
!■

iS*.

ANUL XXVII
Nr. 6 488

4 oaoini 30 bani

c
[l

7

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !
REDACȚIA 

ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 
economică 
țămînt — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

71 ; socială - interior 74 ;
- interior 53 ; cultură-învă- 

interior 41 ; administrație -•

Exemplul viu,
înaintat al comuniștilor,
garanție sigură

colectivului de muncă
PETRU BARBU,

prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Vulcan

locu- 
grele

celui

Comunistul se caracterizează 
prin devotamentul nemărginit 
față de cauza partidului și po
porului nostru, prin perseve
rența și pasiunea cu care se 
dăruiește îndeplinirii sarcinilor 
trasate de partid. Chipul lui se 
conturează cel mai pregnant 
prin fapte, prin munca și con
duita sa înaintată bazată pe o 
înaltă conștiință a datoriei fa
ță de colectivitate, prin exem
plul viu el atrage și câștigă în
crederea celor din jur.

In ouvîntarea sa la Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
4969, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu arăta că : „Fiecare organiza
ție de partid și fiecare comu
nist trebuie să poarte răspun
derea pentru modul cum se 
desfășoară activitatea în cadrul 
unității în care lucrează, să se 
preocupe permanent de îmbu
nătățirea muncii proprii și spo
rirea contribuției sale la rezol
varea problemelor pe care le 
ridică .îndeplinirea prevederilor 
de plan în toate domeniile". 
Nu întîmplător, deci, la 
rile de muncă cele mai 
se găsesc comuniștii.

In lumina documentelor
de-al X-lea Congres al parti
dului și a sarcinilor reieșite 
din plenara din decembrie 1969 
a C.C. al P.C.R. privind întă
rirea răspunderii comuniștilor 
față de îndeplinirea sarcinilor 
economice, biroul comitetului 
orășenesc de partid Vulcan a 
orientat activitatea organizații
lor de partid, a tuturor comu
niștilor spre îmbunătățirea ca
litativă a conducerii de către 
partid a economiei, a mobili
zării prin propriul lor exemplu 
a întregii mase de salariați la 
îndeplinirea planului de pro
ducție.

Țin să evidențiez faptul că în 
orașul Vulcan muncesc aproa
pe 3 000 de comuniști, deci o 
forță puternică care se situează 
pe poziții înaintate în lupta 
pentru a obține rezultate din 
ce în ce mai bune. Indiferent 
de funcția pe care o ocupă 
sau de locul de muncă unde 
își desfășoară activitatea, în 
marea lor majoritate comuniș
tii sînt exemple de corectitu
dine și conduită morală. Voi 
da doar un singur exemplu, 
cel al organizației de partid de 
la E, M. Paroșeni care, impri- 
mînd comuniștilor, tuturor sa- 
lariaților o strictă disciplină de 
producție la fiecare loc de 
muncă, exigență și grijă pentru 
folosirea integrală a timpului 
de lucru, pentru exploatarea 
rațională a mașinilor și a in
stalațiilor din dotare, a reușit 
să întroneze în cadrul minei 
un climat de muncă sănătos, 
să creeze opinie de masă îm
potriva oricăror forme -de ma-

nifestare a dezordinei și indis
ciplinei. Sînt demne dc apre
ciat strădaniile susținute ale 
comitetului de partid, ale or
ganizațiilor de bază de la mina 
Paroșeni, ale tuturor comuniș
tilor de aici, de a produce mai 
mult și de a-și perfecționa ne
contenit activitatea, de a face 
din fiecare loc de muncă un 
model de organizare, cu rezul
tate cît mai mari. Comuniștii 
de la această exploatare au 
meritul de a fi foarte receptivi 
la nou, față de tehnica avan
sată.

