Această declarație 
urmează la un an după aceea 
de la Vina del Mar. care ceru
se Statelor Unite să-și revizu
iască principiile expansiunii 
lor economice spre sud.

Declarația de la Buenos Ai
res este mai puțin amenință
toare dec'it aceea de la Vina 
del Mar, pentru un motiv 
foarte simplu : relațiile Ameri
ca de Sud cu Europa sini 
mult mai puțin dezvoltate.

Stalele Unite rămîn partene
rul principal al țărilor latino- 
americane, cu excepția Ar
gentinei. Aceste țări se inte
resează mult de Europa din 
cauza afinităților culturale 
ce le leagă de vechiul con
tinent. Toți își imaginează 
că, dacă Europa ar dori, ea 
ar putea contribui substantial 
la dezvoltarea economică 
tehnologică a Americii 
Sud.

Statele latino-americane 
tendința să considere că Pia
ța comună europeană le ne
glijează. Ele îi reproșează re
lațiile privilegiate ce le-a sta
bilit cu fostele colonii afri
cane, subliniind că preferiți-

Și 
de

au

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Semnarea acordului comercial

sovieto-austriac
VIENA 5 (Agerpres). — La 

Viena a fost semnat miercuri 
noul acord cu privire la schim
burile de mărfuri și plăți între 
Austria și Uniunea Sovietică 
pe perioada 1971—1975. Din 
partea austriacă, documentul a 
fost semnat de ministrul comer
țului, J. Staribacher, iar din

partea sovietică de 
comerțului exterior, 
cev.

Cu prilejul unei 
de presă, cei doi miniștri au 
declarat că acordul deschide 
noi posibilități pentru dezvol
tarea pe viitor a comerțului 
dintre cele două țări.

ministrul 
N. Patoli-

conferințe

Conferința de la Tripoli
TRIPOLI 5 (Agerpres). — 

Conferința miniștrilor apărării și 
de externe ai Libiei, Republicii 
Arabe Unite, Sudanului, Siriei 
și Iordaniei a fost deschisă 
miercuri dimineața la Tripoli 
de către șeful statului libian, 
colonelul Moamer El Gedafi.

In cadrul primei ședințe se-, 
crete a conferinței a fost ana
lizată situația militară de pe 
liniile de încetare a focului cu 
Israelul, anunță agenția libiană 
de știri. Sursa citată precizea
ză că ministrul egiptean al a- 
părării, Mohamed Fawzi, a fă
cut o expunere asupra acestei 
probleme.

Agențiile de presă mențio
nează că, în afara delegaților 
celor cinci țări prezente (Ira
kul și Algeria au anunțat că 
nu vor participa la conferință, 
dată fiind opoziția lor față de 
„planul Rogers"), în capitala 
Libiei se află și o delegație a 
rezistenței palestiniene, care, în 
eventualitatea că ar fi invitată 
la lucrări, ar urma să prezinte 
în fața pârtiei panților poziția 
organizațiilor palestiniene de 
rezistență în legătură cu actua
la evoluție a situației, din O- 
rietitul Apropiat.

Luptele din
Vietnamul de sud

SAIGON 5 (Agerpres). — 
Forțele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, au conti
nuat în ultimele 24 de ore ata
curile asupra bazelor america- 
no-saigoneze situate în diferite 
regiuni sud-vietnameze. Cele 
mai violente lupte s-au desfă
șurat în apropierea orașelor 
Hue, Da Nang și Quang Ngai. 
Artileria forțelor patriotice ă 
bombardat numeroase poziții 
fortificate ale inamicului, prin
tre care una aparținînd celei 
de-a 101-a divizii americane

