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i inițialele 
astăzi doar 
s-au trans- 
în ultimele 
în prezent

Prestigiul uzinei,
prestigiul oamenilor

Dacă, pentru a ilustra sal
tul calitativ al unei întreprin
deri e suficient, de regulă, 
să raportezi valorile produc
ției realizate la două extre
me ale unui drum parcurs în 
timp, în cazul Uzinei de uti
laj minier Petroșani — ca și' 
în cazul altor uzine și fabrici 
din țară — există anumite e- 
lemente care pot complica e- 
ventualul calcul. Atelierele 
Centrale Petroșani, modestele 
ateliere de reparații cunoscu
te în prima jumătate a seco
lului nostru sub 
A.C.P., • familiare î 
cîtorva băștinași, 
format vertiginos 
decenii, ajungînd 
o uzină de interes național, 
conectată plenar la fluxul in
dustriei constructoare de uti
laj modern. Această transfor
mare a însemnat, în esență, 
saltul calitativ.

Prin anii '30—40, A.C.P. 
număra 1 000—1 200 de sa- 
lariați. Producția atelierelor 
se limita la lucrările de re
parații executate într-un ritm 
cu nimic mai alert decît/îl 
cerea o producție de cărbu
ne limitată, supusă embar
goului specific monopolului 
unei lumi apuse. Ceea ce a 
fost valoros în acele timpuri 
a constat în experiența bună 
care s-a depus, strat după 
strat în formarea meseriași
lor. Căci A.C.P. a însemnat 
o adevărată școală pentru 
multe meserii, pentru multe 
alte uzine din tară. Aici s-au 
ridicat meseriași cu calificare 
superioară care au trans
mis din tată-n fiu inestima
bilele brățări 
rii căutate

ale unor mese- 
în toată țara i

I. MUSTAȚA
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NOUTĂȚI LA C.F.R
Timpi mai buni

E
venimentul nr. 1, des
chiderea anului șco
lar, cu care debu
tează în fiecare an 
toamna, bate la 
ușă. Zilele ce ne mai 

despart de luna septembrie — 
„gazda" tradițională a acestui 
eveniment — pot fi numărate 
acum pe degetele unei singure 
mîini. Problemele legate de des
chiderea noului an de învățămînt 
1970—1971 polarizează atenția 
generală, dar mai cu seamă ele 
frămîntă conducerile școlilor, 
cadrele didactice, elevii și pă
rinții.

In acest sfîrșit de august și 
apropiat început de septembrie, 
emoțiile reîntîlnirii cu școala 
ale liceenilor din Petroșani sînt 
mai mari ca nicicjnd. Pe buzele 
tuturor elevilor, în discuțiile 
profesorilor revine mereu, ca 
un leit motiv, întrebarea: vom 
începe noul an școlar, cursu
rile, în clădirea nouă a liceu
lui nostru teoretic 7

Pentru a dezlega cifrul aces
tei probleme școlare atît de 
presante în aceste zile, pentru 
a oferi din partea constructo
rilor și a celorlalți factori în 
drept un răspuns în ceasul al 
doisprezecelea beneficiarilor de 
'drept — elevi și profesori — 
ai frumosului lăcaș de liceu, 
am pornit din nou spre șan
tierul de pe valea pîrîulul 
Slătinioara. Din nou pentru că

problemele construcției liceului 
(ritmul lucrărilor, rămînerile 
în urmă ce au existat în pre
darea documentației, expropri
erilor, atacări de lucrări, cerin
țele aducerii acestora în grafic 
și asigurarea terminării și pre
dării 
etc.) 
unor 
Ceea 
acum 
tr-adevăr, 
construcției dă dreptul la opti
mism privind terminarea ei la 
timp, că au fost urmate de 
fapte asigurările conducerii 
Grupului 2 de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H., ale tov. ing. 
Dumitru Țurnă, date în răspun
sul la articolul din ziarul nr. 
6 411, trimis redacției, 
încheierea 
„...Fată de 
pentru ca 
cepționate 
rezultă că 
nu mai este un 
ci este copilul unor părinți care 
se ocupă îndeaproape de el".

...26 august. Ora 7. Pe șan
tierul liceului lucrul a început. 
Maistrul Victor Voicu a repar
tizat oamenii și rezolvă comen
zile urgente de materiale, sem- 
nînd la repezeală bonurile so
licitate de șefii brigăzilor. In
trăm în vorbă direct la obiect i

— Avem materiale, avem fot 
ce ne trebuie să dăm „bătaie

termen 
obiectul

obiectivului la 
au mai făcut 
articole în ziarul nostru, 
ce am vrut să obținem 
era certitudinea că, în- 

stadiul actual al

și în 
spunea i 

făcute 
fie re
stabilit,

căruia se 
pregătirile 

lucrările să 
la termenul 
liceul din Petroșani 

„copil" orfan,

zdravănă" Ia toate lucrările — 
ne spune maistrul.

— Și cu cine lucra se vede 
că aveți. Mîna de lucru, oame
nii mișună pe schele, la etaj'e, 
în toate încăperile în construc
ție. Ați luat cu asalt clădirea ? I

— într-adevăr, șantierul l 
Petroșani a masat aici toate 
forțele. Lucrează 180 de oameni
— cu 70 mai mult decît normal
— din cele mai bune b: 
Fiecare muncește din răsputeri 
și sîntem cu toții unitari pe un 
gînd și vrere : elevii să înceapă 
cursurile liceului în clădirea 
nouă ridicată de noi. Alt gind, 
altă preocupare și dorință mal 
mare de împlinit nu avem nici 
unul dintre noi. Lucrăm în 
schimburi prelungite pînă la 
orele 21—22. De pildă aseară 
nu am lăsat lucrul decît la ora 
11 seara cînd a fost terminat 
de turnat betonul la corpul A. 
Toate brigăzile lucrează cu 
multă sîrguință și conștiincio
zitate ca cele de dulgheri ale 
lui Ion Gheorghe șl Alexandru 
Kis, de fierar betoniști a lui 
Ludovic Horvath, de mozaicari 
a lui Dumitru Negoiță, de zu
gravi a Iul Grigore Sturzu. Ac
celerarea la maximum a lucră-

In cinstea aniversării a 100 
de ani de la darea în folo
sință a liniei ferate Simeria 
— Petroșani — Lupeni, har
nicul colectiv al ceferiștilor 
din Petroșani raportează noi 
realizări constînd în reduce
rea timpilor de staționare și 

- creșterea încărcăturii statice 
a vagoanelor. Astfel, la sta
ționarea pentru încărcare- 
descărcare timpul a fost re
dus de la 14,27 vagoane 
ore/vagon la numai 13,60. 
Staționarea în tranzit cu ma
nevră a scăzut de la 7,50 la 
7,25 vagoane ore/vagon, in 
primele două decade ale lu
nii august. In același timp a 
fost redus și timpul de sta
ționare în tranzit fără ma
nevră de la 1,30 la 0,69 ore.

220 kg/osie în plus
Tot pentru a folosi cît mai 

rațional vagoanele de cale 
ferată, coeficientul de încăr
care statică pe osie a sporit. 
Conform normelor existente,
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A

înscrieri
pentru • ••

sărbătorirea
revelionului
Ain

filiala 
național 
și anul 
de ex- 

petrece-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - >Magazine moderne în cartierul Braia
Două magazine moderne au fost deschise de curînd în cartierul Braia din Lupeni. Este 

vorba de unitățile nr. 34 și 35 unde sînt puse în vînzare articole de mercerie, galanterie, par
fumerie, respectiv, televizoare, aparate de radio, discuri. Dotate cu mobilier corespunzător, care 
permite largi posibilități de expunere a mărfurilor, magazinele au cunoscut încă de la des
chidere o mare afluență de cumpărători. Măsurile luate pentru amenajarea celor două unități 
se înscriu în cadrul preocupărilor, continue ale conducerii O.C.L. produse industriale Petro
șani .de a asigura o tot mai abundentă aprovizionare a

Pregătirea 
nou

stagiuni 
teatrale

magazinelor periferice.

în ultima perioadă de timp 
încărcătura are o medie de 
13,20 tone/osie. Datorită în
treținerii materialului rulant 
în condiții optime, cifra res
pectivă a fost sporită în sta
ția Petroșani cu 220 kg/osie.

Joi, în cea de-a treia zi a 
vizitei oficiale pe care o în
treprinde în România, președin
tele Republicii Democratice 
Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
împreună cu soția și cu cele
lalte persoane oficiale congo
leze, a plecat — la bordul unui 
avion special — într-o călăto
rie prin țară cu destinația Baia 
Mare și litoralul Mării Negre.

In această vizită, oaspeții 
sînt însoțiți de Manea Mănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, cu soția, precum 
și de membrii misiunii române 
atașate pe lingă președintele 
Republicii Democratice Congo : 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexandru 
Tujon, ambasadorul României 
la Kinshasa, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, și 
Tudor Jianu, directorul Proto
colului din Ministerul Aface
rilor Externe.

In întîmpinarea președintelui 
Mobutu și a soției sale, a ce
lorlalte oficialități congoleze au 
venit 
rean 
nelor 
care

De

econo-

la mu
se

Demo- 
calită- 
și teh- 
specia-

Diesel

Echipament modern
Pentru a spori gradul de 

siguranță în circulația trenu
rilor, locomotivele din „pa- 

- trimoniul” depoului Petroșani 
sînt dotate în aceste zile cu 
instalații moderne de „auto
stop și vigilență" tip INDUȘI.

Proiect în stadiu final
Inginerii de la stația fero

viară a1 orașului nostru lu
crează la definitivarea unui 
proiect pentru un uriaș pilon 
de iluminare a zonei de ma
nevră la grupa tehnică Pe
troșani — triaj. O dată reali
zată, construcția respectivă 
va permite desfășurarea nor
mală a activității și în cursul 
nopții evitînd numeroasele 
inconveniente datorate întu
nericului.

— pe aeroportul băimă- 
— reprezentanți ai orga- 
județene și municipale, 
le-au urat bun-venit.
la aerogară, coloana de 

mașini, escortată de motoci- 
cliști, se îndreaptă spre ora
șul de reședință al județului 

' Maramureș.
Sînt vizitate eîteva din în

treprinderile băimărene. Primul 
popas arc loc la Centrala in
dustrială a minelor și meta
lurgiei neferoase unde oaspeții 
congolezi iau cunoștință cu in
teres despre realizările și ex
periența specialiștilor noștri în 
acest domeniu.

Președintele Republicii Demo
cratice Congo apreciază progre
sul realizat în anii din urmă 
de industria minieră româneas
că pe multiple planuri : al ex
ploatării și valorificării bogă
țiilor, al formării personalului 
de specialitate, capabil să rezol
ve problemele complexe’ ale 
tehnicii moderne și să răspundă

dinamicei dezvoltări a 
miei noastre naționale.

După o scurtă vizită 
zeul mineralogiei, oaspeții 
îndreaptă spre flotația centrală
de preparare a minereurilor. 
Președintele Republicii 
cratice Congo apreciază 
țile utilajelor românești 
nologiile elaborate de 
liștii noștri.

Un alt obiectiv al vizitei îl 
constituie Uzina mecanică de 
mașini și utilaje miniere. Oas
peții vizitează o expoziție or
ganizată în aer liber. Președin
tele Mobutu se oprește în drep
tul mai multor exponate, re- 
ținîndu-i atenția, printre altele, 
mașina pneumatică de încăr
cat cu siloz, perforatorul de tip 
„Tampela", locomotiva
de mină, grupuri electrogene 
mici, și se interesează de po
sibilitățile de livrare a unor a- 
semenea mașini și utilaje în 
Republica Democratică Congo.

Vizita în întreprinderile băi- 
mărene se încheie la Uzinele 
metalurgice de metale nefe
roase.

Președintele Mobutu consem
nează în cartea de onoare a u- 
zinei impresiile deosebite pe 
care i le-a făcut această vizi
tă. elogiind realizările și mun
ca tuturor minerilor și meta- 
lurgiștilor băimăreni.

Ca amintire, gazdele i-au o- 
ferit șefului statului congolez 
o casetă cu mostre ale produ
selor uzinei. „Voi vorbi despre 
succesele voastre, la înapoierea 
mea în țară", a spus oaspetele, 
luîndu-și rămas bun de la co
lectivul uzinei.

In aceeași dimineață. Marie- 
Antoinette Mobutu a făcut vi
zite la Expoziția realizărilor so- 
cial-economice „Maramureș ’70" 
și la Planetariumul din loca
litate.

Președintele Consiliului popu
lar al județului Maramureș, a 
oferit nn dejun în onoarea pre
ședintelui Republicii Democra
tice f or go și a soției sale.

In

Mare, locuitorii orașului au fă
cut o caldă primire oaspeților, 
exprimîndu-și sentimentele de 
prețuire și stimă pe care le nu
tresc fată de poporul congolez.

După-amiază, președintele Re
publicii Democratice Congo și 
oficialitățile care îl însoțesc au 
plecat, pe calea aerului, spre 
Constanța.

La sosirea pe aeroportul Ko- 
gălniceanu, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de repezentanți ai or
ganelor județene și municipale.

