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IN INTIMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

în cartea fapte
lor de vrednicie

Bilanț pozitiv 
la principalii 

indicatori
Apropierea măreței sărbă

tori a poporului nostru — 
23 August — se resimte pu
ternic în pulsul incandes
cent și viguros al muncii, 
e descifrată din realizările 
importante pe care le con
semnează cu slove majuscule 
în cartea faptelor de vredni
cie in producție, întru în
deplinirea exemplară a sar
cinilor planului cincinal, co
lectivele unităților economice 
ale municipiului Petroșani. 
Mobilizați de organizațiile de 
partid, oamenii 
Valea Jiului au ridicat șta
cheta rodniciei 
lor în producție și în luna 
iulie. încheind un bilanț po
zitiv la principalii indica
tori de plan. Planul produc
ției globale industriale pe e- 
conomia municipiului a fost 
îndeplinit în luna ce a tre
cut în proporție de 101,8 la 
sută, iar la producția marfă 
vîndută și încasată prove-

derile planului au fost rea
lizate în proporție de 101,7 
la sută. Colectivele de mun
că din municipiul nostru au 
realizat peste sarcinile de 
plan avute pe iulie 32 575 
tone cărbune net, 3,6 tone 
fire de 
27 389 tone 
gic precum

Important 
este faptul 
producție s-a obținut pe șea- 
ma creșterii productivității 
muncii. Cifrele atestă că ni
velul prevăzut de sarcini Ia 
acest indicator de bază al 
activității economice a fost 
depășit în luna ce a trecut 
cu 2,6 procente.

mătase artificială, 
calcar metalur- 
și alte produse, 

de consemnat 
că sporul de

activității

muncii din

Alături de mineri, de cele
ilalte colective care în aceste 
zile își intensifică eforturile

pentru a întîmpina ziua de 
23 August cu noi succese do- 
bîndite prin hărnicia și pri
ceperea lor, constructorii 
Văii Jiului își concentrează 
atenția spre predarea unor 
obiective industriale și so- 
cial-culturale importante.

Astfel, pe șantierele de la 
Uricani, Paroșeni și Livezeni, 
constructorii T.C.M.M. lu
crează la 8 obiective impor
tante — printre care insta
lații de extracție la Paro
șeni și Livezeni 2, drumuri 
de acces și linii ferate, ș. a. 
— pentru a le preda benefi
ciarului — C.C.P. — pînă la 
sărbătoarea eliberării. Tot
odată, la Dîlja, echipele de 
constructori și montatori lup
tă pentru a termina pînă la 
23 August lucrările ce le au 
de executat.

Pe șantierele de locuințe 
ale municipiului o serie de 
blocuri sînt în stadiu avan
sat de execuție. Astfel, pe 
șantierul din Petroșani, echi
pele conduse de Vasile Mer- 
cioiu (parchetari), Ilie Voni- 
că (tîmplari). Gh. Bețivu și 
Dumitru Negoiță (mozaicari), 
Grigore Sturzu (zugravi),

(Gonttnuare In pag. a 3-a)
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CALITATEA
CĂRBUNELUI

Recent, în cadrul adunărilor 
generale ale salariaților, s-au 
analizat rezultatele obținute pe 
semestrul I 1970 și s-au discu
tat prevederile de plan pentru 
anul 1971.

Dările de seamă ale comite
telor de direcție de la exploa
tări au analizat și situația ca
lității cărbunelui extras, au 
indicat măsurile preconizate 
pentru îmbunătățirea acestui 
important Indicator, iar discu
țiile participanților au relevat 
preocuparea salariaților de a 
livra preparațiilor cărbune de 
calitate. Preocuparea colectivelor 
de salariați de la exploatările 
miniere din Valea Jiului pentru 
îmbunătățirea indicatorilor de 
calitate ai cărbunelui livrat se 
concretizează în rezultatele ob
ținute pe semestrul I 1970.

Conținutul de cenușă al căr
bunelui brut extras — indica
tor calitativ principal — în se
mestrul 1 1970 a fost sub pre
vederile normei interne la ex
ploatările miniere Vulcan —

cu 2,5 puncte, Lupeni — cu 
0,7 puncte și Dîlja — cu 0,2 
puncte. Exploatările miniere 
Lonea și Petrila s-au încadrat 
în prevederile normei interne. 
Nu au respectat norma Internă 
depășind conținutul de cenușă, 
exploatările miniere Paroșeni 
— cu 0,6 puncte, Uricani — 
cu 0,6 puncte, Aninoasa — cu 
0,3 puncte. Comparativ cu ni
velul realizărilor din anul 1969, 
rezultă că la exploatările mi
niere Uricani și Paroșeni nivelul 
conținutului de cenușă, în se
mestrul 1 1970, a fost redus cu 
1,4, respectiv, cu 1,1 puncte. 
Deci se constată, totuși, o preo
cupare, la aceste exploatări, 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui. La exploatarea mi
nieră Paroșeni, deși față de 
anul trecut, ponderea stratului 
15, cu conținut ridicat de 
cenușă, a crescut, prin măsurile 
luate, calitatea cărbunelui ex
tras a fost îmbunătățită. Un 
exemplu concludent care de
monstrează. efectul bun al unei

măsuri luate pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras, 
prin reducerea consumului de 
cenușă, este următorul: La
E. M. Paroșeni, prin amenajări 
simple, executate din resurse 
proprii, se alege sistul vizibil 
de pe banda de la silozuri, 
pentru ca, apoi să fie evacuat 
la haldă. în acest fel, zilnic, 
se aleg 30—40 vagonete de 
mină, cu steril vizibil, care nu 
mai este transportat, ca înain
te, la preparația Coroești. A- 
nalizele de laborator indică un 
conținut de cenușă, la cărbune
le bulgări — peste 80 mm dia
metru — de 37,3 la sută în se
mestrul I 1970. față de 46,6 la 
sută cît s-a realizat în anul 
1969. Rezultă că această măsu
ră este eficientă și trebuie per
manentizată Analiza evidențe-

Inq. OCTAVIAN SURDU, 
șeful serviciului C.T.C. 

din C.C.P.

(Continuare în pag. a 2-a)

Echilibrarea unei mo- 
•lete e o lucrare de mare 
răspundere care solicită 
atenția și concentrarea 
celor care se încumetă 
să o realizeze. Altfel, 
axul uriașei molete nu 
se va roti după cum 
vrea omul... Șeful de 
echipă Aurel Lăban. 
care poate fi văzut în 
fotografia alăturată, 
cum se străduiește, cu 
ai săi, să onoreze una 
dintre comenzile de ur
gență ale minei Lonea, 
ar avea atîtea de rela
tat despre faptele meri
torii ale colectivului. 
Dar să-l lăsăm să-și 
termine treaba...

„BREVETUL" 
AL PUTERII

municipală
Aproape 4 milioane lei economii

Ca o consecință a acțiuni
lor de înfrumusețare a ora
șelor din Valea Jiului, la 
care au participat atît elevi 
cît și uteciști din întreprin
deri, s-au' realizat economii 
nefinanțate în valoare de 
3 888 mii lei, față de 2 500 
mii lei, planificate. Pină la 
finele anului se prevede a- 
tingerea unui nivel de eco
nomii ridicat: 6 000 mii lei. 
Aportul, în cadrul șantiere
lor tineretului de la Hațeg, 
Orăștle, Cetatea Devei etc., 
a fost substanțial. Incepînd

Lucrări 
gospodărești

Preparația Lupeni a execu
tat două lucrări gospodărești 
de mare importanță: prima, 
montarea unei conducte pes
te Jiu pentru alimentarea cu 
apă potabilă a minei Lupeni 
și preparației. Lucrarea, în 
valoare de 170 000 lei, a avut 
ca scop să înlocuiască ve
chea conductă avariată cu o- 
cazia inundațiilor. A doua 
lucrare constă în construirea 
unui zid de sprijin pe malul 
Jiului, lingă podul ce traver
sează Jiul în centrul orașu
lui. Lucrarea valorează 115 000 
lei.

cu 15 august, un nou lot de 
70 de elevi ai liceului indus
trial și liceului din Lupeni 
va pleca în tabăra de mun
că patriotică de la Pricaz — 
Orăștief

Activitafi 
patriotice 

în cadrul activităților pa
triotice inițiate de către or
ganizațiile U.T.C. din muni
cipiul nostru, o atenție spo
rită este acordată colectării 
metalului vechi, vizînd reali
zarea, pînă la 23 august a.c., 
a 70 la sută din angajamen
tul pe 1970. De la începutul 
anului curent au fost, deja, 
strînse 2 000 de tone fier, 
ceea ce a determinat virarea 
unei sume de aproape 200 000 
lei în fondurile organizațiilor 
respective. Pînă la ziua eli
berării se prevede să se cu
muleze încă 350 de tone. Pot 
fi evidențiate, pentru contri
buția adusă în direcția a- 
mintită, organizațiile U.T.C. 
de la E. M. Aninoasa, E. M. 
Vulcan, E. C. Paroșeni, pre- 
parațiile Coroești și Petrila. 
Facem mențiunea că, la ni
velul orașului Vulcan, anga
jamentul anual este aproape 
onorat.

Primele 6 apartamente...
Ieri, constructorii Șantieru

lui 1 — Petroșani al T.C.H., 
au terminat montarea din 
panouri mari, prefabricate 
din beton, a primelor 6 apar
tamente care alcătuiesc par

terul blocului D 1—3. din 
cartierul Aeroport 5 — extin
dere.

Toate cele 30 de aparta
mente ale blocului vor fi ter
minate de montat în jurul 
datei de 23 August.

MASA 
ROTUNDĂ

Ieri după-amiază, la clu
bul din Petrila a avut loc 
o masă rotundă cu maiștrii 
mineri de la zona I-a de 
producție. Tema pusă în 
dezbatere : „Organizarea pro
cesului de producție în ca
drul zonei I-a în vederea 
măririi vitezei de avansare 
în abataje". Au răspuns in
vitației comitetului sindica

tului și conducerii clubului, 
de a participa Ia această 
masă rotundă, menită să dea 
impuls acțiunii de organiza
re superioară a producției 
și a muncii maiștri mineri, 
maiștri mineri principali, 
ingineri și alte cadre teh
nice din conducerea zonei 
și a raioanelor acesteia.
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publicii Socialiste România, au 
început marți dimineața, lucră
rile Consfătuirii de lucru a in
ginerilor șefi din cooperativele 
agricole de producție, acțiune 
înscrisă în programul de per
fecționare a cadrelor din agri
cultură elaborat de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

PRICEPERII,
DE DĂRUIRE

...Scriem rîndurile de față 
pentru lauda autorilor unei 
fapte în care neprevăzutul a 
jucat un rol de seamă și unde 
timpul a fost concentrat pînă 
la stadiul de pilulă, conden- 
sînd în el — pînă la refuz — 
dăruirea...

Șaiba de frînare a mașinii 
de extracție cu schip, de la 
mina Lonea dădea semne vă
dite de uzură. într-adevăr, nu 
e lucru de glumă să faci față 
unor eforturi impuse de frîna- 
rea unei greutăți de 8 tone, 
plus greutatea schipului în miș
care cu o viteză de peste 10 
m pe secundă. Și cu această 
mașină se extrage cea mal ma
re parte a producției de căr
bune dată de .mină, acum cînd 
minerii depun strădanii înzecite 
pentru depășirea angajamente
lor luate în întrecere.