de 
ta

ROMA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : O dată cu realizarea a- 
cordului între partidele coali
ției de centru-stînga de a re
constitui un guvern cvadripar- 
tit pe baza documentului-pro- 
grăm elaborat de premierul de
semnat, Emilio Colombo, cri
za de guvern din Italia înre
gistrează ultimul act al desfă
șurării sale. Pînă joi seara, 
grupurile parlamentare ale so- 
cialiștilor, republicanilor, socia
liștilor unitari și democrat- 
creștinilor își vor propune re
prezentanții care să facă parte 
din viitorul cabinet. Se consi
deră ca iminentă primirea la 
Palatul Quirinale a lui Colom
bo pentru a comunica șefului 
statului îndeplinirea mandatu
lui încredințat și a-i supune 
lista cabinetului său. Apoi, du
pă încheierea formală a tra
tativelor dintre delegațiile par
tidelor de centru-stînga, se aș
teaptă prezentarea în fața 
Parlamentului a noii echipe 
guvernamentale pentru obține
rea votului de învestitură. In 
general, se prevede că votul 
Camerei Deputaților și al Se
natului ar putea avea loc la 
12 sau 13 august.

In așteptarea epuizării aces
tei agende de tratative cu ca
racter tehnic — obligatorie în
să din punct de vedere con
stituțional — observatorii po
litici analizează schița-program 
a noului guvern, căutînd să 
desprindă elementele de bază 
ce definesc orientarea politică 
generală și programul guver
namental de acțiune. Alcătuit 
din patru capitole, în care se 
relevă punctele de contact ce 
permit partidelor de centru- 
stînga să reconstituie coaliția 
guvernamentală, documentul e- 
laborat de Colombo reprezintă, 
în esență, o reluare a princi
palelor orientări ce au carac
terizat guvernele cvadripartite 
precedente, atît în ce privește 
mult-discutata problemă a ra
portului dintre „majoritatea 
guvernamentală" și „minorita
tea parlamentară", cît și în 
legătură cu intenția de a rea
liza formula de centru-stînga

și la nivel regional, provincial 
sau comunal, „acolo unde este 
posibil". O deosebită atenție 
se acordă problemelor economi
ce și financiare, pentru solu
ționarea cărora se propune un 
„complex de măsuri" menite 
să pună capăt unei situații e- 
conomice considerată a fi din
tre cele mai dificile.

In legătură cu componența 
viitorului guvern, cercuri in
formate sînt de părere că vor 
fi evitate la maximum schim
bări față de structura guver
nului precedent, condus dc 
Rumor. Socialiștii și republi
canii au și anunțat „îngheța
rea" reprezentării lor în vi
itorul cabinet, considerînd sa
tisfăcătoare repartizarea ante
rioară a portofoliilor. Socialiș
tii unitari au solicitat insă 
sporirea numărului portofoliilor 
lor în guvern de la trei 
patru.

KINSHASA 5 (Agerpres). — 
La Thysville, unul din prin
cipalele orașe din Republica 
Democratică Congo, a avut loc 
vernisajul expoziției de foto
grafii „Prin România de azi", 
organizată în cadrul manifes
tărilor consacrate zilei de 23

Prezente
românești

August. cu sprijinul autorită
ților congoleze.

La vernisaj au participat vi
ceguvernatorul G. Yogo, co
misar provincial al Provinciei 
Congo Central, și alte persoa
ne oficiale congoleze, membri 
ai corpului diplomatic, un nu
meros public.

A fost de față Al Tujon, am
basadorul României la Kins
hasa, și membri ai ambasadei.

Expoziția s-a bucurat de uiț 
deosebit succes, presa și radio- 
televiziunea congoleză relatînd 
pe larg despre această mani
festare culturală românească.

Primul cabinet
al emiratului

Mascat
capitale , 

Hue. De asemenea, 
sud-vietnamezi au 

instalații militare 
din Delta fluviului 
regiunea saigoneză. 
au fost semnalate 

. Platourilor

parașutiști, aflată în imegia- 
apropiere a fostei 

imperiale, 
patrioții 
bombardat 
ale S.U.A.
Mekong și

Totodată,
lupte în regiunea 
înalte, în provinciile Ban t'î'le 
Thuot și Chuong Thien. Un eli
copter american a fost doborît 
în provincia Kien Phong, la 
aproximativ 120 km vest de 
Saigon.