Cu cîțiva ani în urmă, acti
vitatea minei Paroșeni se des
fășura cu multe neajunsuri, 
crea multe greutăți. Dar, prin- 
tr-o analiză atentă a situației 
existente, urmată de unele mă
suri organizatorice, de un spri
jin substanțial 
C.C.P. cît 
organizației 
muniștilor 
colectivului 
tăților, situația minei Paroșeni 
s-a îmbunătățit radical. Revi
rimentul este, deci, meritul, în 
primul rînd, al comuniștilor, ca
re au militat cu perseverență 
pentru a pune în valoare toate 
rezervele interne, întregul po
tențial uman și material de ca
re dispune mina, canalizînd 
priceperea și hărnicia colecti
vului spre realizarea obiecti
vului principal: îndeplinirea 
și depășirea planului la pro
ducția de cărbune.

Pentru strădaniile lor, pen
tru rezultatele bune obținute 
în producție, organizația de 
partid de la E. M. Paroșeni, 
îndeosebi comuniștii Dan Su- 
rulescu. Grigore Pătruică. Ni
colae Bucur, Aurelian Grosu, 
Costache Zaharia, Carol Dob- 
ner, Dumitru Mihai, Alexan
dru Laszlo, Constantin Petriu, 
Vasile Băncilă, Petru Manea au 
dreptul la elogii binemeritate.

Biroul comitetului orășenesc 
de partid se preocupă ca peste 
tot, în fiecare unitate, la fie
care loc de muncă, comuniștii 
să fie exemplu de tenacitate, 
de dăruire și astfel, să mobi
lizeze masa largă a muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan.

Sîntem hotărîți ca 
să ne preocupăm și 
ruitor de întărirea 
partinice a comuniștilor, astfel 
ca în întîmpinarea jubileului 
a 50 de ani de existență glo
rioasă a partidului, organele și 
organizațiile noastre de partid,, 
toți comuniștii să-și perfecțio
neze și mai mult activitatea, 
să fie la înălțimea nobilei lor 
misiuni, de mobilizatori și ani
matori ai maselor de oameni 
ai muncii.

din partea 
și prin activitatea 

de partid, a co- 
pentru mobilizarea 
la învingerea greu-

în viitor 
mai stă- 
educării
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Intre 20—27 septem
brie a. c. în județul 
nostru se va desfășura 
o importantă acțiune 
cultural-artistică de 
masă : festivalul „Sar- 
mis“ care vă reuni nu
meroși exponenți ai 
vieții spirituale hune- 
dorene precum și oas
peți de prestigiu din 
țară. Amănunte pri
vind organizarea și con
ținutul acestei mani
festări am primit de la 
interlocutorul nostru, 
tovarășul Constantin 
Clemente, președinte 
al Comitetului jude
țean pentru cultură și 
artă.

— Cui aparține ini
țiativa organizării săp
tămânii „Sarmis“ și că
ror deziderate urmează 
să-î răspundă această 
manifestare ?

— Inițiată de Comi
tetul județean pentru 
cultură și artă cu con
cursul Consiliului ju
dețean al Uniunii sin
dicatelor și Comitetului 
județean U.T.C., „Fes
tivalul cultural-artistic 
„Sarmis", care va de
buta peste cîteva zile, 
își propune să reali
zeze o imagine com
pletă, am putea zice 
dacă nu ne-ar speria 
cuvîntul acesta, a po
tențialului spiritual de 
care dispune județul 
nostru în momentul 
de față. Trebuie să 
precizez că acest fes
tival nu se naște pe 
un teren gol deoarece 
el a fost precedat de 
unele manifestări de 
amploare care s-au 
bucurat de aprecierile 
iubitorilor de artă și a 
specialiștilor. Mă gîn- 
desc în această ordine 
de idei la cele trei zile 
cultural-artistice din 
cadrul aniversării a 
700 de ani de la pri
ma atestare documen-

orașului Deva, 
prea îndepăr- 

săptămînă de 
hunedoreană

tară a 
la nu 
tata 
poezie
etc. Experiența acestor 
manifestări ne-a per
mis să îndrăznim mai 
mult.