Această problemă o avea de 
rezolvat „peste rînd" colectivul 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani. Rezolvarea a fost dată în 
seara zilei de 3 august la ora 
19: mașina de extracție nu n 
stagnat din timpul efectiv de 
producție decît 2 schimburi...

Să revenim însă în uzină, pe 
urmele... șaibei de frînare. Era 
prima piesă de acest fel con
fecționată în uzină. în locul 
șaibei originale din fontă tre

buia fabricată una din oțel.
— Operația de turnare, rela

tează maistrul principal Vasile 
Căpraru, de la turnătorie, de
pășea mult 'posibilitățile secți
ei. Am sincronizat cuptoarele 
și am realizat șarja necesară.

înainte de aceasta, însă, a 
fost nevoie să se pună la lu
cru toată priceperea și sprinte
neala mîinilor modelorilor Ton 
Iov, Fnancisc Gurka, Iuliu Viș- 
novski. Modelul — care după 
prescripțiile tehnologice trebuia 
să dureze 25—30 zile — a fost 
realizat în 15 zile. A mal fost 
nevoie ca turnătorii formatori 
Stan Lungu. Tudor Rusu, Gheor- 
ghe Scurtu să facă dovada 
adevăratei arte a meseriei dc 
formator.

— ...Și astfel, continuă mai
strul relatarea, am obținut pie
sa brută. Tratarea termică a sa 
cerea rezolvarea altor necu
noscute. Cuptoarele de tratare 
erau mici. Le-am adaptat. Și 
piesa — unică pînă acum tn 
uzină — a luat drumul către 
prelucrările mecanice.

Din scurta istorie a acestui 
unicat, în producția secției re
parații mecanice am ales doar 
episodul montării ei la Lonea.

Th. MARCUȘ

(Continuare In pag. a 3-a)

La consfătuire participă, in 
serii de cite 5 zile, inginerii 
șeii din unitățile agricole coo
peratiste. Cu acest prilej sînt 
dezbătute probleme actuale și 
de importanță hotărîtoare în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid pentru modernizarea a- 
griculturii și dezvoltarea tutu
ror ramurilor ei la nivelul ce
rințelor economiei naționale.

Programul consfătuirii cuprin
de, printre altele, expuneri pri
vind tehnologiile modeme în 
cultura plantelor de cîmp. în 
hortiviticultură, în creșterea a- 
nimalelor și a păsărilor, orga
nizarea producției și a muncii 
în unitățile cooperatiste, exploa
tarea terenurilor amenajate 
pentru irigații, organizarea ac
tivității sectorului mecanic șl 
mecanizarea lucrărilor în agri
cultură. în program aste inclu
să, de asemenea, analiza re
zultatelor obținute în cultura 
griului și măsurile ce se Impun 
pentru producția anului viitor.

Expunerile vor fi completate 
cu filme și diapozitive în legă
tură cu ultimele noutăți tn 
tehnica agricolă din țara noas
tră și de peste hotare.

Concomitent, se desfășoară 
pregătirea specialiștilor, care 
își desfășoară activitatea tn 
producția legumicolă din coope
rativele agricole.

De asemenea, pentru perfec
ționarea pregătirii contabililor 
șefi din unitățile cooperatiste, 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii organizează, cu Încă
pere din această lună, la Bucu
rești, Cluj, Timișoara și Iași, 
cursuri de cîte 10 zile, axate 
pe teme de specialitate

(Agerpres)

picior deun

Niculiță avea același drum cu noi și fusese 
la Obîrșia după cumpărături pentru ciobanii 
care populau poiana.

Ajunși în poiană am rămas o clipă locului 
uimiți. In cîteva clipe am asemuit-o cu o 
poiană a soarelui unde aceasta se oprește o 
clipă să se odihnească, cu o răscruce de vîn- 
turi și lumină, pînă mi-a venit în minte 
plînsul Mioriței.

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai... 
și vorbele s-au pierdut risipindu-se în tainele 
pădurilor care dădeau jur-împrejurului acea 
inedită și neasemuită frumusețe. Undeva la 
o margine de pădure pășteau oile gonjenilor, 
în altă parte a unor jieni de prin Cimpa.

Am trăit momente de neuitat, scăldat în 
mitul mioriței care părea că se revarsă 
izvorind din foșnetul pădurilor, martore, a- 
tunci de mult la nașterea baladei.

Mi s-a părut că de aici pornesc pe sub 
munți și văi, rădăcinile județelor Hunedoa
ra, Alba, Vîicea și Gorj, rădăcini care ră
bufnesc în lumină, la Brad și Hațeg, în Bă
răgan. în podgoriile Albei ori pe aproape 
de Craiova.

Și aici am auzit cum parcă ecourile, frea
mătul orașelor și satelor, a cîmpiilor și dea
lurilor, a fabricilor și uzinelor, a muneii 
omului, se întîlnesc aici, pe-un picior de 
plai, pe-o gură de rai...

K. S.

Pe- plai
■MM

Pe neștiute, nici nu-ți dai seama cînd și 
unde, apa Jiețului rămîne undeva în urmă, 
ascunsă privirilor soarelui, temătoare poatCj 
să nu piară subit în fierbințeala acestuia. 
Drumul urcă mereu, furișîndu-se printre 
pădurile de bnazi care acoperă munții. 
N-apuci să admiri deplin frumsețile din 
jur, că ai și ajuns în culme, la cumpăna ape
lor, de unde începe împărăția Lotrului. Din 
culme, într-o parte și alta, munți și păduri 
curg parcă tumultuoase la vale în ritmul 
apelor celor două rîuri — Jiețul și Lotru] — 
veșnic în putere, ademenind pîrîurile dintre 
o margine și alta a zării.

Coborîm. De la cabana Obîrșia Lotrului 
după ce o vreme am ascultat simfonia tinere
ții Lotrului, pe un drumeag de țară a- 
proape necă'lcat de picioare, o luăm către po
iana Muierii. In munți, distanțele nu se mă
soară în kilometri, ci în cît timp le străbați.

— Cît să fie pînă în poiană ?
— Apoi, să tot fie cale de o jumătate de 

ceas.
Uneori însă, bați drum de două ceasuri și 

poiana, să zicem, nu Se mai arată. Au și 
băștinașii simțul umorului, ce șă-i faci.

De data asta însă, nu ne-am păcălit. Pe 
drum Nioolae Papuc, un ține de vreo 12 
ani ne-a suplimentat relațiile, așa că, ne-am 
descurcat mai ușor decît ne-am fi așteptat.



2 Șțeagui roșu MIERCURI 12 AUGUST 197®

CADRAN ECONOMIC . CADRAN ECONOMIC • CADRAN ECONOMIC
_____   ---- --- -----------------— ——     ———

Un punct de axare a preocupărilor

actuale ale exploatărilor miniere

CĂLITĂ TEA
CAR BUN ELUI

'mnare din pag. 1)

poate 
la 
în 
la 
se 
la 
e-

lor zilnice arată că se 
reduce conținutul de cenușă 
cărbunele bulgări, fiind zile 
care acesta este de 22 pînă 
28 la 
ridică 
sută, 
săște, 
cupare continuă în 
măsurii ca atare, pentru extinde
rea ei în toate punctele posibile. 
Un calcul făcut în baza realiză
rilor din luna iulie 1970, atestă 
că reducerea cu 1 punct a conți
nutului de cenușă la cărbunele 
bulnări se reflectă în rediu crea 
cu 0,1 puncte a conținutului de 
cenușă a cărbunelui livrat Pen
tru încadrarea în conținutul de 
cenușă admis în semestrul I 
1970 la exploatarea minieră 
Paroșeni era, deci, necesară, re
ducerea conținutului de 
nușă în cărbunele bulgări cu 
încă 6 puncte, adică redus 
Ia ’7.3 la 
R 'al’zările 
lunii iulie 
nivel, f-'pt 
că sînt posibilități certe 
încadrare în prevederile

sută, însă în altele
la 40 pînă la 50 

Reiese că trebuie să 
să se manifeste o preo- 

aplicaroa
că 
de

ce-

de 
sută, la 31,3 la sută, 
din 9 zile din cursul 
1970 sînt sub acest 
caro indică limpede

de 
nor

mei interne, privind conținutul

de cenușă la mina în cauzp.
Măsura respectivă a fost a- 

plicată și de exploatarea minie
ră Uricani, unde conținutul de 
cenușă la cărbunele bulgări a 
fost redus de la 58,5 la sută, 
realizat în anul 1969, la 53 la 
sută în semestrul I 1970, Alît 
nivelul acestui indicator, cit și 
reducerea obținută, arată 
mai sînt posibilități mari 
îmbunătățire

In ceea ce privește conținutul 
de umiditate — un alt indica
tor de calitate al cărbunelui 
brut extras — rezultatele obți
nute de exploatările miniere 
din bazinul Văii Jiului în se
mestrul I 1970 sînt următoarele: 
au redus conținutul de umidi
tate cu 0,5 puncte sub nivelul 
normei interne unitățile miniere 
Petrila și Vulcan, iar cu 0,4 
puncte minele Paroșeni și Lu- 
peni. Nu s-a încadrat în acest 
indicator, depășind cu 0,4 punc
te nivelul normei interne, ex
ploatarea minieră 
și cu cite 0,3 
exploatările miniere 
și Aninoasa. în cadrul 
țărilor care nu s-au
în norma internă privind con
ținutul de umiditate, este necel

Uricani, 
puncte 

Dîlja 
exploa- 

încadrat

Consumul de lemn 
în sc&dere

La mina Petrila un 
căutări ale colectivului 
măsuri tehnico — organizato
rice sînt concentrate în prezent 
fn direcția înfăptuirii sarcinilor 
stabilite de partid privind e- 
conomisirea materialului lemnos 
în procesul extracției cărbune
lui prin reducerea sistematică 
a consumurilor specifice la a- 
cest valoros material, destinat 
cu precădere să fie superior 
valorificat în circuitul econo
miei naționale.

In acest scop conducerea 
minei și cadrele tehnice au a- 
vut în vedere, în primul rînd, 
extinderea susținerii metalice, 
promovarea la lucrările de ar
mare a înlocuitorilor lemnului. 
Un mare pas, cu bună eficien
ță economică, s-a făcut prin 
introducerea în număr crescînd 
Ia exploatarea stratelor groase 
și subțiri a abatajelor frontale 
care permit extinderea elemen
telor metalice de susținere a 
fronturilor (în prezent sînt în 
funcție 5 abataje de acest 
fel față de numai două cite au 
existat în anul trecut). Astfel, 
producția realizată cu armare 
metalică a înregistrat o im
portantă creștere, fiind în acest 
>n, numai pe cele 7 luni, cu 
32 la sută mai mare față de 
cea realizată în anul 1969. 
Chiar și față de produc
ția totală realizată, creș
terea producției extrase cu sus
ținere metalică este de 4 la

șir de 
și de

în perioada trecută din fl
an. Rezultatele îmbunătă- 

structurale a producției 
raportul folosirii armării

sută 
cest 
țirii 
sub 
metalice nu puteau fi în acest
caz decît bune, dar cu toate 
acestea se insistă în continuare 
pentru dezvoltarea acestor re
zultate. In prezent, căutările 
factorilor de răspundere din 
conducerea minei, studiile și 
cercetările serviciului tehno
logic și de organizare superioa
ră a producției și a muncii, al 
minei, sînt axate pe adop
tarea metodei de susținere me
talică a spițurilor de abataj 
frontal, preluată de la mina 
Aninoasa. După găsirea soluției 
acceptabile de aplicare în con
dițiile tectonice al? minei 
Petrila, metoda respectivă va 
fi experimentată în stratul 3, 
la abatajele raionului II, din 
zona a H-a. Tehnicienii minei 
scontează să dea în acest fel 
un impuls și mai substanțial 
reducerii consumului specific 
la lemn de mină (în primul 
semestru consumul a fost sub 
cel planificat cu 0,7 mc/1000 
tone), adică acest consum să 
scadă de la llna.e./1000 tone 
cărbune extras — cît se reali
zează in prezent la 8 m.c./1000 
tone în abatajele din stratele 
groase și de la 10 
tone la 6 m.c./1000 
stratele subțiri.

m.c./1000 
tone in

B.I.

sar 
de 
lua 
apelor de mină. Numai astfel 
încadrarea în norma internă de 
calitate poate deveni o realita
te.