MASCAT 5 (Agerpres). — 
Primul cabinet din istoria emi
ratului Mascat și Oman își va 
prelua funcțiile în următoarele 
cîteva zile, a anunțat 
postul de radio din 
Noul șef al statului, 
Qabous Ben Said, a 
decret în baza căruia Saleh 
Ben Talmur a fost numit prim- 
ministru. Premierul î.și conti
nuă în prezent contactele cu 
diversele personalități politice 
în vederea «definitivării listei 
cabinetului său.

Abdicarea forțată a fostului 
sultan, la sfîrșitul lunii iulie, 
a pus capăt regimului monar
hic absolutist.

miercuri
Kuweit, 
sultanul 

emis un
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• PREȘEDINTELE STATELOR 
UNITE, RICHARD NIXON, a 
avut o întrevedere cu generalul 
Joseph Mobutu, președintele 
Republicii Democratice Congo 
care se află în S.U.A. într-o 
vizită oficială de o săptămînă 
Generalul Mobutu urmează să 
confere și cu secretarul de stat 
William Rogers, și cu alte ofi
cialități americane.

<»<»
<» <»

• Din cei 11 membri ai Comitetului consultativ al Pen
tagonului pentru sistemul de rachete anti-rachetă „Safe
guard", șapte sînt reprezentanți ai unor mari firme care 
au încheiat sau speră să încheie contracte legate direct 
de programul ABM — a dezvăluit în ultimul său număr 
publicația americană „Computer World". Companiile care 
au încheiat deja contracte cu Pentagonul în acest domeniu 
sînt: „IBM", „Computer 
tinghouse". Publicația se 
dările făcute de comitet 
obiective.

Sciences Corp.", „RCA“ și „Wes- 
întreabă in ce măsură recoman- 
mai pot fi în aceste, condiții...

• GUVERNUL CENTRAL AL 
INDIEI a preluat conducerea 
difectă asupra statului Kerala, 
unde urmează să aibă loc la 
17 septembrie noi alegeri lo
cale, informează agenția Press 
Trust of India.

După cum s-a anunțat, 
vernul din Kerala, format 
Frontul unit aTJorțelor de 
ga, și-a prezentat demisia 
august, după ce liderul
Chelat Menon, a cerut guver
natorului dizolvarea Adunării 
legislative a acestui stat și 
organizarea unei noi confrun
tări electorale.

«ju
de 

stîn- 
la l 
său,

„Actului 
echila- 
fixează

• ÎN LOCALITATEA MEN
TON s-a deschis marți seara 
cel de-al 24-lea festival inter
național al muzicii de cameră. 
La acest festival, care va dura 
pînă la sfîrșitul lunii 
își dau concursul David 
Oistrah, Jean Pierre 1 
Emil Ghilels, precum 
samblurile instrumentale 
den, Gate Quartet", 
Bartok", chitariștii Lagoya, Ma- 
roto și Paco de Lucia.

• IMPORTANTA CENTRA
LA SINDICALĂ AMERICANA 
Afl-Cio a cerut Congresului să 
întreprindă acțiuni imediate în 
vederea modificării 
privind reglementarea 
bilă a muncii", care
regimul încheierii contractelor 
de muncă în o serie de ramuri 
importante ale economiei Sta
telor Unite. Principalele cereri 
formulate de Afl-Cio se referă 
la sporirea salariului minim, 
creșterea retribuției orelor su
plimentare, extinderea aplicabi
lității 
rii de

„Actului" la alte catego- 
muncitori etc.

august, 
1 și Igor 
Rampal, 
și an- 

„Gol- 
.Quatuor

0

<£>
<£>

0 Timp de patru ore

LATINA
lele tar ilare acordate acestor 
țări privează America Latină 
de o parte a debușeelor ei și 
contribuie la deteriorarea