Primul obiectiv vizitat a fost 
stațiunea Mamaia. Noile con
strucții ale litoralului, de o 
mare varietate arhitecturală, fac 
oaspeților o impresie deosebi
tă. Președintele Mobutu și ce
lelalte oficialități congoleze se 
opresc la unul dintre marile 
hoteluri ale Mamaiei — „Ri
viera", de pe terasa căruia ad
miră vasta panoramă a stațiu
nii. Președintelui congolez i se 
dau relații în legătură cu cele 

. mai importante construcții și cu 
perspectivele de dezvoltare a 
stațiunilor.

Incheindu-și vizita la Ma
maia, oaspeții se îndreaptă spre 
Constanță. Pe străzile orașului, 
oficialitățile congoleze și româ
ne sînt salutate cu căldură de 
numeroși constănțeni.

Se vizitează unul dintre cele 
mai importante monumente de 
arhitectură antică — Edificiul 
roman cu mozaic. Aici se face 
o scurtă prezentare a monu
mentului. Oaspeții mulțumesc, 
la sfîrșitul vizitei, pentru pri
lejul oferit de a cunoaște o 
parte din vestigiile trecutului 
istoric al țării noastre.

Părăsind Constanța, oaspeții 
străbat alte stațiuni ale litora
lului — Eforie Sud, Eforie 
Nord — ajungînd seara la sta
țiunea Neptun.

Aici, președintele Consiliului 
popular județean Constanța a 
oferit, în onoarea președintelui 
Republicii Democratice Congo, 
și a soției sale, un dineu.

Continuînd tradiția, 
Petroșani a Oficiului 
de turism organizează 
acesta pentru amatorii 
cursii în țări străine, 
rea revelionului în marile ca
pitale ale Europei. Deși mercu
rul termometrului indică în con
tinuare temperaturile lunilor de 
vară, au și început înscrierile 
pentru sărbătoarea tradițională 
a revelionului.

Cu acest prilej vor fi orga
nizate excursii pe următoarele 
itinerarii » Budapesta — Praga 
—Karlovy-vari—Brno; Budapes
ta — Praga — Bratislava; Cer
năuți — Varșovia; Cernăuți — 
ILwov — Varșovia; Chișinău — 
Kiev — Moscova; Budapesta
— Estergom; Berlin — Leipzig
— Dresda; Chișinău — Odesa.

Deplasarea se va face cu tre
nul. Noaptea de revelion va fi 
;>etrecută în localitățile subli
niate. înscrierile se fac la se
diul agenției ON.T. — filiala

Noua stagiune teatrală din 
Petroșani se anunță deose
bit de bogată. Actorii tea
trului de stat din Valea Jiu
lui pregătesc, în regia lui 
Marcel Șoma și scenografia 
lui Aurel Florea, piesele 
„Pleacă berzele" de Ion Mi- 
nulescu și „Doamna Spiriduș" 
de dramaturgul renașterii 
spaniole Calderon de la 
ca.

Cerc de dactilografie

Bar-

La Casa de cultură din Pe
troșani se organizează un nou 
cerc de dactilografie destinat 
tuturor celor care doresc 
să-și însușească această de
prindere. înscrierile se fac 
la secretariatul acestei insti
tuții pînă la 15 septembrie 
a. c.

Invitație la seara veseliei
La clubul tineretului 

seara zilei de 29 august
din orașul Petrila va avea loc în 
a.c. un concurs pe tema : „Cine 

știe muzică ușoară, cîștigă". Participanții la concurs sînt 
tineri de la E. M. Petrila. Ciștigătorilor clasați pe primele 
trei locuri li se vor acorda premii în obiecte.

După concurs va urma o seară a veseliei unde își vor 
da concursul tinerii din formația de muzică ușoară a Clu
bului.

V——

Acțiune 
voluntar-
patrioiică

In ziua de 26 august a. c. 
17 uteciștl de la preparația 
cărbunelui Petrila, în frunte 
cu secretarul comitetului co
ordonator, ing. N. Haneș, au 
colectat 35 tone de fier vechi. 
In această acțiune s-au evi
dențiat, printre alții, tinerii 
Matei Valea, Iulian Bolovan, 
loan Stoian și loan Pițigoi.

Mențiune 
specială

Cercul de pionieri „Mini- 
țehnicus" condus de laboran
tul loan Drăghici din Vul
can a obținut, recent, o men
țiune specială la faza finală 
a concursului organizat de 
Consiliul național al Organi
zației Pionierilor și televi
ziunea română. Mențiunea a 
fost acordată pentru apara
tul de schimbare automată a 
fazelor de lumini, la auto
vehicule, construit de pio
nierii Laura Barbu, Mariana 
Purice și alții.

tot (Agerpres)

COORDONATE
HVNEDORENE

I

p.

(Continuare !n pag. u 3-a)

amenajată. La 
se mai află un 
diferite jocuri,

GHEORGHIU 
N. MIRCEA

greu. Dar parcul și 
au fost recondițio- 

fel și băile acoperite 
Efortul colectivului

VATA 70

timpul vizitei la Baia

---

■■ ■
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Cînd pronunțăm numele lo
calității Vața de Jos, firesc, 
în imaginea mintală ne apare 
stațiunea de odihnă și tra
tament. Pentru orice locuitor 
al județului nostru și pentru 
mulți oameni de pe alte me
leaguri ale țării, toponimul 
Vața a devenit deja sinonim 
cu ■ apele-i termale miracu
loase, ape care redau celor 
ce-o vizitează an de an, să
nătatea și vigoarea.

Zilele acestea am fost oas
peții acestei mici dar cochete 
stațiuni. Urmele ultimei re
vărsări năvalnice a Crișului 
Alb, revărsare care a cuprins 
parcul, băile acoperite, ștran
dul și eîteva vile, mai stă
ruie. Dunga de umezeală care 
ne indică nivelul inundației 
dispare 
ștrandul 
nate; la 
și vilele
care deservește stațiunea și

al locuitorilor comunei face 
ca treptat, treptat viitura dis
trugătoare să rămînă doar o 
amintire urîtă.

împreună cu tovarășul ad
ministrator Aron Boloț, am 
vizitat întreaga stațiune. Se
zonul estival ’70 a oferit și 
aici multe noutăți. In vilele 
a căror capacitate de cazare 
se ridică la aproape 180 de 
locuri, mobilierul și lenjeria 
de pat sînt noi. Pe jos au 
fost așternute covoare per
sane, carpete. Ambianța inte
rioarelor este completată de 
frumusețea parcului ce se în
tinde pe circa 50 000 mp; un 
parc umbros, cu alei și ron
duri de flori, cu bănci pentru 
odihnă. Anul acesta aici s-au 
plantat 300 de trandafiri pi
tici, 200 de tei și castani, pes
te 1 500 de diferite flori.

Cei veniți la odihnă și tra
tament beneficiază de trei 
mese pe zi, servite în localul 
cantinei bine 
dispoziția lor 
club dotat cu

Hotelul „Rusca" dat de curînd
in folosință la Hunedoara

Mina Țebea, sector Mesteacăn. 
Stația de sortare și însilozare 

a cărbunelui
Foto/ V. ONOIU

}
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UN IMPERATIV AL ZILEI :

CREȘTEREA EȘALONULUI
CADRELOR MINIERE CALIFICATE

ima

■Redeschisă în anii de după 
eliberare, mina Lonea a cu
noscut din plin numeroase în
noiri în subteran și la supra
față, concretizate in perfecțio
narea continuă a tehnologiei de 
extracție a cărbunelui. înfăți
șarea modernă conferită astăzi 
acestei exploatări de impună
torul turn de extracție al pu
țului cu schip și de complexul 
soeial-administrativ și alte con
strucții industriale ridicate în 
ultimii ani la suprafață este 
completată de echipamentul de 
înaltă mecanizare a operațiilor 
cu volum mare de muncă — 
tăiere, încărcare, transport, sus
ținere — introdus în subteran, 
care a ușurat munca mineri
lor, .a asigurat creșterea pro
ductivității și dezvoltarea pro
ducției intr-un ritm dinamic. 
Eforturile de investiții s-au ma
terializat în anii actualului cin- 
einal în concentrarea întregii 
producții (dispersată înainte la 
cele trei guri de mină) la Lo
nea TI, lucrare de mare am
ploare încheiată în primele luni 
ale acestui an.

Rezultatul acestor pași mari 
tăcuți în dezvoltarea și moder
nizarea minei ? A crescut con
tinuu capacitatea de producție. 
UEaeă în anul 1966 volumul ex
tracției totale realizate a fost 
de 825 800 tone cărbune, în 
1970 nivelul producției e pre
văzut să atingă 1 100 000 de to
ne pînă la finele anului. Im
portant este că producția a în
registrat creșteri însemnate nu 
■ umai ca volum, ci și ca nivel 
tehnic de realizare. Din acest 
punct de vedere, rezultate con
cludente s-au obținut în ultimii 
ani în extinderea metodelor a- 
vansate de exploatare care per
mit introducerea noului, perfec
ționarea tehnologiei de extrac
ție, asigurarea unui cîmp larg 
de afirmare acțiunii de orga
nizare superioară a producției 
ți a muncii. Introducerea și 
extinderea abatajelor frontale 
(Pe seama diminuării număru
lui abatajelor camere) se în
scrie preponderent în contex
tul acestor preocupări la mina 
l.onea. Cîteva cifre și fapte sînt 
deosebit de semnificative în a- 
eest sens. Din amil trecut și 
pină în prezent numărul aba
tajelor cu front lung a crescut 
de la 3 la 6, toate dotate cu 
echipament de susținere hidrau
lică. Față de 1969 cînd din cele 
trei fronturi s-a realizat cu sus
ținere metalică 101 000 tone căr
bune, în anul de față volumul 
extracției realizate din frontu
rile armate metalic a ajuns la 
119 000 tone numai pe cele șap

te luni și există create toate 
condițiile sâ se realizeze cele 
276 000 tone prevăzute de in
dicatorul respectiv din planul 
tehnic.

Date fiind avantajele certe pe 
care le prezintă atît pentru 
creșterea producției ți a pro
ductivității muncii cit și pentru 
reducerea consumului de mate
rial lemnos, la mina Lonea se 
acționează în continuare pentru

în blocurile VI și VII din cite 
2. Urmează să mai intre în 
producție încă un frontal în 
blocul III ți un altul în blo
cul IV.

Preocupările, căutările cadre
lor tehnice din conducerea mi
nei, a celor care organizează ți 
conduc producția sînt îndrep
tate acum cu insistență înspre 
soluționarea unui important 
deziderat pe calea reducerii

Mutații 
î n 

dezvoltarea 
producției 

la mina 
Lonea

extinderea abatajelor frontale, 
pentru însușirea și adaptarea, la 
condițiile de zăcămînt specifice 
locului, a unor procedee efica
ce de podire a feliilor și de 
dirijare a tavanului. Se pre
vede ca numărul abatajelor cu 
front lung armate metalic să 
crească cu încă două ajungînd 
la 8 (cu 1 front mai mult decît 
e prevăzut) încă în acest an.

Deosebit de important este 
faptul că această extindere are 
loc în stratele groase. In pre
zent pe stratul 3 se extrage 
cărbune dintr-un frontal în blo
cul III, unul în blocul IV, iar

mai accentuate a consumului 
de material lemnos : îmbunătă
țirea procedeului de podire și 
trecerea la susținerea metalică 
a spițurilor în abatajele cu front 
lung. Pînă luna trecută podi- 
rea ițe făcea la vatră prezentînd 
o serie de neajunsuri. Incepind 
din luna curentă, s-a trecut 
la executarea podirii la tavanul 
lucrării. A mai fost adusă și 
o altă îmbunătățire prin aceea 
că acum panourile de plasă 
metalică pentru podire sînt pre
gătite de la suprafață. Panou
rile respective se asigură cu 
toroane din funie de oțel și sînt

introduse astfel în subteran 
gata pentru a fi fixate la ta
van. Se ușurează astfel mun
ca frontaliștilor, excluzindu-se 
din atribuțiile lor de serviciu 
operațiile de pregătire a plasei 
pentru podire, ceea ce are un 
efect pozitiv asupra creșterii 
productivității muncii. Deși pro
cedeul descris — podire la ta
van cu pregătirea plasei meta
lice de la suprafață — se află 
deabia la începutul aplicării 
(s-au executat , numai 2—3 po
di ri pe felie), totuși producti
vitatea muncii în abatajele res
pective a crescut de la 6 to- 
ne'post. Ia început, la 7 to- 
ne/post în prezent, existînd toa
te posibilitățile să se extragă 
8 tone cărbune pe post și chiar 
să se depășească acest nivel.