Exploatărilor miniere care 
extrag cărbune energetic, li s-a 
fixat și un indicator calitativ 
privind granulata cărbunelui 
extras, fixîndu-se în acest sens 
limite maxime admise pentru 
conținutul de cărbune mărunt 
cu granulați? 0—10 mm. în 
cursul semestrului 1 1970, ex
ploatările miniere Paroșeni, Vul
can și Petrila au respectat pre
vederile normei interne, depă- 
șindu-se însă de către exploa
tările miniere Lonea — cu 
5,6 puncte, Aninoasa — cu 4,5 
puncte și Dîlja — cu 4,1 punc
te. Nerespectarea acestui indi
cator produce greutăți în pro
cesul de înnobilare la prepara- 
ții și reduce posibilitățile de 
valorificare, la un preț superi
or, a cărbunelui livrat benefi
ciarilor. In această direcție, 
trebuie ca exploatările mențio
nate să pună în aplicare măsu
rile stabilite pentru reducerea 
măruntirii excesive a cărbune
lui pe tot parcursul fluxului 
tehnologic, începînd cu elabo
rarea de scheme de pușcare și 
terminînd cu punctele de pre
dare a producției la preparații.

Realizările obținute la indi
catorii de calitate în semestrul 
I 1970, așa cum au fost arătați 
mai sus, impun luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru ca 
sa se respecte normele interne 
privind calitatea cărbunelui de 
către toate exploatările minie
re din bazinul Văii Jiului.

V

a se depista toate punctele 
umezire excesivă și a se 
măsuri pentru canalizarea
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de
alimentare
îmbunătățit

In cadrul preparației Co- 
roești, s-a realizat, la finele 
lunii iulie, raționalizarea 
circuitului de alimentare 
prin intermediul reactivilor 
de flotație, prin care se re
duc consumurile specifice. 
Pentru realizarea acestui o- 
biectiv, maistru] mecanic Va- 
sile Gonciulea s-a bazat pe 
contribuția harnicei echipe a 
lui Gheorghe Rad, dintre 
care remarcăm pe lăcătușul 
Marin Lazăr și sudorul Ioan 
Valea.

ÎN VIZOR

Succes sau „corigentă" ?

simplă, mecanizarea
tăierii

economicoasă

Soluție

La Uzina de utilaj minier 
din Petroșani se află în 
curs de realizare o pompă 
centrală destinată alimentării 
stîlpilor hidraulici cu circu
lație deschisă, cu comandă 
electrică și siguranță intrin
secă. Colectivul uzinei a con
tribuit Ia rezolvarea părții 
mecanice, 
cadrul Centralei, 
celei mai 
electrice, 
simplă și 
înlătura importul acestui u- 
Hlaj.

iar I.C.P.M.H., din 
la aflarea 

potrivite scheme 
Soluția găsită — 
originală — va

și încărcării
Se găsește în stadiu de la

borator — încercări pe stan
duri — studiul privind me
canizarea tăierii și încărcă
rii in abatajele cu front lung 
din stratele groase, exploa
tate in felii. Determinările 
sini efectuate de către 
I.C.P.M.H., în colaborare cu 
Institutul de mine. Așteptăm 
cu interes trecerea la faza 
de experimentare, de apli
care in practică a noilor 
soluții găsite in această di
recție de primă importanță 
pentru dezvoltarea mineritu
lui Văii Jiului.

TEHNICA MINIERA ÎN LUME
• Extinderea 
mineritului polonez

inIn ultimii 25 de ani, 
R. P. Polonă s-au săpat 82,5 
km de puțuri, s-au adincit 
34,4 km puțuri, s-au săpat 
2 000 km de transversale și 
s-au construit 12,4 milioane 
metri cubi de camere.

• Excavator cu rotor 
pentru extragerea căr
bunelui în carieră

Uzina constructoare de ma
șini LKSMU și trustul „Irti- 
șugol" din Donețk (U.R.S.S.) 
au realizat prototipul exca
vatorului ERG-400 D, des
tinat extragerii cărbunelui 
în carieră. Citeva din carac
teristicile sale : productivita
tea tehnică — 1000 tone pe 
oră numărul cupelor tăie
toare —■ 9; capacitatea unei 
cupe — 0,41 mc; puterea me
die — 500 kW; greutatea ex
cavatorului — 700 tone. In-

cercările în lucru ale exca
vatorului s-au soldat cu re* 
zullate superioare, ceea ce a 
permis ca, după unele reme
dieri, să se treacă la pro
ducția sa in serie sub 
dicalivul ER-1 250—16/1,5

• Fluidizarea 
cărbunelui

Reducerea treptată a 
servelor de țiței și de gaze 
naturale in S.U.A. a făcut 
să se acorde o atenție , spo
rită problemei hidrogenerării 
cărbunelui. La Cresap, în 
Virginia, funcționează deja o 
instalație experimentală și ..se 
prevede construcția unei in
stalații la scară industrială, 
care va produce zilnic 
100 000 barili de țiței brut, 
utilizînd 50 000 tone de căr
bune.

• Laser pentru 
industria minieră

in- 
D.

re-

Firma „Siemens", din Miin-
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Despre noul liceu petroșă- 
nean în construcție — acest 
vis frumos al localnicilor, 
care prinde acum viață — 
s-a vorbit mult și se mai 
vorbește încă.

Acum vreo două luni, in
tr-o analiză făcută in ziarul 
nostru, consemnam stadiul 
incert și ritmul mult prea 
lent de lucru pe șantierul 
noului liceu. Tovarășul ing. 
Dumitru Țurnă, directorul 
Grupului de șantiere „Valea 
Jiului" 
sul său, 
ceul 
este 
„își 
dată 
țara 
cest
1 septembrie a. c. partea de 
construcție a liceului să fie 
terminată, pentru a da posi
bilitate administrației școlare 
să-l mobileze, să-I pregă
tească pentru a-și primi e- 
levii la 15 septembrie.

După un ritm alert, mai a-

al T.C.H., în răspun- 
ne asigura că „li- 

din Petroșani nu mai 
un „copil orfan" și că 

va deschide porțile o 
cu toate școlile din 

noastră", în acest an. A- 
lucru ar însemna ca la

Ies in luna iulie, concentra
rea forțelor constructorilor a 
scăzut. Nimeni de pe șantier 
nu 
ce 
lui 
rii, 
cu,

mai e optimist în ceea 
privește predarea liceu- 
în termen. Nici muncito- 
nici maistrul Victor Voi
nici șeful șantierului nr. 

1 Nicolae Sasu. Totuși ingi
nerul șef al grupului, ing. 
Ion Sitescu, ne asigură 
se va putea termina pînă 
1 septembrie.

Trebuie să se pună de 
cord șantierul cu grupul 
viceversa. Și pentru a 
pune, probabil sînt necesare 
suplimentări de forțe pe șan
tier, iar grupul are în a- 
ceastă privință un cuvint 
greu de spus. Cum și cînd 
însă, căci de 1 septembrie 
nu ne mai despart nici 20 
de zile. De aceea mulți lo
calnici, 
lovi își 
rămîne 
rigenți 
dea la

că 
la

a-
Și 
se

mulți părinți șl e- 
pun întrebarea ; „Vor 
oare constructorii co
la liceu ?" Vom 
1 septembrie.

P. M.

De a joaca pe galerie...
Să confunzi galeria de mi

nă cu spațiul curților copilă
riei, în care puteai să te 
zbengui după pofta inimii, 
nu ai voie. Mina nu-i o pîr- 
tie de joacă. Pericolele care 
pîndesc la tot pasul viața 
oamenilor din adine impun 
o atitudine plină de grijă, 
preocupare permanentă, aten
tă, caracterizată, îndeosebi, 
de exigență și responsabili
tate, din partea celor care in
tră sub bolțile pămintului. 
Nu, însă, toți dau dovadă 
de o comportare in consonan
ță cu aceste cerințe. De pil
dă, mecanicii de locomotivă 
Tudor Pătra și Constantin 
Cîmpeanu, din cadrul sec
torului de transport al mi
nei Dîlja. In schimbul III, 
în data de 30 iulie, pe galeria 
de coastă a minei, ce au în
treprins „glumeții" noștri '! 
Un fel de hîrjoauă, niște 
giumbușlucuri ca-n Crean
gă.. Unul din ei, a început 
să... glumească, adică să tra
gă de membrele celuilalt, 
aflat în cabină. Dieselul a 
pornit în viteză. Provocato
rul — ca-n filmele de urmă

rire și „suspense" — sare 
pe tamponul locomotivei și, 
cu abdomenul pe fierul rece , 
se apleacă spre cel dinăun
tru și-i strigă să-i dea dru
mul... Ce să facă 
Gheorghe Opre cînd 
O ia la fugă după 
vreo 200 de metri, 
îi... prinde. Cu ce credeți că 
i s-a răspuns cînd a amenin
țat— pe drept — cu sancțio
narea, ? Cu sfaturi cumin- 
țele ale impricinaților: 
„Nouă să ni se spună : Măi 
băieți, să nu mai faceți, că 
nu-i bine, că-i pericol etc și- 
cu asta basta!“ Buni... in
structori, n-avem ce zice. 
Cînd inspectorul cu protec
ția muncii, aflat pe fază, 
a vrut să le ia numele, i s-a 
replicat (frumos!...) „l’ace- 
ți-o, că nici nu mai lu
crăm !“ Ambiție da !?!

Am dori să cunoaștem 
părerea colectivului de mun
că din care fac 
tineri. Cumva o 
cu opinia lor

Nu credem

maistrul 
îi vede ? 
ei. După 

gîfîind,

parte acești 
să coincidă

chen, a realizat un laser 
labil cu gabarit redus, 
urmează să fie folosit in in
dustria minieră pentru dife
rite scopuri. El se poate fo
losi, de pildă, pentru 
zarea nivelului liniilor 
miniere.

Laserul cîntărește 18 
poate fi instalat pe un tre
pied sau suspendat sub bolta 
tunelului.

Puterea de emisie a lase
rului este de 1 mW, iar ra
za de acțiune este de 100— 
200 m in funcție de purita
tea și umiditatea aerului.

por- 
care

egali- 
ferate

kg și

• Transportor cu 
lungime de 14,4 km

Complexul minier Kentucky 
din S.U.A. a fost înzestrat cu 
un transportor cu bandă cu 
o lungime de 14,4 km, avînd 
o productivitate de 1360 t/oră 
și o putere a motorului de

acționare de 1 250 kW. Parti
cularitatea transportorului 
constă in faptul că efortul 
de tracțiune se transmite nu 
asupra benzii, ei asupra unor 
cabluri, care sini mai ieftine 
și se pot înlocui mai ușor.