— Care sînt acțiu
nile cuprinse fn pro
gramul de desfășurare 
al festivalului ?

— Pe parcursul ce
lor 8 zile ale festiva
lului vom avea prile-

Ifr domeniul artelor 
preconizăm vernisajul 
unor expoziții de artă 
plastică și artă popu
lară realizate cu con
cursul membrilor Ce
naclului U.A.P. Deva 
și a unor creatori 
populari din județ, un 
recital de balet oferit 
de Teatrul de estradă 
Deva, concerte de mu
zică simfonică și ușoa
ră în interpretarea 
formațiilor de amatori

la moartea marelui 
cărturar și scriitor Ion 
Budai Deleanu etc., 
etc.

— Vă rugăm să stâ
rniți puțin asupra ma
nifestărilor dedicate 
cinstirii acestor două 
aniversări a căror im
portanță depășește ho
tarele județului nostru.

Evenimentul îm- 
a 100 de ani 
înființarea la 

a „Societății 
crearea unui

de teatru român 
Transilvania" îl 
marca — în a- 

de simpozionul a-

9

O manifestare
cultural-artisticâ

de amploare

FtSTIVALl)
SARF1IS 70
jul să asistăm la un 
evantai foarte cuprin
zător de manifestări 
pe linia valorificării 
creației populare și a 
cercetării științifice 
precum și pentru pro
movarea creației ori
ginale a celor care ac
tivează în diverse ra
muri ale artei. Mișcă
rii artistice de ama
tori îi dedicăm o pa
radă a portului popu
lar hunedorean, un 
spectacol de cîntece și 
dansuri și unul de tra
diții și obiceiuri hu- 
nedorene (dubași, că
lușari, colindători etc.).

etc. Am inclus apoi 
întîlniri între scriitori 
și cititori, o sesiune 
de comunicări științi
fice a bibliotecarilor, 
deschiderea expoziției 
„Tipărituri și publica
ții hunedorene", o se
siune de comunicări 
științifice a muzeogra
filor, un simpozion 
prilejuit de aniversa
rea centenarului „So
cietății pentru crearea 
unui fond de teatru 
român în
nia", o amplă 
de comunicări 
fice cu prilejul 
sării a 150 de

plinirii 
de la 
Deva 
pentru 
fond 
în 
vom 
fără 
mintit mai sus la care 
vor participa cercetă
tori din județ — prin 
dezvelirea 
comemorative 
spectacolul 
de Teatrul 
Petroșani 
„Trei crai 
rit" de B.

Celuilalt 
legat de împlinirea u- 
nui secol și jumătate 
de la moartea lui Ion 
Budai Deleanu, i-am 
rezervat zilele de 25, 
26 și 27 septembrie. 
La sesiunea de comu
nicări privind viața și 
opera marelui fiu al 
pămintului hunedorean 
care are loc la Orăș- 
tie vor participa emi
nente personalități, 
printre care amintim pe 
Ion Dodu 
președinte 
tului de' 
cultură și 
Oană, de 
tea de limbi și lite
ratură română a Uni
versității din București, 
Iosjf Pervain, de la 
Universitatea din Cluj,

unei plăci 
și prin 

prezentat 
de Stat din 
cu piesa 

de la răsă- 
P. Hașdeu. 
eveniment,

Bălan, vice- 
al Comite- 

stat pentru 
artă, Ion 

la Faculta-

Strada Alexandru I. Cuza
în modernizare

O parte din 
asfaltată cam 
fost sistate. Acum au început din nou. S-au 
tăiat arborii de pe margine, iar un excavator 
pregătește loc pentru baza viitorului strat de 
asfalt. Spor la lucru constructorilor, să termine 
strada repede și bine.

strada Alexandru I. Cuza a fost 
de multișor. Apoi lucrările au

COLIVIE
BASCULANTA

In curînd, la puțul orb nr. 9 al Exploatării 
fniniere Lonea va fi montată o colivie bascu
lantă. Noua instalație realizată de Uzina de 
utilaj minier Petroșani va contribui la ușurarea 
transportului de material lemnos necesar în 
subteran. In acest fel locurile de muncă în 
care se mai folosește lemnul vor fi aprovizio
nate mai ușor și în timp mai scurt.