Că sarcina pusă de partid în 
fața minerilor, de a economisi 
lemnul la lucrările de subte
ran și de a-1 gospodări mai 
judicios, a fost și este privită 
eu simț de răspundere în co
lectivul exploatării, rezultă nu 
numai din preocupările pentru 
extinderea abatajelor frontale 
susținute metalic, ci și din alte 
fapte, din alte căutări pe aceas
tă linie. In anii cincinalului 
consumul de lemn Ia lucrările 
miniere a scăzut de la 41 
mc/1000 tone în 1966 [!ia 37.3 
mc în 1967. Ia 36,5 mtf'îh 1969, 
iar în anul acesta, în' Ultimele 
luni, plafonul consumului spe
cific realizat a coborîjț,.l^ 32,7 
mc/1000 tone extrase încadrin- 
du-se în sarcina de reducere. 
Tehnicienii ți conducerea mi
nei Lonea nu se mulțumesc în
să cu rezultatele de pînă acum, 
țtiindu-și încă departe de epui
zare posibilitățile și rezervele 
interne.

Pentru a determina în con
tinuare scăderea consumului de 
lemn se acționează în pfezent 
pentru trecerea la armarea me
talică a spițurilor în abatajele 
frontale, metodă preluată de la 
mina Aninoasa. In vederfea a-', 
similării metodei, un grup de 
mineri și cadre tehnico-ingi- 
nerești de la Lonea au fost re
cent într-un schimb de . expe
riență la Aninoasa, iar deta
liile tehnice și organizatorice 
ale procedeului ca atare,, prind 
acum „acasă“ conturul mpdului 
propriu de susținere metalică a 
spițurilor abatajelor, adaptat la 
condițiile de zăcămînt locale. 
Este pusă astfel în valoare o 
altă importantă rezervă internă 
de economisire și mai accentua
tă a lemnului de mină.

B. IOSIFESCU

Sarcinile extracției de căr
bune pe acest an, cît și în 
anii care urmează, cunosc o curbă 
ascendentă în dinamica produc
ției la mina Dîlja. Astfel, in 
anul 1975 nivelul producției va 
atinge cifra de 900 000 tone, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 87,5 la sută față de anul 
1969.

Asigurarea realizării integrale 
a sarcinilor de producție pe 
anul curent și în anii viitorului 
cincinal, impune, de la o etapă 
la alta, perfectionarea continuă 
a procesului de producție, în
zestrarea și dotarea minei cu 
utilaje moderne de mare pro
ductivitate, care trebuie să 
fie stăpînite de mîini sigure, 
cu nivel corespunzător de ca
lificare.

In ultima perioadă de timp, 
conducerea exploatării, condu
cerile zonelor și sectoarelor, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid și a organizațiilor de 
bază, au acordat o atenție m’ii 
mare selecționării celor mal 
buni muncitori care să urmeze 
cursurile de calificare în mese
riile de mineri, ajutori-mineri, 
vagonetari, artificieri, semna- 
listi-cuplători pentru puțuri, 
mașiniști pentru mașini de ex
tracție, mașiniști pompe, venti
latoare și compresoare și în 
alte meserii.

Numai în cursul anului 1969 
au fost calificați un număr de 
167 muncitori, dintre care 30 cu 
scoatere din producție.

în perioada anilor 1966—1970, 
in cadrul școlii de calificare de 
la mina Dîlja au fost calificați, 
prin cursuri de scurtă durată, 
un număr de 553 muncitori, 
dintre care 115 mineri, 180 
ajutor-mineri, 52 artificieri, 16 
mașiniști locomotive și alte 
meserii, Iar în anul acesta iu 
urmat sau urmează cursurile 
școlii de calificare încă 98 mun
citori.

Au fost promovați în funcția 
de șefi de brigadă sau de 
schimb mulți muncitori dintre 
cei calificați la exploatarea 
noastră și aceștia obțin rezul
tate bune, se bucură de res
pect și stimă, sînt apreciat! de 
conducerea zonelor și sectoa
relor, de cei cu care lucrează. 
Putem da ca exemplu, în acest 
sens, pe șefii de brigadă Petru 
Molocea, loan Dinu, Andrei 
Bobrîc, Dănilă Nagy, Gheorghe 
Grigoroaie, Vasile Moise, pe 
șefii de schimb Victor Ungu- 
reanu, Antochie Grusu, Gheor
ghe Balia, Francisc Balint, 
Gheorghe Zaharia, Ludovic- 
Molnar, Vasile Pancu, Dumitra 
Zăgoaicea și numărul acestora 
ar putea continua.

Dacă majoritatea absolvenți
lor cursurilor de calificare ob
țin rezultate bune și foarte 
bune, aceasta se datorește în 
mare parte faptului că. In peri
oada calificării, s-a acordat toa
tă atenția din partea cadrelor 
didactice pentru ca lecțiile pre
date să fie la un nivel tehnic 
corespunzător, axate pe cu
noașterea metodelor de exploa
tare specifice minei.

Pentru ac'naKi elevi ai șco
lii de calificare de la mina 
Dîlja sini asigurate toate con
dițiile de învățătură. Astfel, 
cursurile se țin într-un local 
nou — dat în folosință în 
urmă cu un an — cu săli de 
clasă spațioase, dotate cu mo
bilier școlar corespunzător, un 
laborator cu machete ale meto
delor de exploatare aplicate tn 
mină, cu scheme de susținere 
și diferite mașini și utilaje mi
niere, iar predarea lecțiilor 
este asigurată de cadre tehnice 
de la exploatare cu o bună 
pregătire teoretică și îndelun
gată experiență practică asigu- 
rînda-se astfel cele mai bune

condiții în pregătirea viitorilor 
mineri.

Conducerea exploatării, co
mitetul sindicatului s-au preo
cupat și pentru ridicarea cali
ficării muncitorilor minei, la 
nivelul cerințelor actuale. Dat 
fiind faptul că în cadrul minei 
ponderea extragerii cărbunelui 
din stratele subțiri prin metode 
de exploatare cu trepte răstur
nate va crește în perioada an’- 
lor viitori, s-au luat măsuri, 
incă de pe acum, de speciali
zare în cursul acestui an a unui 
număr de 30 mineri.

Pe linia perfecționării cunoș
tințelor teoretice și practice ale 
inginerilor, conducerea exploa
tării a stabilit prelucrarea cu 
regularitate în mod organizat 
a materialelor documentare de 
specialitate, antrenarea în mal 
mare măsură a tuturor cadrelor 
tehnice la rezolvarea probleme
lor cuprinse în cadrul acțiunii 
de creștere a eficientei econo
mice ia mina Dîlja.

Avînd în vedere noile sar
cini ce revin exploatării în anul 
1970, cit ți în perioada viitoru
lui cincinal, conducerea exploa
tării și comitet») sindicalului, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, și-au intensificat șl mai 
mult preocuparea pentru ridi
carea pe o treaptă tot mai înal
tă a nivelului de cunoștințe a 
tuturor salariatilor. în această 
direcție, pentru îmbunătățirea 
activității de școlarizare șl de 
ridicare a calificări, la cota 
cerințelor mereu crescînde, ce 
stau în fata industriei miniere 
în etapa actuală, este necesar 
să se manifeste și în etapele 
care vin o preocupare sporită 
a tuturor factorilor de răspun
dere de la mină pentru rezol
varea problemelor de calificare 
a cadrelor.

In«. Vosile DRAGAN
E. M. Dîlja

A

combusti- 
se va re- 
mult.
acum care 
energeticii

In perspectiva progresului tehnico-științific

VIITORUL HUILEI
Care este rolul mi

neralelor combustibile 
solide șl, in particular, 
a cărbunelui în ener
getica viitorului ? A- 
nalizînd această pro
blemă, D. I. Gamburg 
și N. V. .Lavrov, de la 
Institutul de stat pen
tru cercetări științifice 
și proiectări în indus
tria azotului și produ
selor sintezei organice 
(U.R.S.S.), menționează 
că dacă se ține seama 
de ritmul de dezvolta
re a energeticii și de 
creșterea populației de 
pe glob, în 1980 lu
mea va consuma 9,5 
miliarde tone combus
tibil convențional pe 
an, adică aproximativ 
de 2 ori mai mult 
decît în 1960. Se pune 
Insă întrebarea : despre 
ce fel de combustibil 
va fi vorba - 
bune, petrol, 
„combustibil"

în 1965, 
mondială a 
substanțelor 
combustibile

- de căr- 
gaze sau 
nuclear ? 
extracția 

tuturor 
minerale 
țrecalcu-

late în combustibil 
convențional) a atins 
5,52 miliarde tone, 
din care 47,6% reve
neau substanțelor mi
nerale combustibile so
lide, 35,6% petrolului 
și 16,8% gazelor. Cal
culele arată că în (980 
extracția de cărbune 
va reprezenta 63%. 
cea de petrol — 11% 
și cea de gaze — 6%.

Probabil, în anii '90 
cota-parte a petrolului 
și gazelor în balanța 
generală de 
bil a lumii 
duce și mai

Să vedem 
este rolul 
nucleare ? Potrivit da
telor Congresului ener- 
geticienilor care a 
avut loc la Melbourne 
în 1962, în 1970 com
bustibilul nuclear tre
buie să asigure cca. 
1% din energia țărilor 
fruntașe din lume. în 
1980, această cifră 
crește, probabil, t 
la 10%. Potrivit esti- 
mațiunilor celor

i va
OÎnă

mai

Și 
în 

din

mai greu ac- 
și mai puțin 
ceea ce va 
creșterea chei- 

de

optimiste, petrolul 
gazul pot asigura 
1980 numai 1/3 
necesitățile omenirii. 
Dar, chiar dacă, în ci
fre absolute, extracția 
de petrol si gaze va 
crește pină în anul 
2000, prețurile la a- 
cest combustibil vor 
crește și ele neîntre
rupt în legătură cu 
valorificarea unor ză
căminte 
cesibile 
bogate, 
antrena
tuielilor implicate 
căutarea de noi zăcă
minte. în costul pe
trolului și gazelor,
cheltuielile de prospec
tare ajung de pe
acum pînă la 50°/o.

Așadar, rezultă că 
numai cărbunele este 
acea substanță mine
rală combustibilă care 
va reuși să-și mențină 
semnificația economică 
și ca materie primă 
pentru multi ani de 
aici în colo în lumea 
întreagă și în U.R.S.S..

în med deosebit. Re
sursele energetice mon
diale de cărbune sini 
incomparabile cu re
sursele de petrol și 
gaze și se cifrează la 
10 660 miliarde ’ane 
combustibil conventio
nal, față de 120 mili
arde tone combustibil 
conventional pentrn 
petrol și 60 miliarde 
tone combustibil con
vențional pentru gaze 
(în mod corespunzător, 
cea. I și 0.5% în ta- 
port cu cărbunele). In 
multe țări se contu
rează tendința pre 
reducerea rezervelor 
de gaze naturale. De 
aceea se consideră că, 
în viitor, cărbunele 
va constitui principala 
sursă de materii prime 
pentru obținerea. de 
gaze 
rifică 
2 000.
gaze
calorifică 
cărbune 
fie de 
m3.

de putere calo- 
mare. în anul 

producția de 
de mare putere 

obținută din 
urmează să 
300 miliarde

Utilajul petrolier minânesc 
prezent la numeroase 

|irl ale lumii
In perioada care a trecut 

din acest an, unitățile apar- 
ținind centralei industriale 
de ulilaj-petrolier și-au ono
rat cu promptitudine contrac
tele cu străinătatea, expedi
ind peste hotare o gamă va
riată de instalații și alte a- 
gregate aferente forajului 
pentru adincimi pină la 7 000 
metri. Dintr-un bilanț recent 
întocmit, reiese că numai în 
actualul cincinal s-au trimis 
unor firme străine mai bine 
de 1 000 instalații românești 
de foraj, pentru adincimi 
mici și medii, pompe de ex
tracție, agregate de cimen
tare și prevenitoare de e- 
rupție de mare putere, pre
cum și 20 000 tone armături 
petroliere, sape cu role, scu
le și piese de schimb. O pon
dere însemnată in volumul 
exporturilor o deține uzina 
„1 Mai" din Ploiești, ale că
rei produse sînt cunoscute în 
peste 30 de țări ale lumii. De 
altfel, 80 la sută din volumul 
producției realizate de aceas
tă mare uzină prahoveana 
este destinat exportului.

(Agerpres)

STOP! Neatenfiei, neglijenfei, superficialității

Complex minier 
„KM87E“

E vorba de un complex 
minier — de fabricație sovie
tică — „KM87E" care extra
ge, încarcă și transportă căr
buni, susține și consolidează 
tavanul in abatajele stratu
rilor cu inclinare mică, avind 
grosimea de 1,1—1,9 m și un
ghiul de inclinare de maxi- 

jnurn 15°. Complexul se com
pune din susținerea mecani
zată „M87E“ mobilă cu echi
pament hidraulic și electric, 
combina „2K52“ sau „BK52“ 
cu lățimea de lucru mică și 
transportorul mobil cu raci "ți 
„SPM87D* prevăzut cu un 
dispozitiv de pozat cablul. 
Productivitatea medie a aces
tui complex pe trei schim
buri de lucru este de 780— 
1000 tonejzi, iar greutatea 
echipamentului pentru un a- 
bataj in lungime de 170 m 
este de 456—470 tone.

Metodă 
de armare 
a tavanului

După părerea oamenilor de 
știință de la Biroul minier 
din SJJ.A., pentru consolida
rea tavanului în mine se pot 
folosi mase plastice speciale 
care sporesc rezistența roci
lor.