Din presa străină
—4—

legăturilor tradiționale exis
tente intre C.E.E. și America 
Latină. In aceste ultime luni 
s-a putut vedea, de altfel, că 
America Latină adoptă pozi
ții hotărîte în organizațiile 
internaționale pentru a con
damna sistemele de preferin
țe de care beneficiază unele

• LOREDANA LUZZITELLI 
PAETRONE, în vîrstă de 35 de 
ani a născut marți seara șase 
gemeni, patru fete și doi bă
ieți. Căsătorită de 11 ani, tînă- 
ra mamă nu a avut pînă în 
prezent nici un copil. Un bu
letin medical, 
curi dimineața 
ginecologie al 
Roma, anunță 
șase gemeni au murit în cursul 
nopții. în prezent, medicii de
pun eforturi pentru a menține 
în viață pe ceilalți patru copii.

publicat micr- 
de serviciul de 
Policlinicii 

că doi din
din 
cei

• UN NUMĂR DE 16 PER
SOANE au pierit miercuri 
mineața într-un incendiu care 
a mistuit un imobil din 
trul orașului american Minnea
polis, statul Minesota. Pagube
le materiale se cifrează la 
150 000 dolari. Cauzele incen
diului nu au putut fi, pentru 
moment, stabilite.

di-

cen-

• ÎNTR-UN COMUNICAT 
DAT PUBLICITĂȚII miercuri la 
Ankara se’ anunță că Turcia a 
recunoscut în mod oficial e- 
publica Arabă Yemen.

• UN AVION DE TRAN
SPORT AL MARINEI AMERI
CANE a explodat în aer provo- 
cînd moartea a zece persoane. 
Accidentul a avut loc la 15 
kilometri de Searchlight, statul 
Nevada. Avionul, aparținând 
bazei din Hawai, executa un 
zbor de antrenament.

4 Timp de patru ore un avion al companiei „Iberia 
avind 100 persoane la bord a zburat marți deasupra aero
portului Madrid pentru a-și consuma întreaga cantitate de
carburanți in scopul evitării unei catastrofe, hi momentul 
decolării avionului spre Londra, din motive necunoscute 
unul din cauciucurile trenului de ateriza) a explodat. Pi- 
loții au hotărit să încerce 6 aterizare forțată, în timp ce în
tregul dispozitiv de salvare aflat pc aeroportul din Madrid 
a fost pus în stare de alarmă. După ce cantitatea de car
buranți a fost epuizată, evitîndu-se astfel izbucnirea unui 
incendiu, avionul a reușit să aterizeze fără nici un incident.

Șl C.E.E.
țări în curs 
In capitalele 
ne se admite/ desigur, că pro
blema nu este simplă. Se știe 
că, în principiu, politica vesl- 
europeană este provizorie și 
că ea acordă o asistență spe
cială țărilor în cauză pentru 
ca ele să-și diversifice econo
miile... Dar se exprimă îndo
ieli că Piața comună este 
foarte sinceră atunci cînd pro
clamă acest principiu. Ea este 
bănuită că vrea să perpetueze 
un sistem ce li oferă avanta
je economice și politice.

Declarația de la Buenos 
Aires formulează aceste re
proșuri atunci cînd ea face 
aluzie la barierele vamale pe

de dezvoltare, 
latino-america-

ti

care C.E.E. le-a ridicat în fala 
anumitor produse latino-ame- 
ricane care mai înainte erau 
exportate in mari cantități 
spre Europa. Argentina repro
șează, îndeosebi, Piefei co
mune că frînează cumpărările 
de carne. Pentru alte țări, 
este vorba de banane și ci
trice. In ceea ce privește ca
feaua, un alt reproș frecvent 
formulat de țările Americii 
Latine este că taxele vamale 
aplicate la cafeaua solubilă 
sînt mai ridicate decit cele 
pentru cafeaua verde. Aceasta 
indică tendința C.E.E. de a 
favoriza importurile de mate
rii prime în detrimentul pro
duselor finite.

se va deschide Ia Wtilfen o

• O VIOLENTA FURTUNA 
S-A ABĂTUT MARȚI seara a- 
supra regiunilor din sud-vestui 
Franței. Bilanțul acestei neo
bișnuite furtuni este de 9 mort! 
și 29 de răniți. Două persoane 
sînt date dispărute. Regiunea 
Aracachon a fost afectată în 
mod deosebit, furtuna răstur- 
nînd mai multe mici ambai ra
țiuni surprinse în larg.