Preocupări 
edilitare

Strada 
Petroșani 
rilor de înnoire. Pe o p.orțiune de peste 80 me
tri în dreptul Școlii generale nr. 1 se execută 
lucrări de pavare cu piatră iar trotuarul se 
asfaltează pînă la intrarea în curtea școlii. 
Executarea acestei lucrări dovedește preocupa
rea edililor din cadrul Consiliului popular mu
nicipal și I.G.C. Petroșani pentru continua în
frumusețare a orașului.

Barbu Ștefănescu Delavrancea din 
cunoaște de cîteva zile pulsul lucră-

Transilva- 
sesiune 
științi- 
aniver- 
ani de

Con vorbire, consemnată 
de Constantin PASCU

(Continuare in pag. a
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Festivalul „George Enescu
Corul „Madrigal" al Con

servatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ și-a marcat miercuri 
după-amiază prezența in ca
drul Festivalului internațio
nal „George Enescu" prin 
concertul susținut în sala A- 
teneului Român. Sub bagheta 
apreciatului său dirijor, Ma
rin Constantin, „Madrigalul" 
a oferit un program acope
rind cîteva secole de muzi
că, de la preclasici la con
temporani.

Pe afișul de miercuri al 
Festivalului a figurat și o 
altă manifestare interesantă.

u

Seara, în 
certe al 
Orchestra 
monicii din Cluj, dirijată de 
Erich Bergel, a avut ca so
list, în concertul său, pe. un 
valoros artist străin — har- 
pistul Nicanor Zabaletta. Oas
petele a interpretat concer
tele scrise pentru harpă și 
orchestră de Handel și Joa
quin Rodrigo. In deschiderea 
serii muzicale, 
prezentat Simfonia 
Bentoiu, iar in 
Simfonia a IV-a 
Bruckner.

Studioul de con-
Radioteleviziunii, 

simfonică a Filar-

orchestra a 
de Pascal 
încheiere 

de Anton 
(Agerpres)

I
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INIMA Xeres românesc

SANTl
9

ERULU1

Ing. Gheorghe Csavossy, de 
la școala de viticultură Cium- 
brud, și ing. Tiberiu Tăpăla- 
gă, de la Combinatul indus
triei alimentare Cluj, au reu
șit, după îndelungate expe
riențe, să obțină un nou sor
timent de vin superior, cu 
calități asemănătoare cunos
cutului vin spaniol Xeres.

Acesta se prepară după o 
tehnologie originală asigurată 
de așa-numita peliculă Xe
res care, în procesul de fer
mentație de lungă durată, 
protejează vinul împotriva 
oțetirii. In primul „ciclu de 
fabricație", încheiat recent, 
s-au produs 1 200 litri de 
Xeres românesc. (Agerpres)
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întreprinderea sovietică de 
comerț exterior Techmashex- 
port din Moscova a deschis 
miercuri dimineața ’n foa
ierul Sălii Palatului din Ca
pitală o expoziție cuprinzînd 
supape, ventile, vane, diferi
te robinete și alte produse 
de armătură industrială.