Înainte ca masa plastică die 
înaltă rezistență să poată fi 
folosită în mine se impun 
ample cercetări de laborator, 
dar experiențele preliminare 
efectuate in laboratoarele Bi
roului minier s-au soldat cu 
rezultate promițătoare. Așa, 
de exemplu, rezistența tufu
lui vulcanic, după prelucrare 
cu această masă plastică a 
crescut de &5 ari.

Prelucrarea constă în im
pregnarea fisurilor și pori
lor rocii muntoase cu un 
monomer lichid și în încălzi
rea ulterioară cu folosirea de 
catalizatori. Monomerul se 
palimerizează pe loc și roca 
devine rezistentă. Polimerîza- 
rea se execută cu ajutorul 
radiațiilor cobaltului — 60.

A 

încălzirea 
șinelor de cale 

ferată
Căile ferate daneze au ela

borat un procedeu de încăl
zire electrică a șinelor și ma
cazurilor în caz de ger nă
prasnic.

încălzirea șinelor se face 
printr-un cablu special, fabri
cat de firma engleză „Bri
tish Insulated Callenders Ca
ble". Cablul este izolat și 
protejat cu vată minerală. 
El se instalează sub capetele 
șinelor. Secțiunea cablului 
este de 40 mmp, iar rezisten
ța — de 0,445 ohmifkm.

Cablul se fabrică în tron
soane standard cu lungimea 
de 1,85—4 m. Asemenea în
călzitoare sînt alimentate cu 
curent electric de Ici transfor
matoare de 5,2 kVA.

La un consum de 165 tv/m, 
la temperaturi de — 15°, și
nele se încălzesc pînă la tem
peratura de -I- 1°C. La un 
consum de 800—850 wfm, in 
2 ore se poate topi gheața 
de pe șine.

In dezbaterile și analizele a- 
supra rezultatelor obținute în 
activitatea de producție de către 
coleetive’e zonelor, raioanelor, 
revireloj și formațiilor de lu
cru de la E. M. Aninoasa, pro
blema accidentelor de muncă 
a ocu’-aț, pînă acum, un spa
țiu 17-aaîhs. S-a amintit, de o- 
bicei numărul de accidente din 
peri.uada analizată și s-a con
ch? că, în ciuda strădaniilor 
făcute, numărul lor, în compa- 
rt.-pe cu perioadele anterioare, 
îfi loc să se reducă, se men- 
T ne și chiar crește.' Și atît ! 
TQricine este de acord că, cu 
asemenea „anunțuri", deficien
țele și neajunsurile în muncă 
nu se pot remedia. Au lipsit, 
prin urmare, discuțiile largi a- 
supra cauzelor reale care au 
dus la accidente; stabilirea și 
sancționarea celor vinovați, re
liefarea consecințelor negative 
ale acestor accidente asupra 
îndeplinirii planului și, mai a- 
les, a indicatorilor de eficiență 
economică și, în cele din ur
mă, propunerile și elaborarea 
unui plan de măsuri pentru 
prevenirea și evitarea lor.

Dovada, că s-a trecut cu u- 
șurință peste aceste aspecte de 
primă importanță în problema

protecției muncii, o face nu
mărul destul de mare de ac
cidente înregistrat în ultimele 
luni. Din cercetările efectuate 
de către comisiile constituite 
pentru stabilirea cauzelor și vi
novăției, rezultă că 95 la sută 
din numărul total al acciden
telor se datorește neatenției, 
neglijenței, imprudenței și su
perficialității în muncă a celui 
accidentat și 5 la sută lipsei 
de control organizat din partea 
personalului tehnic, în primul 
rînd a maiștrilor.

Cîteva exemple de accidente 
înregistrate în luna trecută — 
iulie — confirmă această sta
tistică :

Zburindu-i gindul aiurea, mi
nerul Francisc Rakoczy, din a- 
batajul frontal, stratul 18, zona 
I, a călcat greșit pe podul u- 
nui canal de scurgere a apei, 
a alunecat și... și-a strivit mi
na. Minerul Serafim Onofreanu, 
tot de la zona I, s-a tăiat — 
din neatenție — in propria se
cure, care era fără apărătoare 
și rezemată de-o armătură. 
Gheorghe Hoțea, miner în aba
tajul frontal stratul 18, zona I, 
a mînuit cum nu trebuie o ar
mătură ce trebuia răpită și și-a 
zdrobit un deget. Cu cite două

degete fracturate, prin cădere 
de roci, s-au ales și minerii 
Grigore Bondoc, Gheorghe Mit
ră, loan Casapu și; alții, care 
n-au dat atenția cuvenită cop- 
turirii tavanului din abataje, 
dînd astfel posibilitate acestuia

neextrase au diminuat valoarea 
producției marfă cu 53 000 Iei, 
au diminuat cîștigurile ortaci
lor din brigada din care fac 
parte accidentații și salariile 
maiștrilor și tehnicienilor din 
raionul respectiv, pentru neîn-

Pe teme N. T. S.
să se... răzbune. După cum se 
poate remarca, nu mai este 
voroa aici de angajați noi, de 
o instruire incompletă și, deci, 
de neștiință. Toți cei amintiți 
sînt mineri, cu vechi state de 
serviciu in această muncă. Dar 
lipsa din producție» n-a dăunat 
numai acestora. Consecințele 
accidentării s-au răsfrînt asu
pra întregului colectiv ai minei, 
aspect la care — sintem siguri 
— ei nu s-au gindit. Numai din 
cauza celor șase mineri amin
tiți, mina Aninoasa a pierdut, 
pe luna iulie, 330 tone de căr
bune, care atirnă greu în în
deplinirea sarcinilor de produc
ție. Cele 330 tone de cărbune

deplinirea sarcinilor de plan și, 
la toate acestea, se adaugă un 
fapt mult mai grav și anume 
dezorganizarea muncii în aba
taj și efortul pe care au tre
buit să-l depună, în plus, com- 
ponenții colectiv utui pentru a 
le suplini absența.

Pentru că accidentele amin
tite, și celelalte, se datoresc 
neatenției, neglijenței și super
ficialității în muncă și nicide
cum unei slabe instruiri și ne- 
științei, colectivul minei le so
cotește drept acte de indisci
plină și, de aceea, le dezapro
bă cu toată hotărîrea. Opinia 
colectivului se concretizează, în 
prezent, prin măsuri menite să

prevină și să evite accidentele 
de orice natură, conștient fiind 
că reducerea și lichidarea aces
tora constituie una din princi
palele rezerve în sporirea rea
lizărilor din activitatea de pro
ducție. In acest scop, conduce
rile zonelor, sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid, elaborează în prezent, 
un amplu program de măsuri 
din care se desprinde :
• exigență la instruirea, e- 

ducarea noilor angajați pe linia 
respectării întocmai a normelor 
de tehnica securității ți pro
tecție a muncii;
• controlul zilnic al activi

tății la locul de muncă;
• reinstruirea angajaților 

conform unui grafic întocmit 
în acest sens, In primul rînd 
a celor de la locurile mai gre
le de muncă;
• stabilirea cauzelor reale 

care au determinat accidentul 
și sancționarea aspră a celor 
vinovați;
• pentru evitarea căderilor 

de roci, conducerea zonelor a 
întocmit un grafic pentru con
trolul copturirii tavanului și pe
reților, ca și al trăiniciei sus
ținerii.

In vederea aplicării cu stric

tețe a măsurilor preconizate, 
conducerile zonelor sînt îndru
mate de organele și organiza
țiile de partid. Pentru aceasta, 
comitetul de partid de la mina 
Aninoasa a intensificat munca 
politică de masă, sub toate as
pectele. In sensul amintit men
ționăm : popularizarea oportu
nă a rezultatelor obținute în 
producție ale brigăzilor, revi- 
relor, raioanelor și ale zone
lor; dezbaterea accidentelor în 
cadrul grupelor sindicale și 
crearea unei opinii de masă 
împotriva tuturor celor care 
dezorganizează producția, prin
tre care sînt socotiți și cei ac
cidentați din vina proprie. La 
toate acestea, se adaugă un 
program de informări, în pri
mul rînd prin stația de ampli
ficare, apoi un grafic al consfă
tuirilor, în care se vor dezbate 
pe larg cazurile de accidente.

Prin traducerea în fapt a a- 
cestor măsuri, colectivul minei 
Aninoasa își va, putea îndeplini 
integral sarcinile de plan pe se
mestrul II și, mai ales, cele — 
sporite — aferente anului 1971.

Constantin DiXNILĂ 
tehnician 

mina Aninoasa

Aparat pentru 
localizarea 

conductelor 
metalice 

subterane
Dr. Jerzy Rodzynkietvicz, de 

la Academia de mine și si
derurgie din Cracovia (Pitlo- 
nia) a construit un aparat ca
re detectează poziția conduc
telor subterane. Acest apa
rat, denumit „localizator de 
conducte metalice subterane 
LR-1“, a fost încercat cu re
zultate bune. El. depistează 
traseul conductelor de apă, 
electricitate și căldurii îngro
pate, precum și eventuale a- 
varii ale acestora. Aparatul 
LR-1 permite, de asemenea, 
să se stabilească adinermea 
la care se află conductele

El este tranzistorizat, ușor 
de manevrat și bazat pe de
tecția inductivă și galvanică, 
folosind un semnal continuu 
sau întrerupt. Aparatul este 
compus- dintr-un emițător e- 
chipat cu o antenă-cadru, un 
dispozitiv de recepție cu am
plificator, antenă cu ferite și 
receptoare.
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Noul liceu din Petroșani
(Urmate din pag. 1) 

iilor a permis să atingem sta
dii încurajatoare : pînă azi 
dimineață s-a turnat mozaic și 
rumbeton la parter precum și 
jumătate din etajul 1,- a fost 
decoltai etajul 11 al corpului 
C al clădirii ; la corpul A a 
fost în întregime turnat beto
nul ; la corpul C a fost mon
tată tîmplăria exterioară (uși, 
ferestre) în proporție de 80 la 
sută, iar interioară — 25 la 
sută și tot aici au fost. atacate 
finisajele (zugrăveli, vopsitorii) 
interioare la parter și la etajul 
1. Începînd de mîine vom acce
lera finisajele, vom intra cu mai 
multi oameni la aceste lucrări.

...în jurul mesei de lucru a 
șefului șantierului nr. 1 Petro
șani erau strînși roată princi
palii factori din conducerea 
șantierului și a Grupului 2 de 
construcții. Făceau cu febrilitate 
calcule privind necesarul spo
ririi imediate a forței de muncă 
la finisaje, pentru accelerarea 
și a acestor lucrări.

întrebarea noastră : cînd va 
fi terminat și predat liceul ? îi 
viza deopotrivă pe toți cei de 
fală. Directorul Grupului 2. 
inq. Dumitru Turnă și-a formu
lat răspunsul începînd cu o 
întrebare :

„Cind vor intra elevii în clă
direa noului liceu ? Țin să afirm 
cu toată răspunderea — pentru 
beneficiar, pentru conducerea 
liceului, pentru presă și toți 
cei. pe care în aceste zile îi 
Interesează situația acestei uni
tăți școlare : liceul va fi pre
dat la timp în folosință, la 15 
septembrie liceenii din Petro
șani vor începe cursurile în 
noua clădire. Nici prin minte 
sn ne trece vreo întîrziere, 
vreo amînare! De lucru mai 
este încă destul, dar ritmUl 
deosebit al execuției, interesul 
m care muncesc oamenii, sta
diul actual al lucrărilor sint 
argumente care ne îndreptă

(Utmart din pag. 1)

cu două televizoare, o popi- 
cărie, un cinematograf. Dar 
-* și acest lucru e firesc — 
punctele de atracție ale sta
țiunii sint băile termale, 
ștrandul. Datorită calităților 
Ier tămăduitoare (mezo-ga- 
zoase, sulfurate, cu o tempe
ratură de 39°C), apele sint 
căutate de toți cei veni ți în 
stațiune. Ele vindecă afec
țiunile reumatice, unele boli 
ale sistemului nervos peri
feric etc. Doi medici (care 
satisfac și cerințele popu
lației locale, prin circumscrip
ția medicală) asigură asisten- 
ța de specialitate celor care 
urmează diferite tratamente. 
Munca acestora este complet 
tată de patru surori, o ma- 
seoză și trei băieși.

— Capacitatea de cazare a 
stațiunii noastre este miqă — 
ne spunea tovarășul Aron 
Boloț. Afluxul de vizitatori 
este însă mare. Mulți sint ca
zați în comună, la diferiți 
cetățeni, care oferă condiții 
tot atît de bune ca ale noas
tre. Preconizăm, desigur, să 
ne extindem. In prezent apa 
termală este captată din două 
izvoare, aflate la o adînci- 
me de 112 și 114 m. Am de
pistat un al treilea izvor, ca
re însă nu are presiunea ne
cesară. Intenționăm să son
dăm la adîncimi mai mari 
(400—500 m), de unde, cu
ajutorul unor stații de pom
pare, vom aduce la supra
față această apă, pe drept 
cuvînt miraculoasă. Intențio
năm, de asemenea, să mărim 
spațiile de cazare. Sperăm ca 
In anii următori stațiunea 
noastră să prospere și mai 
mult și, mai ales, să ajute 
pe cît mai mulți oameni să 
se însănătoșească.