• In industria carbo
niferă a U.R.S.S.

In primul trimestru al a- 
nului 1970. minerii sovietici 
au extras 155.9 milioane tone 
de cărbune, dintre care 118,5 
milioane tone de huilă, depă
șind cu aproape 6 la sută 
producția planificată. La 1 a- 
prilie 1970 se găseau în lu
cru 547 complexe mecaniza
te, 61 instalații cu plug, 
2 811 combine de abataj, 581 
combine de înaintare, și 3 608 
mașini de încărcat. Produc
tivitatea lunară medie a 
muncitorilor la extragere a 
atins 45,8 tone in subteran 
și 292,4 tone în carieră.
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să ne-ajungă... 
să nu-l pierzi 
stau Pe dungă.

Sper că joaca
Și... ca timpul
Fă-mi rost, pînă
De un vis cu... stele verzi !!!

Desen de I. LICIU

Grija față de om— expresie 
a umanismului socialist — re
prezintă o trăsătură esențială 
a politicii partidului și statului 
nostru. Această trăsătură se 
reflectă și în măsurile ce se 
iau în domeniul protecției mun
cii. Legislația în vigoare sta
bilește că protecția muncii con
stituie o problemă de stat și 
răspunderea pentru asigurarea 
tuturor măsurilor necesare în 
vederea prevenirii accidentelor 
de muncă și îmbolnăvirilor pro
fesionale revine celor care 
organizează, controlează și 
conduc procesul de muncă. în- 
cepînd de la șefii de echipă șl 
pînă la conducătorii organelor 
centrale.

Problemele de protecție a 
muncii se situează în centrul 
preocupărilor și la E.M. Dîlja. 
In scopul reducerii numărului 
de accidente de muncă și de 
îmbolnăviri profesionale, condu
cerea minei a luat o serie de 
măsuri.

S-a făcut o nouă reotgani- 
zare a zonelor de producție, 
iar acestea au fost încadrate 
cu personal tehnico-ingineresc 
corespunzător precum și eu 
forță de muncă calificată, 
fapt care a creat o posibi
litate în plus de supraveghere 
și mdrumare tehnică. Totodată, 
s-au format comisii de control 
intern care verifică toate lo
curile de muncă, iar atunci 
cînd depistează deficiente din 
punct de vedere al siguranței 
în subteran, dispun remedierea 
lor pe loc. In cazul unor lucră
ri de durată, comisiile acestea 

stabilesc termene de execuție 
și responsabilități. Astfel,' s-a 
dispus oprirea abatajului ca
meră nr. 3 și a abatajului ca
meră nr. 1 din stratul 3, blocul 
111, pentru că se constatase că 

armarea era necorespunzătoare. 
De asemenea, s-a dispus oprirea 
transportului cu- locomotiva 
Diesel în galeria direcțională 
din culcușul stratului 3, blocul 
I, orizontul 480 și în galeria 
direcțională din culcușul stra
tului 3, blocul IV, orizontul 
490, pentru faptul că prezenta 
pericol de accidentare datorită 
gabaritului redus. Prin oprirea 
acestor locuri de muncă s-a 
trecut la remedierea imediată 
a deficientelor. S-a dispus e- 
fectuarea și a altor remedieri 
de deficiențe din punct de ve
dere al normelor de tehnica 
securității ca :
• amenajarea suitorilor pen

tru transportul materialului și 
pentru circulația personalului 
din stratul 3, blocurile I și III î

• curățirea galeriilor și lo
curilor de acces în abataje la 
stratul 3, blocul III ;
• repararea macazelor din 

galeriile principale de transport 
de la orizontul 440.

Măsuri eficiente materializate în reducerea 
numărului de accidente de muncă la E. M. Dîlja 
MBgwnj.- .„„..gm————;———r  it:  j.l.'T-ț---— 'jmruitiitgjaBn twit*  ——1     

O altă măsură care a dus la 
reducerea numărului de acci
dente a fost formarea comisii
lor de cercetare a accidentelor 
produse, compuse din cadre 
tehnice competente din conduce
rea exploatării, a zonelor și 
sectoarelor. Comisiile au fost 
formate pe resorturi de activi
tate și investite cu responsa
bilitatea de a lua măsuri de 
evitare pe viitor a unor acci
dente similare. Aceste comisii 
stabilesc cauzele reale, respon
sabilii pentru nelua'rea măsurilor 
de prevenire a accidentelor 
— indiferent de funcțiile care 
Ie au — și propun măsuri con
crete pentru prevenirea acci
dentelor similare pe viitor. 
Iată, de exemplu, cum s-a pro

cedat- î>n cazul accidentului su
ferit de Vasile Marin în prea- 
batdjul transversal datorită 
profilului redus din cauza pre
siunii. Asupra pericolului de 
la acest loc de mutică ■ s-a a

tras atenția șefului de Zonă, 
ing. Ion Popescu, și maiștrilor 
mineri din revir de către ser
viciul aeraj și protecție a mun
cii al minei. Era înaintea pro
ducerii accidentului de muncă 
și el ar ii putut fi editat dacă 
se luau măsuri de reproiilare 
a preabatajului transversal. Dar 
acest lucru nu s-a făcut. Pen
tru neluarea măsurilor de re
mediere în timpul stabilit s-a'.i 
aplicat sancțiuni șefului; de zonă, 
care au fost prelucrate în făta 
șefilor de zone și sectoare. Din 
acest exemplu au tras învăță
minte toți șefii de zonă, — de 
raioane și de sectoare, în sen
sul că -nu numai feccidentații 
sau personalul mediu tehnic 
pot fi trași la răspundere și 
sancționați pentru producerea 

accidentului, ci și șefii de sec
toare și zone vinovați.

In afara măsurilor tehnice, 
au fost luate și unele măsuri 
de natură organizatorică. Teh
nicianul cu protecția muncii 

controlează zilnic accidentalii 
aflați la spital sub observația 
medicilor, cerînd relații asupra 
gradului de accidentare și ur
mărilor ce pot surveni, în urma 
accidentării. La fel, controlează, 
din două în două zile, acciden
talii aflați la domiciliu pentru 
a vedea dacă aceștia respectă 
tratamentul indicat, iar acei 
accidentați care s-î-nt găsiți că 
nu respectă cele indicate de 
medici, care sînt plecați din 
localitate în perioada de con
valescență. sînt prelucrați în 
fața colectivului de muncitori 
și dați ca exemple negative, 
cum s-a procedat și în cazul 
tov. Nicolae Bercea.

In scopul creării unei puter
nice opinii de masă contra celor 
ce încalcă normele de protecție 
a muncii și întăririi disciplinei, 

s-a luat hotărârea ca toți cei 
ce se fac vinovați de abateri 
de la normele de tehnica se
curității muncii să fie prelucra
ți în sala de apel a minei și 
în cadrul ședinței de instructaj,

L-z.

iar cei care au fost acciden
tați din neatenția lor- au fost 
sancționați, conform legilor 
în vigoare și trimiși la rein- 
struire la cabinetul de tehnica 
securității și protecția muncii 
pe toată perioada de convales
cență, iar după ce au terminat 
cu perioada de convalescență, 
timp de 10 zile, lucrează, sub 
supravegherea directă a mai
strului instructor. Un astfel de 
instructaj metodic, după acci
dentare, s-a făcut lui Aurel 
Mărăcine, Bella Szabo. Dumi
tru Sandu. Constantin Gheor
ghe și altor salariați.

De asemenea, la producerea 
unui accident de muncă, mai
strul sau maistrul principal din 
revir.ul respectiv se prezintă 
împreună cu accidentatul și 

martori la inginerul șef ad
junct cu probleme de aeraj și 
protecție a muncii, care după 
ce cercetează circumstanțele 
producerii accidentului. îi tri
mite la directorul unității pe 

cei aflați în culpă, care indică 
comisiilor de cercetare mă
surile ce trebuie luate. Prin 
această metodă, comisiile de 
cercetare a accidentelor reușesc 
să stabilească cauzele și vino
vății pentru producerea acci
dentelor, în mod obiectiv.

La fel, fiecare maistru mi
ner are obligația de a verifica 
în timpul pontajului pe fiecare 
muncitor dacă nu este obosit, 
bolnav sau în stare de ebrietate 
la prezentarea la serviciu. Se 
pune accent pe educarea per
sonalului din subteran în spi
ritul creșterii responsabilității, 
pentru aplicarea normelor- de 
siguranță și preîntâmpinarea 
accidentelor de muncă, folo- 
sindu-se diferite forme ale 
propagandei tehnicii securității 
muncii. Au fost organizate lec

ții pe diferite teme, începînd 
cu șefii de echipă, schimb ți 
brigadă pînă la șefii de zonă 
și sectoare, lectorii pentru 
ținerea acestor lecții fiind 
numiți din conducerea minei, 
zonelor, raioanelor, sectoarelor.

Toate aceste măsuri s-au ma
terializat în reducerea consi
derabilă a accidentelor de mun
că. Astfel, numărul accidente
lor înregistrate în luna mai 
1970 este mai mic cu 77«/o față 
de numărul de accidente 
înregistrate în luna ianua
rie 1970, iar coeficientul 
de frecvență a accidentelor la 
1 000 de angajați a scăzut de 
la 199,2 înregistrate în luna 
ianuarie anul trecut, la 44,8 
înregistrate în luna mai anul 
curent. Numărul de accidente 
de muncă înregistrate în luna 
mai anul curent a scăzut cu 
56°/a față de aceeași perioadă 
a anului precedent.

Stimulați de aceste rezultate 
și conștienți de importanța ca
pitală ce trebuie acordată pro
tecției omului la locul de mun
că, vom căuta să ne îmbunătă
țim tot mai mult în viitor ac
tivitatea in domeniul protecției 
muncii, convinși că rezultatele 
nu vor întârzia să se reflecte 
în realizarea planului de pro
ducție Și a angajamentelor de 
întrecere.

Ing. Emil MURU 
directorul 

Exploatării miniere Oiija 
Ing. Carol BOGYE 
inginer șef adjunct 

cu probleme de aeraj 
și protecția muncii
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LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE
■

(

Solemnitatea înmînării medaliei jubiliare 
in cinstea aniversarii a 100 de ani

99

de la nașterea lui V. I. Lenin“
La Ambasada Uniunii So

vietice din București, a avut 
Joc, marți la amiază, solem
nitatea decernării medaliei ju- 
-biliare „In cinstea aniversării 
a 100 de ani de la nașterea 
Hui V. I. Lenin", conferită de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. unor cetățeni români 
— veterani ai mișcării munci
torești, ai unor organizații ob
ștești, - personalități ale vieții 
publice, oameni de artă și de 
științe, academicieni, scriitori, 
ziariști.

Medalia jubiliară a fost în- 
mînată de ambasadorul A. V. 
Basov, care, în numele C.C. al 
P.C.U.S. și al Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii So
vietice, i-a felicitat călduros 
pe cei decorați, subliniind că 
medalia acordată constituie un 
simbol al prieteniei și cola
borării dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și poporul român.

In numele celor decorați, 
tovarășul Valter Roman, a ex
primat mulțumiri pentru înalta

distincție acordată. arătând că 
aniversarea centenarului naș
terii lui V. I. Lenin a fost în
tâmpinată în țara noastră sub 
semnul unei atmosfere de in
tensă activitate politică și ideo
logică, a muncii însuflețite 
pentru înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste 
tn România.