La 
„Victoria' 
deschis miercuri o expoziție 
cu vînzare, organizată de ma
rele magazin universal „ȚUM“ 
din Sofia, în cadrul schim
burilor reciproce de mărfuri 
dintre ministerele de comerț 
interior ale României și 
Bulgariei.

magazinul universal 
i“ din București s-a

Industria județului Praho
va a asimilat în acest an în 
fabricație mai bine de 120 
de produse noi, îndeplinin- 
du-și astfel angajamentul a- 
sumat. Printre noile produse 
intrate în fabricație se află
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Șantierul
Pești, calicia 
înseamnă o 

uriașă, neobosită,

3^»

pregătirea de noi plat
forme pentru foreze. Ni
colae Chiciuc, Leontin 
Petrișor, 
ga sînt 
tre cei 
frînghii, 
ciocane 
miini, înfruntă 
ția înălțimilor, 
talazului întreeîndu-se 
în a fi mereu cu 
pas înaintea 
excavatorului.

atît mai pasio- 
cu cit, aceiași 
pregătesc prima 

a treptei a 
cari-

Alexandru 
doar cîțiva 
care, legați 

cu răngi 
de copturii

Var- 
din- 

în
Ș‘ 
în

seme- 
panta

„foamei “
Intrece-

instalația F-320, pentru fora
jul sondelor pînă la 6 000 de 
metri adîncime, avînd per
formanțe tehnice si functio-

De
realizați 

prima dată la noi în 
serie de catalizatori

nale la nivel mondial, 
asemenea, au fost 
pentru 
țară o 
folosiți în industriile de pe
trol și chimie, precum și u- 
leiuri aditivate, motorine hi- 
drofinate, benzină de peste 
90 octani și alte produse chi
mice și petrolifere.

I
I
I

rea-i cu 
nantă 
oameni, 
pușcarc 
doua, creind astfel 
erei un plus de capacita
te, de eficacitate. Maiștrii 
Alexandru Sîrbu și (.Con
stantin Gheorghiu, arti
ficierii Petru Gîțan șt 
Dumitru Dumitrescu, îl 
supraveghează de aproa
pe, îi ajută efectiv. Ca 
nici în altă parte, aici 
în cariera Pribeagu, oa
meni și mașini se înțeleg, 
se sprijină reciproc. Alt
fel, de fapt, treaba nici 
n-ar merge. Colectivul 
se arată a fi bine în
chegat, rodnicia faptelor 
fiind rodul tuturor.

Șeful de lot, . Florin 
Străuț ca un neîntrecut 
maistru, dirijează pînă-n 
cele mai mici amănunte 
fiecare fază a ■ procesului 
tehnologic, urmărind în
deaproape modul în 
care sarcinile se îndepli
nesc, cum măsurile prind 
viață, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor.

După ce-am plecat 
din carieră, pe aproape 

. ---------- a ajuns

UzinaCercetătorii de la 
chimică din cadrul Grupului I 
industrial petrochimic Bor- ■ 
zești au definitivat noi for- 1 
muie pentru fabricarea „Pi- | 
netoxului", produs utilizat i 
pentru combaterea dăunători I 
lor din agricultură și sil vi- J 
cultură. Concentrația de sub- I 
stanță activă a tuturor pro- * 
duselor emulsionabile pe ba- I 
ză de „Pinetox" a fost mărită ■ 
de la 50 la 65 Ia sută iar ( 
pentru fabricația acestora se 
folosește un singur 
în loc de doi și un 
tor mai ieftin cu 40 
față de ce! actual, 
economic al noilor tehnologii 
constă în obținerea unor e- 
conomii de 3,5 milioane Iei 
anual.
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vatra 
trepte

Pentru 
lea de 
I’ribeagu 
inimă 
al cărui sînge, piatra de 
calcar, zorește să 
viață barajului, al 
trunchi a început 
să prindă contur, 
un pilon de care 
nu de mult se sprijinea 
cerul, muntele se destra 
mă pentru a se 
iar, mai la vale, 
viitoarea măreție a 
lui astăzi aproape 
gat în seamă.