...Făcînd această succintă 
prezentare a stațiunii Vața 
de Jos ne-am gîndit, desigur, 
în primul rînd la utilitatea 
ei pentru toți cei care au ne
voie de tratamente cu ape 
termale. Dar o excursie în 
această localitate și o baie 
la ștrandul stațiunii sînt a- 
tractive și plăcute pentru ori
cine dorește să se destindă, 
să se reconforteze după o 
săptămînă de muncă intensă.

SCRISORI DE LA CITITORI
Din nou despre 

iluminatul 
public

Spre satisfacția noastră, ac
tivitatea de modernizare a 
rețelei electrice a cuprins și 
strada Cimitirului din Petro
șani, lucrare care ridică mult 
aspectul urbanistic al străzii. 
Nemulțumește faptul că in 
cadrul acestor lucrări s-a ne
glijat problema iluminatului 
public. Ca urmare, în mo
mentul de față, noaptea, pe 
strada Cimitirului domnește 
bezna. Rugăm pe cei în drept 
să ia măsuri.

W. E.
Petroșani

Ce facem cu 
televizoarele ?
Se știe că becurile televi

zoarelor nu ard o veșnicie, 
că ele necesită să mai fie 
din cind in cînd înlocuite. 
Constatind că aparatul meu 
nu funcționează datorită dc- 

țesc să facem această afirma
ție. Totul merge bine, am în
ceput finisajele, le accelerăm, 
iar de lunea viitoare, începem 
să batem parchetul în sălile de 
clasă și, o dată cu aceasta, le 
vom da gata beneficiarului pen
tru mobilat. în acest sens « 
propunere am de făcut: ar fi 
bine dacă, pe măsura terminării 
de către constructor a sălilor 
de clasă, liceul ar veni cu băn
cile și le-ar monta concomi
tent. Am avea astfel posibilita
tea de a înlătura pe loc even
tualele stricăciuni ce s-ar pro
duce la pereți în timpul tran
sportării în clădire a mobilie
rului și montării lui. în aceste 
zile hotărîtoare am dori o mai 
strînsă colaborare între benefi
ciar și noi, constructorul; să 
fie nelipsit dirigintele de șan
tier, să vină tovarășii să ne 
consultăm în toate problemele 
părților și, într-un efort co
mun, să găsim rezolvările cele 
mai eficiente în interesul ter
minării construcției în bune 
condițiuni".

Aceeași certitudine se des
prinde și din cuvintele tov. Ni- 
colae Sasu. șeful șantierului 1 
Petroșani, privind șansele de 
predare la termen a obiectivu
lui :

„Construcția va fi gala la 
timp pentru ca liceul să-sl 
poată începe cursurile în clă
direa nouă. Toate forțele le 
avem concentrate în prezent l’ 
acest obiectiv. Ne mai încurcă, 
e adevărat, unele probleme 
încă nerezolvate de beneficiar. 
Nici la ora actuală (26 august 
— n.n.) nu e rezolvată expro
prierea terenului aferent canalu
lui termic, drumului de acces. 
De îndată ce vom avea expro
prierile rezolvate ne vom con
centra forțele și la săparea ca
nalului termic, turnarea betonu
lui, pozarea și sudarea conduc
tei etc. la amenajarea trotua
relor de la drumul de acces".

înainte de a pune punct rai

Jiul și-a 

turneul în
Intre 13—25 august, echipa de fotbal Jiul Petroșani a 

întreprins un turneu în Iugoslavia, întoreînd vizita forma
ției Metalaț Valievo. La înapoiere, antrenorii Ion Bălănescu 
și Viorel Tîlmaciu, care i-au însoțit pe cei 16 jucători, 
ne-au oferit cu amabilitate amănunte din acest turneu, pe 
care le facem cunoscute cititorilor noștri.

— In primul rînd — a în
ceput antrenorul Ion Bălănescu 
— trebuie să spun că, deoare
ce eu am preluat echipa Jiul 
din mers, acest turneu mi-a 
permis -să trag unele concluzii, 
care mă bucură. Am reușit să 
pătrund in personalitatea fie
cărui jucător, să cunosc ce știe, 
ce poate, ce vrea. Și, spre mul
țumirea mea, am observat nu
mai lucruri bune la ei : disci
plină, sobrietate, coeziune mo
rală, dorința de a se auto- 
depăși.

— Scopul turneului și fina
litatea lui ?

— Am urmărit mai multe 
obiective întrucît reluarea cam
pionatului era atît de aproape ! 
omogenizarea morală și tactică 
a echipei, creșterea potenția
lului de pregătire fizică cu ac
cent pe specificul fiecărui ju
cător, definitivarea formulei de 
bază pe care o vom arunca în 
focul campionatului, coeziunea 
între compartimente, modul ca 
toți jucătorii să se achite de 
sarcinile ce le revin pe post. 
In general, aceste lucruri au 
reușit, deși este încă mult de 
muncă, greul abia începe. Eu 
sînt mulțumit însă că băieții 
s-au străduit, sînt ascultători, 
dîndu-mi speranțe că vom face 
treburi bune împreună.

— Să știți însă — a ținut să 
adauge antrenorul Viorel Tîl
maciu — că deși am jucat nu
mai cu echipe de „Bț și „C“, 
turneul a fost „tare". S-a jucat 
dîrz, în • fgrță (ăsta-i specificul 
fotbalului iugoslav), așa că e- 
chipa noastră a fost supusă u,- 
nei solicitări intense, noi pu
țind să ne facem o imagine 
clară a potențialului ei actual 
de pregătire.

— Așa-i — a completat Ion 
Bălănescu — și sîntem mulțu
miți că ne-am întors acasă să
nătoși, vreau să zic fără jucă
tori accidentați. Pentru că du
minică... știți, vine la noi echi
pa campioană.

fectării unui 
P.C.L. 86, am 
tarea lui.

Am intrat în magazinul ca
re desface aparate de radio 
și televizoare din strada Re
publicii Petroșani cerind be
cul de care aveam atît de 
mare nevoie. După ce m-a 
ascultat, vînzătorul a făcut 
un gest de nedumerire, co- 
municindu-mi că astfel de 
becuri nu se află în maga
zin de mai mult de un an 
de zile și nici nu poate să-mi 
spună cînd se vor primi.

In situația mea fiind mai 
mulți abonați ai televiziunii, 
întreb conducerea O.C.L. pro
duse industriale Petroșani: 
pînă cind vom mai fi ne- 
voiți să ne ținem aparatele 
pe „butrlci" ?

c. vinAtoru
Petroșani

bec de tip 
pornit in cău-

Priming 
și nu vindem 

marfă
Vineri 21 august, zi de pia

ță. In halele din Petroșani 

dului nostru și a concluziona 
asupra relatărilor interlocutori
lor noștri, constructorii, am so
licitat părerea tov. ing. Trai an 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipii 
Petroșani.

„Constructorii noștri au ex
periența finalizării obiectivelor 
cu termen scadent de mare 
urgență, presant. Intensitatea 
deosebită cu care se lucrează 
acum la liceu ne dă temei să 
credem că și de data aceasta 
constructorii vor reuși să se 
descurce. Din partea Consiliu
lui popular au tot concursul. 
Este rezolvată de azi și expro
prierea terenului de la Slătinioă- 
ra pentru canalul termic, dru
mul de acces, rămînînd din 
partea constructorului să inten
sifice de îndată ritmul de exe
cuție și la rețeaua de alimenta
re cu energie și căldură a li
ceului, și la trotuarele de ac
ces. Și să nu uite constructorul 
că liceul trebuie predat cu e 
parte din amenajările exteri
oare făcute pentru a se permi
te accesul elevilor în jurul 
clădirii în timpul recreațiilor 
iar totodată să aibă neslăbit în 
atenție asigurarea calității lu
crărilor". (De față fiind, direc
torul Liceului Petroșani, tov. 
prof. Simion Părăianu, benefi
ciarul noii construcții, se arăta 
sceptic privind asigurarea cali
tății în împrejurările unui zor 
atit de intens). Constructorul 
trebuie însă să demonstreze ra
pacitatea sa de a face lucru șl 
repede și bun.

Rămîne ca în acest scurt In
terval de timp ce ne mai des
parte de deschiderea noului an 
de învătămînt, constructorii ș! 
conducerea Grupului 2 al 
T.C.IT. să confirme prin fapte 
că asigurările lor date privind 
terminarea liceului din Petro
șani la timp în vederea începe
rii cursurilor în noua clădire 
nu sint vorbe aruncate în vint 
ci, certitudini.

încheiat

Iugoslavia

In cele 12 zile ale turneului, 
Jiul a susținut cinci meciuri 
amicale, în care a dat- un ran
dament bun, înscriind 10 go
luri și primind 5, realizînd trei 
victorii (toate cu 3—1), un meci 
egal și suferind o singură în- 
fringere. Iată și partidele sus
ținute : Jiul — Kolubara Lâ- 
zarevaț (divizia C) 1—1; Jiul
— Galenica Belgrad (B) 3—1; 
Jiul — Timoc Zajcear (C) 3—1; 
Jiul — Șumadia Arangelovaț 
(selecționată B-j-C) 0—1; Jiul
— Metalaț Valievo 3—1. Golu
rile echipei noastre au fost 
înscrise de Libardi 4, Perones- 
cu 2, Naidin, Sandu, Cotormani, 
Achim.

De altminteri, după cum a- 
firmau cei doi antrenori, nu 
s-a urmărit neapărat obținerea 
unor victorii, cît mai ales o- 
biectivele de pregătire a echi
pei Jiul, precum și reprezen
tarea cit mai onorabilă a fot
balului românesc peste hotare. 
Iar dacă ar fi să comentăm 
rezultatele, acestea puteau fi 
mult mai bune, dar lacuna mai 
veche ă jucătqplor — inefica
citatea — s-a făcut și de astă 
dată simțită. Un lucru îmbucu
rător remarcat de Ion Bălănes
cu z>ste menținerea potențialu
lui fizic pe întreaga durată a 
jocurilor. Formația de' bază u- 
tilîzată a fost : Stan — Geor
gescu, Georgevici, Stoker, Po
pescu — Remus Popa, Libardi, 
Sandu — Peronescu, Ion Con
stantin, Naidin. Au fost folo
siți însă și Floree, Dobrescu, 
Nădășan, Cotormani, Achim.

U,n randament superior au 
dat Libardi, care începe să-și 
revină la forma lui care l-a re
clamat selecționerilor, Perones
cu — același om de echipă, a- 
tent și insistent, Georgevici, 
mereu pe fază, stîlp al apă
rării, Remus Popa și alții.

Dumitru GHEONEA

mii de oameni caută să-și 
procure cele trebuincioase. In 
acest scop am venit și eu de 
la Aninoasa la Petroșani. 
Cum, pe lingă altele, aveam 
nevoie și de unele articole 
electrice, dau să intru în 
magazinul cu acest specific 
de la hale, dar accesul îmi 
este oprit de o salariată care 
stătea în ușă de-vorbă cu o 
cetățeancă. Nedumerit că la 
ora 11 magazinul este închis, 
am întrebat care este cauza.

— Primim marfă, veniți 
mai tîrziu — a fost răspun
sul.

Numai cu gînduri frumoa
se la adresa conducătorilor 
comerțului local, care permit 
ca in timpul celei mai mari 
afluențe să se bareze dru
mul in magazin al cumpă
rătorilor, pe motivul că se 
primește marfă, nu am ple
cat. Și acesta nu este unicul 
caz. Aceasta este o practică 
care nu are ce căuta în co
merțul nostru socialist.

Gh. COJOCARU
Aninoasa
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Revista „NO1“ 
Ia al patrulea număr

O remarcabilă consecvență, 
străduință și exigență publi
cistică se desprinde din pa
ginile revistei editate de ele
vii Liceului din Lupeni. A- 
flată la al patrulea număr, 
revista „Noi“ are o structură 
sensibil îmbogățită în com
parație cu primul număr. E- 
ievii care semnează, unii din
tre ei întîlniți în fiecare nu
măr, au depășit faza debu
tului, evidentă mai- ales prin 
stil bombastic.

In numărul patru al revis
tei aflăm rubrica de poezie 
și proză scurtă „Dintre sute 
de catarge..." întreținută con
stant de elevii Paul Șomăces- 
cu („Monumente" fiind poe
zia ceva mai reușită), Mari- 
nela Andrei, Valeria Zamfir, 
Adriana Reif și Ion Gif-Deac 
ale cărui „întoarceri", deși 
circulare, nu sugerează destul 
de convingător frămîntările 
tinerilor, care nu sînt doar 
factice, ci și profunde, pro
blematice. Surpriza acestui 
număr este traducerea lui 
Traian Muneran din proza 
sud-americană a scurtei nu

Prestigiu! urinei, prestigiul oamenilor
(Uimare din Dug 1)

strungari, frezori, mecanici 
de precizie milimetrică, mo- 
delori care dădeau v;ală 
fierului și fontei.