După conferirea distincțiilor 
a avut loc un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

(Agcrpres)

„BREVETUL" PRICEPERII,
AL PUTERII DE DĂRUIRE

(Urmare din pag. 1)

— In acele zile de 2—3 au- 
țust — relatează maistrul prin
cipal Petru Voina, 6 oameni 
iu dormit cite 2 ore și-au min
tal. o dată pe zi...

As adăuga, că, sînt în stare 
rle această dăruire numai oa
meni încercați, oameni ca mai
strul Voina, ca lăcătușii Ion 
Făniiă, Constantin Costache. 
Aik-I '<ibău, loan Roșu, Nico- 
5ae Cimpu. Multe dintre aces
te nume am mai avut ocazia 
să le consemnăm și în alte 
reportaje. Sînt nume care se 
asociază ca un element indis-

I

lapensabil de comparație, 
fapte de dimensiunile eroicului. 
„Am ales pentru această lu
crare, ne spuneau cei doi mai
ștri, oamenii cei mai de nă
dejde". De nădejde e Întreg 
colectivul acestei uzine de la 
poarta orașului. Minerii își pun 
mari speranțe in priceperea șt 
hărnicia lui, nu o dată verifi
cată și „brevetată" cu... „breve
tul" celor mai înalte aprecieri 
pentru produsele fabricate la 
U.U.M. Petroșani, pentru repa
rațiile efectuate în exploatări 
de oamenii uzinei.

Odinioară, in uzină s-a tur
nat coloana infinită. Se pare 
că ceva din dimensiunile adjec-

tivului s-au transmis prin dece
nii celor ce lucrează aici : uri
așa putere de dăruire...

Am consemnat spre lauda 
lor un fapt, pe cel mai proas
păt, dintr-un șir de „urgențe" 
cărora ei le fac față după cum 
o cer Interesele producției de 
cărbune. Acum, cînd ecoul săr
bătorii minerilor încă nu s-a 
stins, cînd ne îndreptăm spre 
aniversarea a 26 de ani de la 
Eliberare, faptul se înnobilează 
cu expresii noi. O mină de 
frate s-a rezemat la vreme 
grea pe un umăr de frate. La 
sfirșit și-au strîns mîinile. Și 
căldura acestei proaspete strîn- 
geri de mină va dăinui.
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Steagul roșu
l

! SA NE RESPECTAM MUNCA
Pe raza orașului 

s-au întreprins o 
acțiuni edilitar-gospodărești 
cu scopul de a îmbogăți și 
de a completa panorama o- 
rașului. In acest scop toate 
școlile de cultură generală 
și liceul din localitate, pre
cum și toate organizațiile de 
bază U.T.C. din întreprinderi 
și instituții, cetățenii din o- 
raș au efectuat peste 900 mii 
ore de muncă voluntară I» 
extinderea zonelor verzi cu 
peste 2 hectare, la amena
jarea ștrandurilor din Vul
can și Paroșeni, întrețineri 
de drumuri etc.

Vuican 
serie de

Efortul tuturor celor ce 
au participat la această lar
gă acțiune trebuie apreciat 
și respectat. O comisie con
stituită în acest scop din de
legați ai consiliului popular, 
comitetului orășenesc U.T.C., 
asociației de locatari șl mili
ției, deplasîndu-se pe toate 
zonele de agrement ale ora
șului, a constatat multe ca
zuri de degradare a acestora. 
Zonele verzi, frumos amena
jate cu multă trudă, au a- 
juns ia discreția unor oa
meni — puțini la număr, dar 
suficienți pentru a jigni pe 
cei dornici de frumos — care

ignoră munca ce s-a investit. 
De pildă, soțiile minerilor 
Cojocarii lordache, Nicolcea 
Gheorghe, Praia Victor din 
D-dul Victoriei, blocul F 8, 
fac plajă pe zona verde «fin 
fața blocului, iar la cererea 
organului de miliție nu au 
binevoit a se legitima. Un 
caz mai grav este acela că 
mamele copiilor Piroșka Au
rica, Alexa Valentina și Bi
ros Fiorica le-au întins cite 
o păi ură pe zonele verzi lă- 
sindu-i singuri in voia soar- 
tei, iar la cererea organului 
de miliție nu au binevoit 
a se prezenta la fața lo

cului. Și mai grav este 
tul că există cetățeni 
și în momentul de față 
lipsiți de simțul responsabi
lității nevoind pur și simplu 
să se legitimeze la cererea 
organelor in drept, ba mai 
mult, fug de ia fața locului. 
Opinia publică trebuie să ac
ționeze cu mai multă vigoa
re pentru a preîntîmpina și 
elimina astfel de atitudini 
străine de numele civilizației.

Jap- 
care 
sînt

pe ecranul privirii, 
la cinematograf

I
I

Proverbul 
n-am vrea să 
tografului „7 Noiembrie11 din Petroșani.

De ce adică să-și facă vizitatorul o primă părere nefa
vorabilă despre acest cinematograf al jrașului înainte de a 
intra pe ușa sa principală ? Este cumva în interesul între
prinderii cinematografice Deva sau al consiliului popu
lar ? Credem că nu ! Atunci să facă bine cei inditruiți să 
ia măsurile necesare pentru a se instala o firmă aspectuoa- . $ 
să și luminoasă la intrarea cinematografului (nu-i nimic s 
că este un panou în stradă !) .și de a fi reparată platforma g 
de beton dintre trotuar și treptele instituției. Nu de alta k 
dar strică la frumusețe. Și e păcat! ț

că „Dc la ușa casei cunoști ce-i înăuntru" 
inducă pe cineva în eroare in cazul cinema-

I
I s s

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Așteaptă pînă se în
tunecă (13—16 august); Re
publica ; Cadavrul viu, se
riile I și II (13—16 august); 
PETRILA : Război și pace, 
seriile III și IV (12—14 au
gust); LONEA — 7 Noiem
brie : Riscurile meseriei (13 
—15 august); Minerul: Beru 
și comisarul San Antonio (13 
—16 august); ANINOASA t 
Mina cu briliante (13—14 au
gust); VULCAN : Picioare 
lungi, degete lungi (13—16 
august); LUPENI — Cultu
ral : Freddy și cintecul pre- 
eriei (14—18 august); BARBA- 
TENI : Urletul lupilor (13— 
14 august); PAROȘENI : Pri
zoniera din Caucaz (12—13 
august); URICANI: Familia 
noastră trăznilă (14—15 au
gust).

JOI 13 AUGUST

Cornel MACAVEI 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C. Vulcan
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Ripmji mut... mtujum
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Un cîntec stră
bate lumea — muzică ușoară; 
11,05 Duete din operete in
terpretate de Marica Muntea- 
nu și George Groner; 11,15 
Din .țările socialiste; 11.30 
Poemul concertant pentru 
violoncel și orchestră de 
Florin Eftimescu; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Recital 
de operă Lela Cincu; 12,15 
Cînlă Drafi Deutscher; 12,25 
Știința la zi; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,22 Muzică u- 
șoară; 13,30 Cine știe ciștigă; 
14,00 Caleidoscop muzical: 
14,40 Publicitate radio; 14,50 
Piese folclorice de virtuozi
tate; 15,00 — 100 de legende 
românești; 15,30 Compozito
rul săptămînii; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Jocuri de pe
rechi; 16,30 Transmite Stu
dioul de radio Cluj; 16,50 
Cintare României; 18,00 Mu
zică ușoară; 18,10 Orizont 
științific; 18,30 Parada so
liștilor de muzică ușoară; 
19,00 Gazeta radio; 19,20 
Cintecul e pretutindeni; 19,35 
Cine-a făcut horile — mu
zică populară; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Microrecital 
Gigi Marja; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Acasă la... O- 
vidiu Papadima; 21,20 Melo
dii din repertoriul formației 
„Savoy"; 21,30 Moment pot**, 
tic; 21,35 Solista serii: Ana 
Gherman; 22.00 Radiojuenelj 
22,20 Sport; 22,30 Romanțe*; 
22,50 Serenade pentru ore 
tîrzii; 23,10 Intîlnire cu Anda 
Călugăreanu; 0,03—5,00 Estra
da nocturnă.

de care 
-ului,

zgură 
orașului,

deșeuri ?
l.G.L.

Spațiul din spatele 
IV de locuințe ai 
Carpali, 
mur. înțelegem 
și fațadele blocului, fiind 
reparație, a fost aici un 
șăntier. înțelegem că pe 
șantier nu poate fi farmacie. 
Dar nu putem pricepe de ce 
s-au transformat zonele verzi 
ale blocului într-un maidan, de 
ce li se 
zeci și 
velițtea

bloculul 
.cartierului 

arată ca după cutre- 
că acoperișul 

In 
mic 
un

Intervenție dreaptă
Știa bine că are un copil 

și că a fost obligat printr-o 
hotărîre judecătorească la 
plata pensiei de întreținere. 
Dar Gheorghe Vîrjan nu a 
ținut seama de cuvîntul scris 
al legii, sustrăgindu-se în 
mod permanent de a trimite 
bani copilului său. Interve
nind din nou. organele de 
judecată l-au condamnat pe 
Gheorghe Vîrjan la un an 
de zile închisoare. De acum 
nu-și va uita copilul.

Dragoste juvenilă
Mare pacoste e și dragos

tea asta. Vine cînd nu 
te aștepți, Lui Ilie Oprinescu 
i-a venit la 17 ani (acum, 
de curînd). S-a aprins după 
o fată de 13 ani. In înțe
legere cu Mihai Catona, Ilie 
își duce „iubita** în locuința 
acestuia, unde are loc violul. 
Pentru fapta sa. minorul Ilie 
Oprinescu a fost arestat, ur- 
mînd să fie trimis în fața 
organelor de Judecată. Pentru 
că nu a fost dragoste, ci 
viol(ență).

„Autoliniștire“
Oamenii caută odihna, li

niștea. Locuitorii din strada 
Dacia, Petroșani, nu și-o 
mai găseau de multă vreme. 
Le-o fura cu regularitate 
vecinul lor, Dumitru Moise. 
Fusese amendat de mai mul
te ori pentru acest lucru în
să el nu se sinchisea. Acum 
organele de judecată l-au 
trimis pe Moise într-un loc 
„liniștit" pentru o lună de 
zile. De fapt, singur a cău
tat această „autoliniștire".

Elucidare
In ziarul nostru din 7 iu

lie a. c. publicam la această 
rubrică neînțelegerile iscate 
de un „ceas" între clienta 
Aurelia Puia și ceasornicarul 
Florea Oprea. In urma cer
cetărilor întreprinse de către 
conducerea cooperativei „De
servirea" și de organele co- I 
misiei de judecată de pe 1 
lingă Consiliul popular Lu- 
peni s-a constatat vinovăția 
clientei deoarece nu s-a 
prezentat să-și ridice ceasul 
în termenul stabilit, iar a- 
cum nu vrea să achite cos
tul reparației și taxa de pe
nalizare. Deci clientei i-a stat 
ceasul...

Leac de două luni
Sancționat de mai multe 

ori de organele de miliție 
pentru provocarea unor scan
daluri pe străzi și în loca
luri publice, Gheorghe Pan- 
chiosu nu s-a lecuit. Dimpo
trivă, a continuat să comită 
acte scandaloase. In 31 iulie 
a. c. a rupt procesul ver- 1 
ba] de contravenție în fața 
lucrătorului de miliție care i 
l-a întocmit, fapt pentru ca- ( 
re a fost trimis în judecată j 
și condamnat la ilouă luni 
de închisoare corecțională. 
Nu-i mult dar face.