• PIOTR JAROSZEWICZ, 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
l-a primit pe Heinz Kuehn, 
primul ministru al landului 
Renania de Nord-Westfalia, 
care se află în vizită în Po
lonia, 
PAP.
avut 
luat 
wiez, 
exterior al Poloniei, și Jozef 
Winiewicz, ministru de ex
terne adjunct, care îndepli
nește funcțiile ministrului a- 
facerilor externe al R. P. 
Polone.
• GUVERNUL CEYLONU

LUI A RECUNOSCUT Guver
nul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, 
anunță agenția V.N.A.

informează agenția 
La convorbirea care a 

loc cu acest prilej, au 
parte Janusz Burakie- 

ministrul comerțului

R.F.G. : La 20 septembrie 
expoziție de căsuțe prefabricate germane

In foto : Una din căsuțele care va fi expusă, de formă 
triunghiulară cu cameră de zi, dormitor, bucătărie baie, cu 
o suprafață totală de aproximativ 20 m.p. pentru trei per
soane. Suprafața casei poate fi mărită prin simpla atașare 
a unor elemente la baza triunghiului. Panourile sînt exe
cutate din fibre de sticlă și poliester.

A

In Irlanda de Nord
atmosfera ramîne încordată

BELFAST 5
In Irlanda de Nord, 
continuă să rămînă 
In ciuda eforturilor 
autoritățile locale și 
venției trupelor britanice dizlo- 
cate în Ulster în vederea men
ținerii ordinii, în noaptea de 
marți spre miercuri au fost 
semnalate noi incidente. A fost 
a șasea noapte consecutivă de 
la declanșarea actualelor tul
burări cînd tinerii catolici din 
Belfast au organizat pe , stră
zile capitalei demonstrații de 
protest împotriva staționării în 
Irlanda de Nord a militarilor 
britanici. Făcînd uz de bastoa
ne de cauciuc și gaze lacri
mogene, soldații au intervenit

(Agerpres). — 
atmosfera 
încordată, 
făcute de 
a inter-

energic pentru a dispersa un 
grup de 100 de tineri catolici 
adunați în cartierul Andersons- 
town. In timpul ciocnirilor, șap
te militari au fost răniți și 16 
civili au fost arestați. Noi in
cidente s-au produs și la Lon
donderry, unde manifestanții 
au ridicat baricade pe unele din 
străzile orașului. Și aici au fost 
operate arestări.

Pe de altă parte, surse ofi
ciale din Belfast anunță că o 
parte dintre deputății partidu
lui de guvernămînt (partidul 
unionist) au cerut guvernului 
nord-irlandez să uzeze de toa
te împuternicirile sale pentru 
restabilirea calmului.

Span a : VACANȚE INTÎRZIA TE
Grevele personalului melrou- 

din Madrid, ale salariatilor 
la societățile de autobuze 
Palma de Majorca și Gijou, 
minerilor asturieni și ale

lui 
de 
din 
aie 
docherilor din portul Barcelona, 
precum și conflictul muncitori
lor 
cu 
trei 
au 
ultimelor săptămâni 
social spaniol.