O dată cu schimbările in
tervenite în viața tării, după 
eliberare, un suflu nou s-a 
abătut și asupra atelierelor 
centrale. Astăzi, hala princi
pală de altădată a rămas în 
umbra noilor clădiri, adăpos
tind modest, pe măsura im
portantei, un depozit. Uzina 
a început să prindă alt con
tur. Producția ei a crescut 
de la an la an, atingînd prin 
1960 o cifră ce părea impre
sionantă atunci: 48 milioane 
lei. Dar și această cifră a 
Tămas în urmă, anul 1970 Tn- 
registrînd cote și mai supe
rioare : 160 milioane lei re
prezintă producția globală a 
uzinei din acest ultim an al 
unui cincinal pe care munci
torii de aici se pregătesc să-l 
încheie cu succese remarca
bile.

Astăzi Uzina de utilaj mi- 
sier numără 1 600 de șala- 
riatl. Pe platforma industrială 
care adăpostea reparațiile de 
vagonete de odinioară, în 
halele unde s-au executat 
primele ciocane de abataj șl 
primele perforatoare pneuma
tice, unde au căpătat certi
ficatul de naștere numeroase 
trolii, ventilatoare, benzi 
transportoare, se execută as

PENTRU MESERIA DE MECANIZATOR MINIER DIN CADRUL ȘCOLII PROFESIO

NALE PETROȘANI (CU SEDIUL ÎN STR. REPUBLICII NR. 7) ȘI ȘCOLII PROFESIO

NALE LUPENI (CU SEDIUL ÎN STR. VIITORULUI NR. 27), SE PRIMESC :

— CU CONCURS DE ADMITERE, ce va avea loc între 1—10 septembrie 1970 la 
sediul școlilor menționate, absolvenții școlilor generale de 8 ani cu vîrsta de 15—18 ani.

— FĂRĂ ALT CONCURS, solicitanții care au obținut cel puțin media 5,00 la sesiunile de 
admitere din 1970 la alte școli profesionale, licee de cultură generală sau de specialitate, 
dar nu au fost admiși. O dată cu cererea de înscriere, solicitanții vor depune și adeverință 
eliberată de unitatea școlară la care au susținut examenul de admitere, din care să rezulte 
media obținută.

vele „In voia valurilor" de 
Horacio Quiroca. Cronica li
terară a Valeriei Zamfir la 
placheta „Necuvintele" de Ni- 
chita Stănescu, elogioasă de 
la cap și pînă la coadă (cînd 
au fost puse versurile lui 
Nichita Stănescu la „stîlpul 
infamiei literare' ?) nu sesi
zează manierismul și, pe a- 
locuri. gratuitatea versurilor 
poetului.

Ancheta despre ideal (de 
fapt niște însemnări pe mar
ginea anchetei) este repre
zentativă pentru maturitatea 
gîndirii liceenilor- și idealu
rilor lor care se edifică „pe 
baza unui factor activ, mun
ca". Revista „NOI" a ajuns 
să cuprindă o mare parte din 
preocupările literare ale ele
vilor și comunică acest fapt 
într-o expresie degajată, lim
pede și neafectată. Stilul 
simplu, neîncărcat cu flori
cele lipsite de sens, este im
presia dominantă și învioră
toare pe care o lasă revista. 
Este indiciul unei maturități 
literare în creștere.

T. S.

tăzi lucrări complexe, de 
tehnicitate ridicată. Enume
răm doar cîteva : instalațiile 
de extracție cu schip după 
un proiect românesc (U.U.M.P. 
e singurul producător de 
asemenea instalații în sud- 
estul continentului), instalații 
de săpat puțuri prin metoda 
rapidă (utilaj de numele că
ruia este legat numele mine
rului Dionisie Bartha pentru 
vitezele sporite obținute, dar 
și numele realizatorilor lui de 
la U.U.M.P. : maistrul princi
pal Vasile Roman și șeful de 
brigadă Eugen Heinz). Pro
ducția uzinei este tot mai 
mult axată pe executarea' u- 
tilajelor acționate hidraulic 
cu ipari perspective în indus
tria carboniferă. Diversitatea 
producției a crescut In mod 
considerabil, tot așa cum a 
crescut calificarea muncitori
lor, tehnicitatea lucrărilor.

în biroul său, tovarășul 
Alexandru Tolvay, inginerul 
șef al uzinei ne-a vorbit pe 
larg despre muncitorii de 
aici, despre capacitatea Tor 
de a se adapta cerințelor 
producției.

— Prin specificul ei, uzina 
noastră a fost o uzină a pro
totipurilor, o unitate de ex
perimentare a noi și noi uti
laje sau piese de schimb. 
Acest lucru ne-a ridicat pro
bleme mari, dar, datorită oa- 

.()(nj>egjlor am reușit să le în- 
i.rVingem,
■.<i; Se'poate afirma că U.U.M.P.

este o uzină a tineretului. 
Peste 60 la sută din efectivul 
ei se află sub vîrsta de 30 
de ani. Vigoarea cu care sint 
îndeplinite sarcinile de plin 
pledează pentru a acorda 
acest calificativ uzinei. în 
aceeași măsură, însă, se poa
te afirma că U.U.M.P. este o 
uzină a maturității depline. 
Saltul realizat de colectivul 
ei de la condiția modestă de 
„ateliere' în care se afla în 
urmă cu numai un sfert dc 
veac, la condiția de astăzi, 
aceea a unei unități econo
mice complexe, producătoare 
de utilaj minier, a înscris o 
traiectorie mereu ascendentă 
pe firmamentul economiei 
naționale. O traiectorie pe 
parcursul căreia vigoarea ti
nerească s-a împletit cu ex
periența și maturitatea unor 
oameni ca Petru Voina, 
Gheorghe Maghiar, a fraților 
Vasile și Nicolae Căprar, a 
lui loan Ludinaș, Viorel An- 
ghel. Alexandru Demeter, 
Constantin Radu, Aurel Tri
poli, și alții care ne-au fost 
descriși ca adevărati purtă
tori ai tradiției uzinei, aceea- 
de școală dintotdeauna a ca
lificării muncitorilor. Tinere
țea și maturitatea — două 
noțiuni care coexistă tot mai 
mult în unitățile noastre e- 
cooomice — și-au lăsat fie
care amprenta pe drumul 
ascendent parcurs de uzină, 
în timp. Aici, la U.U.M.P, 
dinamica producției, pentru 

care nu găsim un element 
de comparație fidel saltului 
calitativ realizat în timp se 
datorește în mare măsură oa
menilor. Muncitorii s-au a- 
daptat condițiilor uzinei. Mun
ca plină de roade a unor 
muncitori care au intrat pen
tru totdeauna în istoria ne
scrisă a uzinei nu este șt 
nici nu poate fi dată uitării. 
In birou] inginerului șef am 
trăit un moment de sinceră 
emofie cînd, aducînd vorba 
despre fruntașii uzinei iu 
fost amintite numele unor 
muncitori astăzi pensionari: 
Victor Popescu, Iosif Steiner, 
Simion N: cori ci, luliu lle- 
gheni și nujheroși alții. Bine, 
dar cu toții sînt pensionari 
— am încercat o explicație, 
căreia i-am aflat îndată tăs- 
punsul. Uzina nu le-a uitat 
contribuția, meritele lor nu 
au fost umbrite de meritele 
noilor cadre ci, dimpotrivă, 
au cîștigat în valoare. Victor 
Popescu, la propunerea uz;- 
nei (după pensionare), pentru 
merite deosebite în muncă a 
fost decorat cu „Steaua Re
publicii Socialiste România*. 
Este o dovadă de prețuire a 
strădaniilor de-o -viată, o 
dovadă în care vedem sim
bolul unui adine respect fată 
de oamenii care și-au înce
put munca în condițiile atc- 
liertlor centrale, care au ri
dicat uzina pe propriii Iot 
umeri, care au realizat saltul 
calitativ.

VINERI 28 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. Su
marul serii. „Turism — 
vacanță'.

18.20 Căminul.

19.15 Anunțuri — publicilat».

19.20 „1 001 de seri'.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Film artistic: „Crăciun 
cu Ehsabeta".

21,50 Mai aveți o întrebare 1 
Tema : „Izolarea și sinteza 
genei, pași spre dirijare* 
eredității ?“

22,45 Telejurnalul de noapte.

22,55 Din carnetul cu amintiri 
al „Cerbului de aur' 
Franchie Avalone.

23,10 închiderea emisiunii

SlMBATA 29 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05-6,00 Mu
zica dimineții; 6,05-9,30 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
9,30 Miorița; 10,05 Muzică in
strumentală; 10,30 Orchestre și 
soliști de muzică populară; 11,05 
Melodii lansate la San Remo;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Recital de operă; 12,15 Muzică 
ușoară; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Muzică ușoară; 13,30 A- 
tenție șoferi... atenție pietoni I;
13.45 Orchestra de muzică 
populară „Bărăganul" din Slo
bozia; 14,00 Caleidoscop muzi
cal; 14,40 Din cele mai fru
moase melodii populare; 15,00 
De la 3 la 7. Radiodivertis- 
ment muzical; 16,00 Radiojur
nal; 19,00 Gazeta radio; 19,20 
Actori interpreți de muzică li- 
șoară; 19,35 Cîntece de nuntă 
și jocuri populare; 20,05 Table
ta de seară; 20,10 Recital Mina;
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 In jurul 
globului; 21,15 Șanșonete; 21.30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
serii: Dean Martin; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22,30 De 
toate pentru toți... turiștii; 23,00 
Expres melodii; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

---- 4.-----

PETROȘANI — 7 Noiembrie 1 
Salariul groazei (27—30 august); 
Republica : Misteriosul X din 
Cosmos (27—30 august); LONEA 
— 7 Noiembrie: Roata vieții 
(27—29 august); Minerul : Adio 
Texas (27—30 august); ANI
NOASA i Adio Texas (27—28 
august); VULCAN : Bănuiala 
(27—30 august).

Mica 
publicitate

VlND Flat 850. Str. Construc
torului Bl, B, sc. 2, ap. 10, Pe
troșani
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GENEVA VIATA INTERNAȚIONALĂ

șeful delegației a- 
ambasadorul James 
abordat problema 

mijloacelor chimice

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Joi. s-a desfășurat la Geneva 
o o ouă ședință a Comitetului 
pen:ru dezarmare. Au rostit 
discursuri reprezentanții State-' 
lor Unite, Poloniei, Bulgariei, 
Mexicului și Marocuțui. In cu
vîntul său, 
mericane, 
Leonard, a 
interzicerii
și bacteriologice (biologice) de 
ducere a războaielor. El a 'ex
pus poziția cunoscută a S.U.A. 
în această chestiune, declarîn- 
du-se in favoarea interzicerii 
doar a armelor biologice.

Reprezentanții Poloniei 
Bulgariei au susținut, în 
cursurile lor, proiectul de 
venție prezentat în 
O.N.U. de un grup 
socialiste, între care 
nia, care interzice
fabricarea și stocarea atît a 
armelor chimice, cît și a celor 
bacteriologice (biologice).

Șefii delegațiilor Mexicului șl

ȘÎ 
dis- 

con- 
1969 la

de 9 țări 
și Româ- 

cercetarea,

Marocului și-au consacrat in
tervențiile programului dece
niului dezarmării, pe care Co
mitetul trebuie să-1 elaboreze 
în conformitate cu rezoluția a- 
doptată ja cea de-a 24-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Reprezentantul Mexicului, am
basadorul Garcia Robles, a pre
zentat un „proiect de program 
cuprinzător de dezarmare1*, e- 
laborat de delegațiile țării șale, 
.Suediei și Iugoslaviei. Documen
tul conține propuneri privind 
principiile, obiectivele, măsurile 
și fazele unui program de de
zarmare, precum și sugestii a- 
supra procedurii de realizare 
a scopurilor propuse. Delegatul 
Marocului a propus ca acest 
program să fie adoptat printr-o 
declarație solemnă la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale și 
să cuprindă un apel privind în
cetarea cursei înarmărilor, a ce
lor nucleare, în primul rînd, 
precum și unele măsuri care 
să apropie obiectivul dezarmă
rii generale.

I. II. [. J. 1.1

/

(Agerpres).
Dogi din 

lucrările

Cooperare

nigeriano-algeriană
ALGER 27 (Agerpres). — în 

cadrul vizitei sale în Algeria, 
parte integrantă a turneului o- 
ficlal proiectat prin diverse
capitale africane, șeful statului 
nigerian, generalul Yakubu
Gowon, a conferit cu președin
tele algerian Houari Boumedie- 
ne. Potrivit agenției Reuter, 
genda convorbirilor a tost i 
minată de probleme privind 
operarea dintre cele două 
în diverse domenii. „Nigeria 
gata să colaboreze cu Algeria, 
în special în domeniul petrolu
lui", a arătat generalul Gowon. 
Cele două țări se află printre 
principalii producători africani 
de țiței (în cursul anului tre
cut Nigeria a produs 50 mili-

oane de tone, iar Algeria 
de milioane), 
dintre ele, în acest 
este văzută atît în sensul coo
perării în domeniul industriei 
petroliere, cît și în sensul a- 
doptării unei politici comune 
față de companiile străine care 
acționează 
cele două 
blema 
ș.a.m.d.