Arvuna

fi rina 
„poooa- 
spatele 

blocului IV. Piesele din tablă 
de oțel nu poate ști nimeni ce 
rol or fi avînd cocoțate deasu
pra . maldărelor fără logică. 
(Credem că nici măcar I.C.M-ul 
n-a luat cunoștință de 
Gospodari ai orașului, 
dăritl-vă I 
reparațiilor.

atentează la 
sînt o altă 

peisajului din

ci mi ti re
Gospodarii
I.G.C., 
caz, inlr-adevar, numele 
gospodari ? Grămezile de zgu
ră, provenită de la centrala 
termică a cartierului, au făcut, 
probabil, deja flori de mucegai 
pe fostele spații verzi ale blo
cului. Streașinile, burlanele 
învelitoarea asfaltată, care 
fost demolate de pe blocul 
de către constructorii I.G.L., 
aruncate peste zgura îngrăniă-

șl 
își merită oare în acest 

de

ele), 
gospo- 

Reparali urmele... 
In mod capital 1

Și 
au 
IV
șt

de 
pri- 

unor

oferă locatarilor,
zeci de zile, 
dizgrațioasă

A

In întîmpinarea marii
a M. PAUL

sărbători
(Urmare din pag. 1)

sub conducerea
Dumitru Bălan s-au angajat 
să termine în bune condi- 
țiuni lucrările de finisaje la 

-“bele 90 apartamente ale blo-

maistrului

oului D 3—1 din cartierul 
Aeroport V, care avea ter
menul contractual de recep
ție în luna decembrie a a- 
eeetui an.

La alte blocuri cum sînt, 
In Petroșani, D 1—2, din pa-

nouri mari prefabricate cu 
30 de apartamente și blocul 
14 a cu 20 de apartamente 
din Vulcan se muncește în 
ritm sporit pentru ca lucră
rile să fie terminate dc ziua 
aniversării Eliberării patriei.

P.

DEVA19,20

tea ză
22,10 gume-fructe di» municipiul Petroșani în pe-

rioada ÎS—30 august a. c.
va avea loc în pe-Concursul de admitere22,30

rioada 1—10 septembrie 1970.

19,30
20.00

23,00
23,10

M.
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șase 
avea 

cadrul

..Lloyd's Register of Ship- 
este constituită după cum

„A- 
mai 

si. 
punem

lOREPRI^DEREA JRDHLANA
econom ia 

Prezentarea 
reglementări in 

domeniu, 
de seri — emi- 
pentru cei iniei.

niațional in 
națională, 
noilor 
acest 
1 001 
siune 
Telejurnalul de seară. 
Tele-cineiuateca : 
ia" — film cu Sophia 
Loren și William Hol- 
dan. (Premieră pe țară). 
Instantanee muzicale cu 
Marina Voica și Cris
tian Popescu.
Ora editorului. Roma
nul de actualitate în 
Editura ..Mihai Emi
li eseu".
Gala marilor inteipreți 
români : Violonistul Mi
hai Constantinescu. 
Telejurnalul de noapte, 
închidere* emisiunii.

„Che- R ecr ucizat asupra căror soluții 
va opri in cele din urma 
genția spațială americană. 
De o mare atenție se bucură 
ideea anulării misiunilor se
lenare purtînd numerele 15 
și 19. Rachetele, rămase dis
ponibile, ar putea fi utilizate 
pentru plasarea pe orbită a 
unor stațiuni spațiale experi
mentale, altele decît cele 
prevăzute în programul ..la
boratorului spatial" — .Sky
lab", Programat pentru anul 
1972. acesta din urmă a 
permite efectuarea unor im
portante cercetări științifice, 
trei astronauti urmind să ră- 
niînă pe orbită timp de opt 
săptămîni. Este de așteptat 
ca o altă stațiune experimen
tală, mai ambițioasă în ra
port cu celelalte, să fie lan
sată în 1976. cînd se vor 
împlini 200 de ani de la crea
rea S.U.A. Un "alt proiect 
este cel al lansării, în 1977, 
a ur^ei stațiuni spațiale inter
naționale.

Competiția în care se află 
..Apbllo" este, deci, foarte 
strînsă și. se pare, cel puțin 
două din echipajele care se 
antrenează în prezent nu 
vor mai pleca spre Lună. O 
hotărîre definitivă în această 
problemă nu va fi luată, insă, 
decît peste cîteva luni.

T. C-

Agenția spațială americană 
examinează în prezent dife
rite variante la cele 
lansări ce urmează a 
loc pînă în 1974 în
programului „ Apollo". Une
le din oficialitățile consultate 
In această chestiune de agen
țiile de presă nu exclud posi
bilitatea anulării, în cele din 
urmă, chiar a patru din mi
siunile prevăzute. Această 
comprimare a programului se
lenar, așa cum se prezintă 
el în continuare, este cauzată 
dc imposibilitatea în care se 
află NASA, ca urmare a re
ducerii bugetului alocat cer
cetărilor spa’iale de a con
strui în viitorul apropiat noi 
rachete „Saturn 5' și dc ne
cesitatea utilizării optime. în 
această situație, a celor sanie 
vehicule rămase.

„Sînt studiate în prezent 
o ’mulțime de idei, a arătat 
un purtător de cuvînt al a- 
qenției spațiale. în cel mal 
rău caz, vorbipd din ptmctul 
de vedere al programului 
polio", s-ar putea să 
avem încă două misiuni 
după aceea, să 
punct".

Actuala fază fiind 
discuțiilor, favorizată 
pauza intervenită după epi
sodul dramatic al lui „Apol- 
10-13", este imposibil de pre-
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Flota comercială
mondială în cifre

Conform dalelor publicate în 
ping", flota comercială mondială 
urmează :

Liberia: 29 215 000 tone; Japonia: 23 987 000 tone; An
glia : 23 844 000 tone; Norvegia : 19 675 000 tone; S.U.A. : 
19 550 000 tone; U.R.S.S.: 13 705 000 tone; Grecia: 8 581 000 
lone; Italia: 7 038 000 tone; R.F.G : 7 027 000 tone; Franța:
5 962 000 tone.

Este demn de menționat că flota comercială mondială 
s-a dublat din 1956 pînă in 1969. jar flota Liberiei — din 
1961. Rapiditatea acesNi progres, manifestată mai ales in 
ultimii ani, se datorește. in primul rînd. creșterii tonajului 
navelor.

Japonia înregistrează două recorduri : acela al creș
terii tonajului total (peste 7 milioane tone în doi ani) și 
acela al creșterii tonajului in mineraliere mai mari de
6 000 tone deplasare, care constituie 19,7 Ia sută din tonajul 
mondial.
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Deschiderea emisiunii. 
Vacanță in Deltă — 
emisiune pentru tineret. 
Cabinetul economic TV. 
Informație. evidență, 
răspundere. Principalele 
direcții de perfecționa
re a sistemului infer-

absolvenți ai școlii generale de 8 ani. în 
vîrstă de 15—18 ani, pentru a-i califica prin 
ucenicie la locul de muncă în meseria de 
VtNZĂTORI LEGUME-FRUCTE.

înscrierea și depunerea dosarelor pentru
concurs se va face la sediul Centrului le-

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul C.L.F. Petroșani.

Bătrina Maria Nichi din 
Petroșani, strada Mioriței nr. 
5, ș-a înțeles cil Dominic 
Hrișcan din cartierul Aero
port să-i zugrăvească locuin
ța. Hrișcan i-a promis că o 
servește și ca să nu-și piar
dă cliența i-a solicitai și o 
arvună. Din pensia sa mo
destă de 300 lei. bătrina i-a 
dat lui Hrișcan un acont 
de 150 lei, dar deși au tre
cut trei săptămîni de la în
cheierea contractului, nescris, 
zugravul nu s-a prezentat 
la treabă. Bătrina Maria 
Nichi îi așteaptă în fiecare 
zi cu casa „răsturnată".

Uitarea
E atit de crudă uneori ui

tarea... O poate spune foarte 
bine Nicolae Diaconescu din 
Lupeni. In 29 septembrie 
1969 el a iniprumulat 1 300 
iei de la un binevoitor, o- 
bligîndu-se prin chitanță să-i 
restituie pînă la 15 decem
brie 1969. Dar Diaconescu a 
uitat că are o datorie către 
un om care i-a făcut bine. 
Abia de curînd și-a adus a- 
niinte cînd a .compărut în 
fața comisiei de judecată și 
unde a trebuit să plătească 
o amendă. Crudă e uneori 
uitarea...

Rubrică redactată de 
Dumitru GHEONEA

Ioan DURECI
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Forțele 
patriotice 

sud-vietnameze

SAIGON 11 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat o puter
nică operațiune ofensivă împo
triva bazei saigoneze de artile
rie „O'Reilly", situată la 530 
km nord-est de Saigon, în apro
pierea văii A Shau. După cum 
relatează agenția U.P.I., încer
cările comandamentului ameri
can de a trimite, pe calea aeru
lui, întăriri trupelor saigoneze 
asediate nu au dat rezultate, 
în această zonă se află șl baza 
de artilerie „Ripcord", pe care 
forțele americane au fost nevoi
te să o abandoneze în urmă cu - 
o lună ca urmare a atacurilor 
Insistente ale unităților patrio
tice.

♦

Avertismentul
guvernului 

de la
Londra

' BELFAST 11 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publici
tății de ministrul de interne 
Reginald Maudling, guvernul 
britanic a anunțat că nu va 
permite ca gruparea protestan
ților extremiști să dobîndească 
în Irlanda de nord puterea po
litică. înlăturarea guvernului 
'Chichester-Clark, se declară 
In comunicat, ar pune în peri
col actualele reglementări con
stituționale conform cărora Ir
landa de nord se autoguvernea
ză. Agenția Associated Press 
'interpretează comunicatul drept 
un avertisment clar că guvernul 
'de la Londra va prelua condu
cerea directă a provinciei în 
cazul în care extremiștii vor 
'dobîndi puterea. într-o decla
rație televizată, liderul protes
tanților extremiști din Parla
mentul nord-lrlandez, William 
Craig, șl-a anunțat într-adevăr 
Intenția de a candida la succe
siunea primului ministru, 
Ghichester-Clark.

I---- ♦

Convorbiri
oficiale

iugoslavo
malieze

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
La secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe au Început 
convorbirile oficiale dintre se
cretarul de stat, Mirko Tepa- 
vaț, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Mali, Sory 
Coulibaly, sosit la Belgrad în- 
tr-o vizită oficială. Schimbul 
de păreri dintre cei doi miniș
tri cuprinde probleme actuale 
ale vieții internaționale și e- 
Kaminarea unor aspecte ale co
laborării bilaterale, relevă a- 
genția Taniug, menționând că o 
atenție deosebită se va acorda 
apropiatei conferințe a șefilor 
de state și de guverne din țările 
neangajate, care va avea loo 
Ia Lusaka.

. MOSCOVA 11. — Trimisul 
Agerpres, A. Toth, transmite i 
Cancelarul Republicii Federale 
a Germaniei, Willy Brandt, a 
sosit într-o vizită oficială la 
Moscova. Cancelarul este înso
țit de ministrul afacerilor ex
terne, Walter Scheel, de secre
tarul de stat, Egon Bahr, pre
cum și de alte personalități.