în mod obișnuit, vara este 
în Spania prilejul unei sieste 
îndelungate. De la 18 iulie pînă 
la 21 septembrie, generalul 
Franco și miniștrii săi pleacă 
spre plajele din Galicia, Țara 
Bascilor 
blemele 
pînă la 
încă de 
prințului 
succesor 
și, în special, 
tesa", care a implicat mai multi 
miniștri 
turnare 
mentale, 
tradiții.
mele economice și grevele i-a'i 
obligat pe miniștrii spanioli să 
renunțe cel puțin la o parte a. 
mult așteptatei 
petreacă lunile 
drid.

Începînd din 
a anului 
nomice 
subiect 
guvern, 
credite,

constructori din Granada 
autoritățile, încheiat cu 
morți și numeroși răniți 

întierbînțat brusc în cursul 
climatul

și a vărsămintelor prealabJ- 
pentru exporturi au provocat c 
situație gravă în numeroase 
întreprinderi. Numărul falimen
telor s-a dublat, cel al polițe
lor neachitate a crescut cu 32 
la sută, iar 
tor articole 
proporție de 
șurile luate 
reducă deficitul balanței comer-

consumul anumi- 
a scăzut într-o 

10—15 la sută. Mâ
nu au reușit să

Comentariul zilei
sau Malaga, toate pro- 
rămînînd în suspensie 
începutul toamnei. Dar 
anul trecut, numirea
Juan Carlos drept 
al generalului Franco 

„scandalul Ma-

într-o afacere de de- 
de fonduri guverna- 
au pus capăt ac.estei 

Anul acesta, proble-

vacanțe și să-și 
de vară la Ma-

luna decembrie 
problemele eco-trecut,

au devenit principalul 
de îngrijorare pentru 
Restricțiile severe de 
sporirea taxei de scont

ciale care a atins I 120 000 000 
dolari numai în primele șase 
luni ale anului. în aceeași pe
rioadă balanța de plăti a înre
gistrat un excedent de 228 mi
lioane dolari, paradox care se 
explică prin credite'e pe ter
men scurt obțin”’.. țn străinăta
te de guvern și de marile în
treprinderi particulare. Dar 
este vorba de moneda specula
tivă (hot money) — a cărei 
rambursare la fel de bruscă ar 
putea să ducă la o situație di
ficilă.

în acest timp, creșterea pre
turilor a creat în Spania un 
climat de nemulțumiri crescîn- 
de. Numai în cursul primelor 
șase luni s-au scumpit telefoa
nele, tarifele poștale, căile fe
rate și transporturile urbane 
(între 10 și 70 la sută), carnea,

citatea, ziarele și chiriile (in
tre 8 și 30 la sută), în timp 
ce salariile au rămas blocate. 
Rezultatul firesc a fost o per
manentă tensiune socială.

in fiecare zi, ziarele spaniole 
publi' ă știri privipd creșterea 
preturilor h ”nele articole și 
cifrele crescânde ale muncitori
lor aflati în 
că grevele 
nia. numai 
șase luni 
au încetat

Navarra 
au fost alte două focare prin
cipale de agitații sociale, da» 
grevele s-au extins. aseme
nea, în Galicia, Țara Bascilor, 
Catalania și la Madrid. Nume
roși observatori susțin că acți
unile revendicative desfășurate 
de clasa muncitoare spaniolă 
numai în primele șase luni ale 
acestui an întrec cu mult 
cele înreaistrafo în 
mi lor 30 de ani.

Efectele creșterii 
și, în același timn, 
de credite vor atinge punctul 
culminant în luna octombrie. 
Unii experti sînt de părere că 
muncitorii spanioli vor răspunde 
la aceasta intensificînd grevele 
și manifestațiile antiguverna
mentale. Aceasta este și -ăre- 
rea revistei 
„La Gacets 
prevede că 
binti" îi va 
arzătoare".

grevă. Cu toat? 
sînt ilegale în Spa
in cursul ultimelor 

minerii din Asturia 
lucrul de 96 de ori. 
și regiunea Sevilla

pe
cursul ulti-

prețurilor 
restricțiile

financiare spaniole
Puropeo". care 

actualei „veri fier- 
urma o „toamnă

I. RETEGAN
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