Un alt ] 
vorbirilor 
tre cei doi șefi de state 
constituit evoluția situației pe 
continentul african, în perspec
tiva unei eventuale ridicări a 
embargoului britanic asupra 
vînzării de arme către R.S.A.

45 
iar colaborarea 

domeniu,

VENEȚIA 27 
— La Palazzo dei 
Veneția continuă 
Conferinței interguvernamen- 
tale a miniștrilor educației 
naționale și culturii din țările 
membre ale UNESCO.

în cadrul ședinței plenare 
de miercuri după-amiază, a 
luat cuvîntul șeful delegației 
române, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Altă, 

• care a arătat că pentru Ro
mânia, țară profund atașată 
socialismului, cultura are o 
semnificație deosebită, ea fi
ind una din componentele 
fundamentale, integrată or
ganic în întregul proces de 
transformare a societății. Re
prezentantul român s-a refe
rit pe larg la fenomenul cul
tural din țara noastră, evi
dențiind caracterul său de 
masă, principiile directoare 
ale politicii culturale, subli
niind că statul nostru consi
deră ca o datorie etică a sa, 
care derivă din esența demo
cratică a orînduirii sale so
cialiste, asigurarea în prac
tică a dreptului la cultură al 
tuturor cetățenilor săi, ne

despre rolul cop
al culturii, 
române a

șeful 
arătat 

cultura 
același 

păcii.

sitatea de a lărgi și accelera 
acest proces ca o necesitate 
obiectivă.

Vorbind 
temporan 
delegației
că, în zilele noastre, 
este o premisă și în 
timp o consecință a 
România, a spus el, este pro
fund interesată ca astăzi, 
cînd în lume sînt încă focare 
de încordare, cînd omul fo
losește cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii în 
producerea unor mijloace da 
distrugere a bunurilor mate
riale și spirituale ale omen1- 
rii, organizații ca UNESCO 
să acționeze cu și mai multă 
hotărîre pentril ca locul po
liticii de dominație și forță 
să-1 ia politica de colaborare 
și cooperare între națiuni pe 
deplin egale în drepturi.

în încheierea intervenției 
sale, reprezentantul român 
a prezentat o serie de reco
mandări privind necesita'ea 
ca statele membre și 
UNESCO să dezvolte un 
vast program de cercetare 
asupra politicii lor culturale 
și inițierea unui schimb 'de 
informații în acest domeniu.

Vizita delegației Consiliului Popular

ANKARA 27 (Agerpres). — 
Delegația Consiliului Popular al 
Municipiului București, condusă 
de Dumitru Popa, președintele 
Comitetului Executiv, primarul 
general al Capitalei, care face 
o vizită în Turcia, a fost pri
mită în după-amiaza zilei de 
26 august de președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay.

Cu acest 
neral al Capitalei 
președintelui Republicii Turcia, 
un mesaj de salut din partea 
președintelui Consiliului 
al Republicii Socialiste 
nia, Nicolae Ceaușescu. 
dul său, președintele
Sunay a transmis un mesaj de 
răspuns președintelui Consiliu-

prilej, primarul ge- 
a transmis

de Stat 
Româ- 

La rîn- 
Cevdet

Ain
Stat, Nicolae Ceaușescu.lui de

In aceeași zi, delegația Consi
liului Popular al Municipiului 
București a fost primită de mi
nistrul de stat H. Dincer.

Delegația Consiliului Popular 
al Municipiului București a fost 
însoțită de ambasadorul Româ
niei la Ankara, Grigore Gea- 
mănu.

I

in,

I i
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Sesiunea Comitetului ministerial al 0.0.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). 
— In capitala Etiopiei, au con
tinuat joi lucrările sesiunii Con
siliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, la ca
re participă miniștrii de exter
ne ai țărilor membre. Dezbate
rile s-au concentrat asupra im
plicațiilor pe care le poate a- 
vea pentru pacea și securitatea 
pe continentul african continua
rea livrărilor de arme către 
Republica Sud-Africană. Parti- 
cipanții au adoptat proiectul u- 
nei rezoluții propuse de minis- 

externe al Kenyei,

Njoroge Mungai, 
efectuarea unor ------------
plomatice cu scopul de a . de
termina anumite guverne să sis
teze livrările actuale de arme 
către R.S.A. sau să renunțe 
la intenția de a le relua.

Rezoluția stabilește ca Orga
nizația Unității Africane să 
continue studierea problemei 
livrărilor de arme către R.S.A. 
„în scopul de a găsi contramă- 
suri eficace, în eventualitatea 
că nu se va putea obține po 
cale diplomatică modificarea 
politicii unor guverne față de

II

care prevede 
demersuri di- ‘

regimul rasist de la Pretoria1*.
Reuniunea Consiliului minis

terial al O.U.A. va fi urmată, 
la 1 septembrie, de conferința 
șefilor de state africane, care 
va adopta 
ce privește 
țările care 
regimurile

hotărîrile finale în 
atitudinea față de 
întrețin relații cu 

rasiste din Africa.
—$.—

Ministrul de interne

Secetă, ploi și zăpadă
PRETORIA 27 (Agerpres). 

— Șapte ani de secetă, apre
ciată ca cea mai gravă din 
întreaga istorie a tării, au 
fost „răzbunați" joi, cînd ploi 
torențiale, zăpadă și intense 
raiale de vînt s-au abătut 
pe neașteptate asupra Republi
cii Sud-Africane. Numeroase 
ferme și ogoare întinse au 
fost inundate. La Capetown, 
viteza vîntului a depășit 
130 km pe oră, în vreme ce 
în zonele de munte grosimea 
stratului de zăpadă depășeș
te un metru. Circulația rutie
ră, feroviară, precum și te
lecomunicațiile amu a-
fectale.

Pagubele provocate de tim
pul nelavorabil sînt catastro
fale, apreciază surse oficiale 
de la Pretoria. Se relevă în 
acest sens că numai In 24 
de ore au fost distruse bu
nuri în valoare de 1 milion 
de ranzi (aproximativ 1.4 rrn- 
lioane dolari).

al Irlandei de nord

Speranțe și incertitudini

a*

a

de acest gen, dacă 
exclude condiția eli- 

detinulilor politici și 
constitui un amestec

U-

Uruguay
a demisionat

BELFAST 27 (Agerpres). — 
Ministrul de interne în cabi
netul Irlandei de nord, Robert 
Porter, și-a prezentat demisia, 
în scrisoarea adresată primului 
ministru, James Chichester-Clark, 
— care a preluat temporar con
ducerea acestui minister — Por
ter și-a motivat hotărîrea prin 
considerente de ordin „material 
și de sănătate". Observatorii 
politici subliniază că, indiferent 
de gradul 
motivelor 
lui Porter 
internelor 
ment de prelungite 
pentru cabinetul nord-irlandez. 
Cunoscut pentru opiniile sale 
liberele, Porter era unul din 
principalii susținători și execu
tori' ai politicii de reconciliere 
între comunitățile protestante 
și catolice, inițiată de premierul 
Chichester-Clark. Se apreciază 
că demisia sa va duce la inten
sificarea presiunilor asupra gu
vernului din partea extremei 
drepte, al cărui lider, ex-minis- 
trul de interne William Craig, 
și-a anunțat chiar intenția de a 
succeda actualului prim-minis- 
tru.

*
* 
ț
I
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la cei răpiți
Sentimentul de optimism 

care dăinuie în momentul de 
fa/ă la Montevideo este ali
mentat, pe de altă parte, de 
zvonurile tot mai insistente 
privind angajarea de negoci
eri directe între ambasada 
braziliană și organizația ile
gală. tntr-o declarație recen
tă, guvernul Uruguayan a 
anunțat, intr-adevăr, că nu 
se va opune eventualelor ini
țiative 
ele vor 
berării 
nu vor 
în treburile interne ale 
ruguayului. tn cercurile ofi
ciale braziliene, știrile pri
vind începerea de negocieri 
cu răpitorii au fost însă dez
mințite.

cu privire
MONTEVIDEO 27 (Ager

pres). — Confirmarea oficială 
a autenticității ultimului co
municat dat publicității de 
organizația clandestină Uru
guayans care a revendicat 
răpirea consulului brazilian 
Dias Gomides și a consilieru
lui american Claude Fly a 
avut darul să întărească o- 
pinia observatorilor că rezol
varea acestei afaceri 
dacă nu iminentă, în 
caz apropiată. Este 
cal tonul moderat al 
picatului, care denotă 
subliniază — impasul 
al răpirilor. Se știe că mai 
multi lideri ai organizației 
se află în prezent în închi-. 
soare, soarta lor fiind strîns 
legată de cea a persoanelor 
răpite.

Incidente

punct central al ccn- 
care au avut loc

a- 
do- 
co- 
tări 
este

în fiecare dintre 
țări, fală de pro- 

prețului petrolului

la Amman

(Agerpres). 
întruniri

LONDRA 27
— tn urma unei 
de urgentă convocate mier
curi noaptea de Uniunea na
țională a ziariștilor (N.U.J.) 
din Marea Britanie, ziariștii 
de la .Daily Mirror", cotidia
nul cu cel mai mare tiraj din 
Marea Britanie, au Întrerupt 
joi lucrul. Reprezentantul a- 
cestut ziar in Uniunea națio
nală a ziariștilor, Bryn Jo
nes, a declarat: „Noi am în-

cercat o serie de acțiuni con
ciliante, dar ele au lost to
tal respinse de către patro
nat, care a tratat punctele 
noastre de vedere cu sel 
mai mare dispreț".

După cum se știe, ., Daily 
Mirror" este patronat de .In
ternational Publishing Corp.", 
considerată cea mai mare in
stituție editorială din țările 
occidentale.

de autenticitate al 
invocate, plecarea 

de la departamentul 
intervine într-un mo- 

di ficultăli Onerafiunea
Scotland Yardului

este, 
orice 

remar- 
comti- 
— se 
actual
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0 LA TEL AVIV AU FOST 

SEMNALATE patru noi cazuri 
de holeră. După cum anunță 
Ministerul Sănătății al Israelu
lui, numărul celor bolnavi de 
holeră din această țară a ajuns 
pînă acum la 11. A fost adresat 
un apel Organizației Mondiale 
a Sănătății pentru a colabora 
la acțiunile de vaccinare 
populației.

© POTRIVIT ULTIMELOR 
ȘTIRI transmise din Tok’o, tai
funul care s-a abătut în a doua 
jumătate a lunii august asupra 
regiunii sudice a Japoniei a 
provocat moartea a 24 pers >ane 
și rănirea altor 420. Daunele 
materiale se ridică la circa 77 
miliarde "eni.

AMMAN 27 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, pe stră
zile orașului Amman au avut 
loc incidente între forțele de 
ordine iordaniano-palestiniene 
și grupuri de comando ale 
fedainilor, soldate cu uciderea 
unei persoane șl rănirea altor 
27. Incidentele au fost declan
șate în momentul cînd un ofi
țer al forțelor iordaniene a fost 
atacat de un palestinian.

în momentul atacului, grupuri 
de palestinieni au deschis fo
cul asupra forțelor de ordine 
venite Imediat la fața locului.

Calmul a putut fi restabilit 
prin acțiunile comune ale for
țelor de securitate iordaniene 
și comandamentului de luptă 
palestinian, precizează comuni
catul oficial.

0 LUPTELE DINTRE FOR
ȚELE DE REZISTENȚA populară 
cambodgiene și trupele regimu
lui Lon Noi au continuat, în 
ultimele 24 de ore, în zona lo
calității Prek Tameak, situată 
la numai 15 kilometri de Pnom 
Penh. Cele cinci batalioane ale 
forțelor de rezistență, care au
lansat un puternic atac asupra 
localității amintite, au atins 
poziții care permit lansarea ie 
rachete asupra capitalei cam
bodgiene — relevă agențiile de 
presă.

O LA LONDRA S-A ANUN
ȚAT că guvernul indian a ho- 
tărît să suspende orice 
tate 
dio 
B.B.C. 
la 29 
a fost 
tării în fața 
glezi a unui 
în care erau 
realitățile vieții indiene.

activi- 
filialei s> • ietății de ra- 

și televiziune engleze 
din India, începînd de 
august. Această hotărîre 
luată în urma prezen- 

spectatorilor en- 
film despre India, 
redate deformat

0 CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL FRANȚEI, întrunit miercuri 
la Palatul Elysee în prima 
ședință după vacanta 
a aprobat un proiect 
prezentat de ministrul 
miei și finanțelor, 
Giscard d'Estaing, în baza că
ruia cota parte a Franței la 
Fondul Monetar Internațional a 
fost majorată de la 
la 5,19 la sută.

sa 
de vară, 
de lege, 

ot ono- 
valcry

4,6 la “iltă

SE SCHIMBA MODA
Cînd „mantalele militare" sau 

„sutanele monahale11, cum erau 
denumite ironic primele „midi" 
sau „maxi" — mantouri, și-au 
făcut apariția în toamna anului 
trecut'în Cartierul latin din Pa
ris, nimeni nu credea că ele se 
vor impune definitiv. Chiar fir
mele concurente „de pe malul 
drept" al Senei, sigure de ele 
pentru că de zeci de ani dau 
tonul modei feminine în lume, 
au fost circumspecte și nu au 
„aderat" pe dată la noua modă 
de toamnă. Ezitarea avea la ba
ză un calcul economic prudent : 
dacă se lansează în confecțio
narea dizgrațioaselor sutane și 
moda nu prinde, atunci casele 
de modă pariziene vor înregis
tra pierderi greu de suportat... 
Perioada de nesiguranță, cînd 
dominația modei „la zi" a cu
noscut o fază de relaxare, și fe
meilor nu li s-a „ordonat" nici 
„purtați lung", nici „purtați 
scurt", s-a dovedit ncrentabilă 
— deopotrivă — pentru casele 
de modă și pentru industria tex
tilă din multe țări occidentale. 
Opțiunea era absolut necesară, 
și „magii" modei au decretat, cu 
forța lor supranaturală, însoțită 
de o publicitate stridentă ; ,.mi- 
nifusta a murit!“, Au încercat 
unii să adauge „...trăiască mini- 
fusta 1", au reproiectat-o, dar 
n-au izbutit s-o reanime.