La aeroportul Vnukovo au 
venit în întâmpinare președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, mi

nistrul afacerilor externe, An
drei Gromîko, ministrul indus
triei constructoare de mașini? 
unelte și de sculărie, Anatoli 
Kostousov, ministrul comerțului 
exterior, Nikolai Patolicev, și 
alte persoane oficiale.

In cursul zilei de miercuri, 
A. Kosîghin și W. Brandt vor 
semna tratatul dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Fede
rală a Germaniei parafat la 
7 august de miniștrii de ex
terne ai celor două țări.

VIENA

Convorbirile
sovi ef o-americane

VIENA 11 (Agerpres). — La 
sediul Ambasadei U.R.S.S. din 
Viena a avut loc marți cea 
de-a 31-a ședință de lucru a 
reprezentanților 
tice și Statelor 
blema limitării 
rilor strategice, 
bine informate, 
genția France Presse, au făcut 
cunoscut că ultima ședință a

Uniunii Sovie- 
Unite în pro- 
cursei înarmă- 
Surse austriece 

citate de a-

*

actualei etape — cea de-a doua 
— a convorbirilor sovieto- 
americane va avea loc vineri 
la sediul Ambasadei Statelor 
Unite.

Convorbirile dintre reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. au în
ceput, după cum se știe, la 17 
noiembrie la Helsinki. După o 
pauză de cîteva luni ele au 
fost reluate la 16 aprilie 1970 
la Viena.

Premierul iugoslav, 
Mitia Ribicici, la Oslo

OSLO 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mi- 
tia Ribicici, a sosit la Oslo, 
într-o vizită neoficială la in
vitația premierului norvegian 
Per Borten. In cursul vizitei, 
cel doi prim-miniștri vor a- 

. vea convorbiri în cadrul că
rora se va efectua un schimb

de păreri în probleme de inte
res comun.

In drum spre Oslo, premie
rul iugoslav a făcut o escală 
la Copenhaga, unde a avut o 
întrevedere cu primul minis
tru danez, H. Baumsgaard. Au 
fost abordate prbhleme privind 
relațiile bilaterale și unele as
pecte ale situației internațio
nale actuale.

Mesajul adresat de președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane

șefilor de stat ai țărilor 
neangajate și ai celor membre

ale N. A. T. 0
BERLIN 11 (Agerpres). — 

Ziarul „Neues Deutschland" in
formează că Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, a adresat un mesaj 
șefilor de stat ai țărilor nean
gajate și ai celor membre ale 
N.A.T.O., oare a fost transmis 
pe căi diplomatice sau prin 
trimiși speciali.

In dorința de a dezvolta re
lațiile dintre R.D.G. și aceste 
state într-un mod care să co
respundă intereselor ambelor 
părți și de a stimula colabo
rarea pașnică internațională, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. atrage atenția asu
pra faptului că în ultimul timp 
în politica europeană a apărut 
o situație principial nouă. A- 
ceastă situație, se subliniază 
în mesaj, oferă posibilitatea 
statelor care pînă acum nu a- 
veau, dintr-un motiv sau altul, 
relații diplomatice cu R.D.G. 
să-și revizuiască poziția și să 
stabilească relații diplomatice 
normale cu această țară. Ast
fel s-ar facilita stabilirea și

extinderea unor legături avan
tajoase pentru ambele părți și 
în alte domenii.

In mesaj se arată în conti
nuare că Republica Democrată 
Germană, în baza politicii ei 
consecvente de pace și înțele
gere între popoare, pe baza fap
tului că face parte din primele 
zece state industriale ale lu
mii șț întreține legături largi 
internaționale, formulează cere
rea legitimă de a participa cu 
drepturi egale la activitatea 
Națiunilor Unite. Ar corespun
de realității și ar servi princi
piului universalității O.N.U. 
dacă destinatarii mesajului ar 
sprijini primirea R.D.G. în 
O.N.U., lucru care ar înlesni 
și reprezentarea guvernului 
R, F. a Germaniei la O.N.U.

Convorbirile care au avut loc 
cu ocazia transmiterii mesaju
lui, precum și alte luări de 
poziție ale statelor destinatare, 
oglindesc interesul pe care l-a 
trezit mesajul, înțelegerea și 
receptivitatea față de proble
mele ridicate în el, scrie în în
cheiere „Neues Deutschland”.

Primele reacții la declarația
ROMA 11. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Primele reacții la decla- 
rația-program a noului cabinet 
italian, prezentată de șeful gu
vernului, Emilio Colombo, cu
lese pe culoarele de la Palazzo 
Montecitorio (sediul Camerei 
pcputaților), reflectă, în gene
ral, satisfacție în rîndurile par
tidelor coaliției guvernamenta
le, precum și aprecierile ndt 
negative ale opoziției. Lideri ai 
partidelor de centru-stînga 
consideră discursul lui Colom
bo drept un „start promițător" 
și conform cu angajamentele 
asumate în cadrul tratativelor 
pentru reconstituirea guvernu
lui cvadripartit.

In rîndurile opoziției de stin
gă, reacțiile negative pornesc 
de la convingerea că reconsti
tuirea coaliției cvadripartite s-a 
făcut pe baze șubrede și că 
însăși politica de centru-stînga 
Jeste depășită.

i

„După cum era de prevăzut, 
a declarat Enrico Berlinguer, 
vice-secretar generai al Parti
dului Comunist Italian, dis- 
cursul-program al premierului 
Colombo a rămas în limitele 
stabilite prin compromisul con
fuz, obținut cu greutate, între 
cele patru partide. Merită * to
tuși să fie reținut faptul că în 
expunerea sa — pe lingă for
mule deja fixate și repetate 
— Colombo nu a putut să nu 
recunoască caracterul precar al 
guvernului cvadripartit".

Relevînd concepția unei strîn- 
se legături între politica de 
conjunctură și cea de reforme 
în domeniul economiei, expusă 
de premier, Enrico Berlinguer 
a spus : „Impresia noastră este 
că se rămîne în domeniul unei 
enunțări formale, pentru că 
lipsesc în discursul președinte
lui Consiliului de Miniștri in
dicații concrete asupra conți
nutului, priorității și momen-

Uruguay

Și 
pe 
Un

f.

X MONTEVIDEO 11 (Ager
pres). — Situația din capitala 
uruguayană cunoaște în ul
timele ore o evoluție foarte 
controversată, încordarea 
dezorientarea crescînd 
măsură ce trece vremea, 
comunicat, ce părea a
transmis de organizația aTu- 
.pamaros", care anunța imi
nența executării la miezul 
nopții a consulului brazilian 
Aloysio Dias Gomide în e- 
ventualitatea că guvernul nu 
ar satisface cererile răpitori
lor de eliberare a tuturor 
deținuților politici, s-a dove
dit luni seara a fi fals. Dar, 
postul de radio „Universal" a 
difuzat o știre potrivit căreia 
ar fi fost descoperit un ca
davru ce se crede că 
al consulului Gomide, 
mașină abandonată pe 
dintre autostrăzile de 
țărmul mării. Poliția a
zat să confirme sau să In
firme această știre.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă internaționale men
ționează știri privitoare la o 
masare de trupe braziliene la 
granița cu Uruguayul. „®rlca 
zvon de acest gen este com
plet fals", s-a declarat la 
Rio de Janeiro. Din Brasilia, 
corespondentul agenției 
ter anunță că ministrul 
externe brazilian, Mario 
son Barbosa, a remis, 
guvernului

ar fi 
într-s 

una 
lingă 
refu-

Reu- 
de 

Gib- 
luni,

Uruguayului o 
notă în oare este reamintită 
obligația acestuia de a asigu
ra securitatea membrilor cor
pului diplomatic acreditați la 
Montevideo. De asemenea, 
nota cere guvernului Urugua
yan să nu precupețească nici 
un efort pentru a salva viața 
consulului brazilian.

Secretarul general al ©r- 
ganizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a declarat că asasi
narea consilierului american 
Daniek Mitrione de către or
ganizația „Tupamaros" repre
zintă „o crimă fără sens". In 
declarația sa, U Thant a sub
liniat că deploră asemenea 
acte de violență.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Mîine pe stadionul Republicii din Capitală încep 

înlurilt dii M sliliii a flh 
a ioturilor halta» It illtlia

(băieți plus fete), 800 m plat 
(băieți plus fete), 1500 m plat 
(băieți plus fete), 5 000 m, 
10 000 m, lungime (băieți plus 
fete), înălțime (băieți plus fe
te), prăjină, greutate (băieți 
plus fete), disc (băieți plus 
fete), 400 m garduri. 110 m 
garduri, 100 m garduri (fete),

suliță (băieți plus fete), 3 000 
m obstacole, maraton, triplu 
salt, 4X100 m (băieți plus fe
te), 4X400 m (băieți pilus fete). 
Festivitatea de închidere va a- 
vea loc duminică, de la ora 
19,50.

(Agerpres)

tului realizării politicii de re
forme".

In domeniul relațiilor exter
ne, a remarcat vice-secretarul 
general al P.C.I., politica gu
vernului 
tematic 
țional".

Tullio 
politic al 
Italian al 
declarat că primul ministru a 
căutat să asigure o bază po
litică guvernului cvadripartit 
și continuitatea centrului-stînga 
„în cadrul logicii unei dezvol
tări capitaliste neschimbate și 
garantate de noi sacrificii ale 
muncitorilor și contribuabili
lor". Unicul fapt nou substan
țial față de guvernele prece
dente îl reprezintă — în opinia 
lui Vecchietti 
nei austerități 
completată cu 
și financiare

rămîne „închisă sis- 
în cadrul său tradi-

Vecchietti, secretar 
Partidului Socialist 
unității proletare, a

— anunțarea u- 
în sens unic, 

înlesniri fiscale 
către capitaliști.

CAIRO 11 (Agerpres). — 
Președintele Nasser a exami
nat luni împreună cu prin
cipalii săj consilieri politici 
momentul actual al efortu
rilor diplomatice desfășurate 
în scopul realizării unei so
luționări pașnice a crizei din 
Orientul Apropiat, informea
ză ziarul „Al Ahram". La 
reuniune au luat parte minis
trul afacerilor externe, Mah
mud Riad, ministrul orien
tării naționale, Mohammed 
Hassanein Heykal, șeful de
legației R.A.U. la Națiunile 
Unite, Hassan el Zayat, și 
alți consilieri. Ziarul adaugă 
că Hassan el Zayat va reveni 
miercuri la New York, pen
tru a relua contactele cu 
ambasadorul Gunnar Jarring.

O
BEIRUT 11 (Agerpres). — 

Kamal Jumblatt, ministrul 
de interne al Libanului, s-a 
reîntors la Beirut, după o vi
zită oficială întreprinsă la 
Cairo, în cadrul căreia a a- 
vut întrevederi cu președin
tele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

Vizita întreprinsă în capi
tala egipteană, a declarat mi
nistrul libanez, a fost „inte
resantă și fructuoasă".

Agențiile de presă mențio
nează, totodată, că ministrul 
libanez de interne este pur
tătorul unui mesaj adresat 
de președintele Nasser pre
ședintelui libanez,
Helou, în legătură cu evo
luția situației din 
Orientului Apropiat.

Charles

• Președintele Republicii 
Djemocratice Congo, Joseph Mo- 
btitu, aflat într-o vizită oficială 
în Statele Unite, s-a întîlnit cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant. După întrevederea cu 
U Thant, el a luat cuvîntul în 
fața reprezentanților țărilor 
grupului afro-asiatic la O.N.U. 
cărora le-a expus principiile 
politicii externe promovate de 
țara sa §i a reafirmat spriji
nul acordat

O Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l-a primit luni 
pe Iakov Malik, ministru ad
junct al afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la Orga
nizația Națiunilor Unite, care 
se află într-o vizită la Phe
nian. La convorbiri a fost de 
față Hă Dam, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Co
reene, precizează agenția ACTC.

regiunea

Națiunilor Unite.

Kosîghin, membru
Politic al C.C. al

• Alexei 
al Biroului 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit marți la Kremlin pe șe
ful delegației irakiene, Saddam 
Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Re
voluției din Irak, secretar gene
ral adjunct al Partidului B-aas, 
anunță agenția TASS. Au fost 
discutate probleme prezentând 
interes mutual — precizează 
agenția citată.

• In Uniunea Sovietică a 
fost lansat cel de-at 356-lea 
satelit artificial al Pămîntu- 
lui din seria „Cosmos", la 
bordul căruia este instalat 
aparataj științific pentru con
tinuarea cercetărilor în spa
țiul cosmic.

Primul satelit din această 
serie a fost lansat la 16 mar
tie 1962,

® In senatul american conti
nuă dezbaterile pe marginea 
programului de extindere a sis
temului de rachete antibalistice 
„Safeguard", In ședința de luni, 
senatorul William Fulbright a 
relevat, printre altele, că, po
trivit estimărilor unor experți, 
costul proiectului va depăși 50 
miliarde dolari, sumă care 
este de peste patru ori mai 
mare decît cea stabilită inițial 
de Pentagon. Critici energice la 
adresa programului au fost for
mulate și de senatorul Albert 
Gore. Astăzi membrii Senatului 
urmează să se pronunțe asupra 
amendamentului propus de se
natorii John Sherman Cooper, 
republican, și Philip Hart, de
mocrat, care se opune, în e- 
sență. extinderii sistemului.

• Camera Reprezentanților a S.U.A. a adoptat amen
damentul la Constituție privind egalitatea deplină in 
drepturi a femeilor cu bărbații, propus pentru prima dată 
în urmă cu 47 de ani. Textul amendamentului urmează să 
fie supus votului în Senat, dar și acesta va fi o simplă 
formalitate, 81 din cei 100 de senatori pronunțindu-se deja 
public în favoarea sa. Pentru a deveni lege este necesar 
însă ca amendamentul să fie ratificat în cel puțin trei sfer
turi din statele americane.

Declarațiile noului sultan 
al Omanului și Mascatului

. Cea de-a 29-a ediție a Jocu
rilor Balcanice de atletism va 
începe joi, 13 august, pe sta
dionul Republicii din Capitală, 
care a fost special reamenajat 
în vederea acestui important 
eveniment. La actuala ediție a 
competiției și-au anunțat parti
ciparea atleți și atlete din Iu
goslavia, Bulgaria, Turcia, Gre
cia și România. In prima zi, 
de la ora 17,00, amatorii de 
sport vor putea urmări startul 
în proba de maraton. La ora

18,50. va avea loc festivitatea 
de deschidere, iar în jurul orei 
19,20 sînt așteptați să sosească 
pe stadion participant» la di
ficila probă a maratonului.

Concursurile vor continua 
vineri de la orele 9,30 și 17,00, 
sîmbătă cu începere de la ora 
9,30 și 16,30, și duminică, de la 
ora 16,00. In programul corn-* 
petițional sînt înscrise urmă
toarei probe : 100 m plat (bă
ieți plus fete), 200 m plat 
(băieți plus fete), 400 m plat

ta rtnadll oblimil 
i! ibhiii Ion firii

MtîNCHEN 11 (Agerpres). — 
Comentatorii agențiilor interna
ționale de presă subliniază în 
cronicile lor remarcabilul suc
ces repurtat de tenismanul ro
mân Ion Tiriac, care a cîștigat 
în mod strălucit concursul in

ternațional de la Miinchen. In 
finală, remarcă comentatorii, 
Țiriac a adoptat o tactică ex
cepțională reușind să se im
pună după 3 ore în „fața re
dutabilului jucător profesionist, 
iugoslavul Nicola Pilici",

KUWEIT 11 (Agerpres). — 
Noul sultan al Omanului și 
Mascatului, Qabus Ben Said, 
a acordat un interviu ziarului 
kuweitian „El Siassa" în care 
a subliniat că principala sar
cină a noului guvern este cre
area unui sistem de învățămînt. 
Sultanul a făcut un apel către 
toți intelectualii omanezl care 
se află în străinătate de a se 
reîntoarce în țară pentru a 
participa la organizarea econo
miei și la administrația terito
riului.

Referindu-se la tratatul de 
colaborare existent între Oman 
și Marea Britanie, sultanul a 
afirmat că „dacă se va dovedi 
necesar, acest tratat va fi de
nunțat",

în ce privește relațiile cu 
țările vecine, sultanul Qabus 
Ben Said a afirmat că țara sa 
urmărește cu atenție evoluția 
consultărilor privind crearea 
unei federații a emiratelor din 
Golful Persic. El și-a exprimat 
dorința de a colabora cu aceste 
principate, dar a formulat re
zerva că este prematur de a

se vorbi despre o aderare la 
federație.

După cum s-a anunțat, la 
sfîrșitul lunii trecute, noul 
sultan, Qabus Ben Said a pre
luat puterea în urma unei 
așa-zise „revoluții de palat". 
Situat în estul Arabiei, terito
riul Omanului are o suprafață 
de 212 380 kmp pe care trăiesc 
circa 600 000 de locuitori. Țara 
se află într-o adîncă înapoiere t 
electricitatea, radioul, presa nu 
sînt cunoscute, iar școli nu 
există (cu excepția celei pentru 
fiii sultanului). Activitățile e- 
conomice se limitează, în spe
cial în sudul sultanatului, la 
pescuitul de perle șl pește, la 
creșterea vitelor. Sclavia conti
nuă să existe și astăzi în plin 
secol XX.

în subsolul teritoriului se 
află însă importante zăcăminte 
petrolifere, a căror descoperire 
și exploatare au constituit 
obiect de dispută între mono
polurile străine. Aproape în 
totalitate sumele încasate din 
redevențe au luat drumul cen
turilor bancare ale sultanului.

Există un sistem nemilos de 
Impozite. De exemplu, în Dho- 
far, teritoriu ce aparține de 
sultanatul Omanului, se plăteș
te impozit pentru năvoade, 
surse de apă, pămînturi, pietre 
folosite la construirea drumu
rilor șl caselor etc.

Fostul sultan Ben Taimur a 
exilat pe toți cei care încercau 
să se opună modulul său des
potic de domnie. Bazîndu-se pe 
prezența trupelor britanice Ben 
Taimur a impus un regim aare 
a provocat profunde nemulțu
miri chiar și în sînul famil’el 
sale. Propriul său fiu, actualul 
sultan al Omanului, a reușit 
să-l înlăture.

în această atmosferă da 
adîncă nemulțumire a populați
ei, pe teritoriul Omanului a 
luat naștere o mișcare de re
zistență organizată. Detașamen
te armate ale Frontului Națio
nal Democratic de Eliberare din 
Oman au preluat de altfel con
trolul asupra provinciei vestice 
Dhofar, creînd o serioasă ame
nințare atît pentru regimul sul
tanului cit și pentru interesele 
britanice.

Dintr-o scrisoare 
deschisă

RIO DE JANEIRO 11 (A- 
gerpres). — Ziarul brazilian 
„O Stado de Sao Paulo" a 
publicat o scrisoare deschisă 
adresată guvernului de către 
un deținut al închisorii din 
Tiradentes în care este dez
văluită complicitatea politiei 
în asasinatele comise de „Es- 
cadronul morții". în scrisoare 
se arată între altele: „Poli
țiștii arestează delincventii 
care refuză să plătească o 
anumită sumă de bani în 
schimbul căreia ar fi urmat 
să fie eliberați. îi transportă 
apoi la închisoarea Tiraden
tes unde sînt reținuți timp 
de două pînă la patru luni. 
Detinutii ale căror nume fi
gurează pe lista celor ce ur
mează să fie executat! sînt 
scoși din închisoare și trans
portați într-un loc unde sînt 
apoi asasinați".

Nu puține sînt cazurile, 
potrivit presei braziliene, 
cînd printre delincvenții asa
sinați de „Escadronul mor
tii" se află și deținuți poli
tici.

Ploi torențiale în 
Austria...

VIENA 11 (Agerpres). — 
In Austria au căzut puternice 
ploi torențiale, care au pro
vocat inundații și alune
cări de teren. Primele 
date oficiale indică mai 
mulți morți și pagube ma
teriale apreciate la cîteva 
zeci de milioane de șilingi. 
Pe întreg teritoriul țării a- 
pele sint în creștere. In mul-, 
te regiuni rîurile s-au revăr
sat peste albii, inundînd lo
calități și șosele naționale și 
distrugînd mai multe sute 
de locuințe. Tot ca urmare 
a ploilor torențiale și alu
necărilor de teren, expresul 
Munchen — Roma a deraiat 
luni după-amiază în Tirolul 
de sud. Accidentul s-a soldat 
cu moartea unei persoane și 
rănirea altor 34.

...Și Cehoslovacia
■PRAGA 11 (Agerpres). — 

In ultimele zile, în Cehia 
și Moravia au căzut ploi a- 
bundente, însoțite de fur
tuni, care au provocat în
semnate pagube materiale. 
După cum informează agen
ția CTK, livezile și culturile 
de hamei de pe suprafețe 
întinse au fost serios com
promise. De asemenea, o par
te din fondul locativ din 
Praga și din unele sate a 
suferit prejudicii mari. In 
bazinul Burougolni din Ce
hia de nord, viiturile au în
trerupt extracția în unele 
mine.

O nouă scădere a ac
țiunilor la Bursa din 

New York
NEW YORK 11 (Agerpres). 

— La Bursa din New York 
s-a înregistrat luni ■ o nouă 
scădere bruscă a cursului ac
țiunilor, care confirmă apre
cierile pesimiste din ultima 
perioadă ale experților pri
vind evoluția economiei ame
ricane. Indicele industrial 
„Dow Jones" a sdăzut cu 
12,12 puncte, stabilindu-se 
ia 713,58 puncte. Volumul 
tranzacțiilor a fost, la rîn- 
dul său, redus. Printre cau
zele imediate ale acestei si
tuații defavorabile figurează 
creșterea șomajului și a pre
țurilor cu ridicata în cursul 
lunii iulie.

Martorei Kasahian i 
s-a acordat imunitate

LOS ANGELES 11 (Ager
pres). — Judecătorul Char
les Older a acceptat cererea 
acuzării de a se acorda 1- 
inunitate Lindei Kasabian, i 
principala martoră pînă în j 
prezent în procesul grupului ' 
de hippies condus de Charles ' 
Manson. Aceasta înseamnă ; 
că fosta membră a „familiei", j 
care, după cum a declarat, I 
nu a avut în cele șapte a- , 
sasinate decît un rol neglija- ■ 
bil, se poate socoti din acest | 
moment liberă. Numeroasele 
amenințări cu moartea primi
te de martoră determină însă j 
autoritățile să nu dispună 
punerea ei în libertate decît 
după adoptarea măsurilor de 
securitate necesare,
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