Dar, o dată cu calvarul reîn
noirii garderobei feminine, atît

casele de modă, cît și indus
tria textila din multe țări ..occi
dentale speră să prospere din 
nou. Cu toate acestea, ezitările 
creatorilor parizieni au avut o 
consecință neașteptată. Intr-un 
articol intitulat „Parisul nu mai 
conduce moda**, săptămînalul 
londonez .The Sunday Tele
graph1* scrie : „Orice idee că Pa
risul va dirija moda în toamna 
aceasta este greșită. In afară de 
porția obișnuită de rochii de 
seară somptuoase, majoritatea 
modelor repetă creații pe care 
le-am văzut acasă..." Ca o com
pletare a acestei stări de lucruri, 
săptămînalul parizian . „L’Ex- 
pres" notează : „Cînd Lord and 
Taylor" încearcă să-și convingă 
clientele cu cuvintele : „Nu pen
tru că anumite pariziene se 
îmbracă pînă la glezne trebuie 
să vă ascundeți picioarele 1**, 
se exprimă raporturile complexe 
dintre Paris și restul lumii în 
materie de modă. Cumpărătorii 
continuă să vină din străinăta
te de două ori pe an, dar cu 
sentimente diverse. Cei din 
R.F.G., cei mai mari clienți ai 
noștri, nu ezită. Americanii a- 
par și ei, dar cumpără din ce în 
ce mai puțin !**.

Schimbarea modei are un re
sort intern greu de mînuit, și 
secretul creatorilor „de succes" 
apare imponderabil. N-a trecut 
decît o jumătate de deceniu de 
cînd un desenator parizian de

m odele s-a îmbogățit lansind 
„linia comodă". Cu un bun simț 
remarcabil, el argumenta, în 
spiritul epocii, că oamenii tre
buie să se simtă bine în hainele 
pe care le îmbracă și în pantofii 
pe care 
gică se 
țările 
moale,
pentru mantourile ușoare... Deo
dată parcă imaginația s-a oprit 
pe loc, și a dat parcă înapoi. 
A început inspirația de acum 
30 sau chiar 50—60 de ani, cu 
tot felul de accesorii greoaie. 
Orientarea pare cu atît mai 
paradoxală cu cît moda nu mai 
este la ora actuală stabilită nu
mai de cîteva doamne din cer
curile înalte, ci chiar casele de 
modă exclusiviste prin prețurile 
lor și-au deschis sucursale cu 
modele „de gata", infinit mai 
ieftine. De altfel se face tot mai 
greu diferența între modelul 
lansat de „Cardin", „Dior", sau 
„Yves Saint-Laurent" astăzi și 
„copiile" oferite peste o lună de 
zile în raioanele acelorași firme 
cu mărfuri „de gata11. Mai intervi
ne încă un factor : tineretul al 
cărui gust nu poate fi prevăzut, 
dar este studiat pas cu pas în 
occident de cei ce vor să-și con
solideze afacerile; s-a confirmat 
că cel mai bine „le merge1* a- 
celor creatori care se adresează 
tineretului, îi prind din zbor 
preferințele și vin în întîmpi-

îi încalță. In această lo- 
desfășurau toate cău- 
pentru încălțămintea 
pentru rochiile scurte,

narea lor sau mai bine zis iz
butesc să convingă masa cum
părătorilor tineri.

Și dacă este vorba de schim
barea modei, trebuie reținută 
și adevărata mutație intervenită 
în mijloacele publicitare. Nu es
te mult de cînd la prezentările 
de modă — „de toamnă" și de 
„primăvară" — era interzis fo
tografiatul și luarea de schițe 
după modele; iar desenatorii 
cu memorie prodigioasă erau 
plătiți în aur pentru talentul ca, 
după ce au asistat la o prezen
tare de modele, să le redea ul
terior în schițe cît mai amănun
țite. Au existat cazuri de „spi
onaj de modă", cînd la Paris 
era lansat un model pentru cî- 
teva zeci de persoane (cu toate 
măsurile de interdicție posibil 
de conceput), și după trei-ipătru 
zile modelul era multiplicat în 
mii de exemplare în Statele U- 
nite, unde vreo întreprindere 
puternică dispunea de mijloace 
nu numai pentru a-și însuși 
modelul, dar și de capacitatea 
de a-1 fructifica mai bine decît 
creatorii care l-au păzit cu 
strășnicie, dar inutil. Acum mo
delele sint prezentate în emisi
uni speciale la televiziune, iar 
elementele publicitare sînt în 
acest cadru exploatate din plin 
pentru ca telespectatoarele să 
prefere o anumită casă cu măr
furi „de gata" în locul alteia. 
In aceste condiții, a fost spul-

berată orice taină în legătură 
cu viitoarele modele, și la ru
bricile de modă se întîlnesc nu 
numai descrieri amănunțite ale 
modelelor, ci chiar și fotogra
fii .și schițe. Această deschidere 
a deplasat concurența de pe te
renul exclusivismului pe cel al 
ofertei cît mai tentante, la eare 
prețul convenabil nu este deloc 
un element neglijabil, dacă se 
ține seama că acum creatorii 
se adresează unei clientele de 
masă. Chiar reprezentanții ca
selor din alte țări pot vizita de
pozitele creatorilor parizieni, 
dacă se declară de acord dina
inte să cumpere de două sau 
trei mii de dolari.

Este greu de explicat cum au 
reușit creatorii — de astă dată 
mai întîi de la Londra și New 
York — să impună moda „ma
xi", mai ales după ce proteste
le îndîrjite ale femeilor au găsit 
ecou în rubricile de scrisori ale 
presei: cît de dificil este să că
lătorești în tramvai, în rrietrou 
sau în autobuz cu rochii sau 
mantouri pînă la pămînt Și să 
alergi ca să nu întîrzii la ser- 
vici...

Dar autoarele protestelor au 
amuțit și nu este 
semnatarele lor să 
fața valului noii 
mai multe motive
au. neîndoielnic, fabricanții de 
textile și de fibre sintetice, cu 
atît mai mult cu cît „midi" și 
„maxi" necesită un consum spo
rit de material.

© CA URMARE A PROTES
TELOR stîrnite în rîndul opiniei 
publice internaționale, procesul 
intentat la Pretoria unui grup 
de 20 de patrioți africani a 
fost amînat, Avocații apărării 
au arătat că 19 din cei 20 de 
acuzați fuseseră deja achitați 
în cursul unui prim proces șl 
că acuzațiile reținute împotri
va lor sînt și de data aceasta 
neîntemeiate. Ei au arătat, tot
odată, că principalul
Benjamin Sello Ramotse, a 
arestat în mod ilegal, pe 
toriul Botswanei.

O MIERCURI 
IAHTUL BRITANIC 
s-a ciocnit cu traulerul fran
cez „Le Temps des Cerises", 
într-o zonă dintre Insula Yeu 
și Sables D'Ollone. în urma ac
cidentului, vasul britanic, care 
avea la bord opt pasageri, s-a 
scufundat. Cinci persoane au 
fost salvate, alte trei fiind date 
dispărute.

NOAPTEA 
„Nicolette"

acuzat, 
fost 
terl-

O LA 10 SEPTEMBRIE0 LA 10 SEPTEMBRIE va 
avea loc la New York o reuni
une comună, prima de acest 
gen, a celor trei organisme ale 
O.N.U. care au ca principală 
atribuție examinarea situației 
populațiilor oprimate din sudul 
Africii. Este vorba de Comite
tul special al O.N.U. pentru 
decolonizare, Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia și Comitetul 
Adunării Generale pentru poli
tica de apartheid a Republici! 
Sud-Africane.

0 APROXIMATIV 1 300 DE 
PROFESORI din capitala mexi
cană au declarat o grevă pe 
termen nelimitat în semn de 
protest împotriva activității ne
stingherite a unor bande de 
huligani care terorizează atît 
pe elevi și studenți cît șl ne 
profesori. 
tMților să ia măsuri 
împotriva acestor bande 
periclitează desfășurarea 
mală a cursurilor, îndeosebi, 
în învățămîntul secundar.

Greviștii cer autori- 
energice 

eare 
nor-

exclus ca și 
se plece în 
mode. Cele 
de bucurie

Z. Florea

0 LA DAMASC S-A DES
CHIS cea de-a 15-a sesiune a 
Consiliului unității economice 
arabe. La sesiune participă re
prezentanți din partea Republi
cii Arabe Unite, Iordaniei, Si
riei, Irakului, Kuweitului, R. A. 
Yemen și Sudanului, precum șl 
observatori din partea Ligii A- 
rabe și altor organizații econo
mice din țările arabe. Consiliul 
va dezbate în special chesti
uni referitoare la cooperarea 
țărilor menționate în înfăptuirea 
planurilor lor industriale și e- 
conomice, precum și posibilită
țile de creare a unei companii 
de navigație.

© JOI DIMINEAȚA a fost 
ASASINAT la Buenos AIres li
derul sindical argentinian Jose 
Alonso, fost secretar general al 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina.

Alonso este cel de-al doilea 
lider sindical argentinian ucis în 
cursul ultimelor 14 luni. La 29 
iunie 1969, a fost asasinat Au
gusto Vandor, lider al Sindica
tului muncitorilor din industria 
metalurgică,

XTrrf*

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Scotland Yardul a întreprins 
miercuri seară, pe aproape 
întreg teritoriul britanic, o 
nouă operațiune de descope
rire a posesorilor ilegali de 
arme. Numai în regiunea 
Londrei au avut ioc aproxi
mativ 50 de descinderi. Au 
fost percheziționate mai ales 
locuințele unor membri al 
organizației clandestine „Ar
mata Irlandeză republicană". 
Un purtător de cuvînt al po
liției a anuntat că mai multe 
persoane au fost arestate. 
Cantitatea armelor capturate 
nu a fost precizată. Operați 
unea ist organizată la 

de la descope- 
hotelul londonez 
unor arme auto-

rirea
..Hilton
mate și cantităti de muniție.

Pasibili la condamnare 
de 615 ani închisoare

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Ministerul de Jus
tiție al S.U.A. a anunțat a- 
restarea a doi Indivizi care 
au organizat una din cele 
mal mari rețele de trafic 
de stupefiante din America 
Este vorba de Jac Grosby șt 
Louis Stephenber, care au 
introdus Ilegal în S.U.A. he
roină în valoare de aproape 
17 milioane de dolari.

După cum s-a anuntat la 
Washington, împotriva celor 
doi traficanți de stupefiante 
vor fi formulate 36 capete de 
acuzare. Ei sînt pasibili de o 
condamnare la închisoare pe 
615 ani fiecare șl la o a- 
mendă de 615 000 dolari. Po
trivit legii, cel 
cuta o singură 
cea mai aspră.

de! vor ere- 
pedeapsă —

pentruAcuzați
poluarea apei

NEW ORLEANS 27 (Ager
pres). — Un tribunal din 
New Orleans a condamnat 
compania ..Chevron Oil" la 
o amendă de 1 milion d“ 
dolari pentru neglijența ma
nifestată recent, cînd uni 
din sondele sale din Golful 
Mexic a erupt, poluînd apele 
acestui golf. împotriva com
paniei au fost reținute 50(1 
capete de acuzare.

Este prima acțiune judici
ară întreprinsă în S.U.A. îm
potriva unei societăți acu
zate de poluarea mediului 
înconjurător.

Deturnare de avion
eșuată

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— Agenția PAP informează 
că unul din pasagerii aflați 
la bordul unui avion ce efec
tua cursa Katowice — Var
șovia a cerut pilotului, sub 
amenințarea că va arunca o 
grenadă, să dirijeze avionul 
spre Viena. Pasagerul a pro
vocat explozia grenadei, ră- 
nindu-se grav, împreună cu 
alți zece pasageri. Cei răniți 
au primit ajutor medical, via
ța lor nefiind în pericol.

Autorul atentatului este un 
tînăr care în trecut suferise 
două condamnări la închi
soare pentru furt.

(Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 369
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