Pe un drum 
care la prima 
te îndeamnă să 
urci către o veche ceta
te, după nici douăzeci 
de minute de mers ajungi 
în carieră, 
gîfîie ostenit 
prea pieptiș, 
jos, cale de 
ține drumul 
ca un colier 
muntelui, T atrele 
nesc, speriate parcă, 
semeni unor sălbăticiuni 
neobișnuite decît cu- pă
durea și piatra. Deo- 

drumul dispare,

dea 
cărui 
deja

Ca 
pînă ■

șerpiul 
vedere 

crezi că

înălța 
întru 

pîrîu- 
nebă-

sumar

Microbuzul 
de urcușul 

In sus și-n
4 hm cit 

ce cuprinde 
pieptul 

ifl- 
a-

B 1
1 kt

pierzindu-se 
celei dc-a 
a carierei.' Coborind din 
mașină, o primă impre
sie : deziluzie. Nc-atn 
fi așteptat să întllnim o 
mulțime de oameni care 
să mișune peste tot în- 
fruntînd dibăcia munte
lui de a nu se supune 
pitirii. Deziluzia dispare 
insă, o dată cu cunoștin
țele pe care le 
Intr-adevăr, pe 
treptei a doua 
oameni. Intre ei, 
de lot Florin Străuț, care 
în cîteva 
pune cum 
curent cu 
întâmplă în carieră. Nici 
nu-i nevoie de 
multe, pentru că 
spre deosebire de mină, 
totul se vede ca-n palmă 
Un excavator clectri, 
uriaș mușcă din ttinca 
mărunțită de explozie, 
cu o zi înainte. Două— 
trei „guri" dc excavator 
și Tatra cu 
32B7J10, condusă 
șoferul Gheorghe 
dincă pornește ca o 
chetă către baraj.

Excava-
Ciocan

Nici

«-
exca- 
fărî- 

impo- 
recu-

facem.
vatra 
cîțiva
Șeful

cuvinte 
s-ar zice la 
toate cite se

vorbe 
aici,

nr. 
de 

liii-
ra

băieții
„Șo-

Două minute, atît du
rează încărcarea tn^apto- 
basculantă a celor. 17 
tone de piatră, 
toristul Vasile 
pare mulțumit,
n-apucă să facă semn, 
că altă latră, pe a că
rui volan e stăpîn Con
stantin Moraru, și apoi 
alta și alta, ținute în 
frîu de Stănescu Muce
nic, Ștefan Bobinceag, 
Ștefan Sos, loan Duța. 
șoferi destoinici și fapt 
de loc neglijabil, puși pe 
fapte mari.

— Aleargă 
ăștia, ca-n filmul
ferii iadului", zicea, mai 
în glumă, mai în serios 
Nicolae Renghea, șofe
rul care ne-a condus cu 
microbuzul.

Și n-am avut de ce 
să-l contrazicem, învă
luit fiind în ritmul tre
pidant al muncii din ca
rieră.

Și, în vreme ce exca
vatorul se-ntrecea în a 
sătura mașină după ma
șină, buldozerul, dansa 
parcă, manevrat de m'i- 
nile iscusite ale lut

Cotoară, 
de cupa 

piatra 
• se mai 

încă să se 
de tot înfrintă,

i tone 
drumul

Gheorghe 
propiind 
vatorului, 
mată care 
trivea 
noască 
deși zilnic, 2 000 
de piatră iau 
barajului.

Sus, undeva pe 
chiile primei trepte 
carierei jorezele îi 
cîntau parcă 
care, după ce a 
găurit, devine una 
pămlntul, expltfzia 
lor 20—.30 de găuri fo
rate, însemnînd deroca- 
rea a peste 7 000 tone 
de stîncă pe care le preia 
apoi excavatorul.

Spuneam la 
că în carieră 
puțini oameni, 
văr, ca niște 
anume colorate 
confunde cu 
undeva siis, pe-aproape 
de albastrul obsedant ai 
cerului, cei douăzeci șt 
cinci de oameni care 
formează brigada mine 
tului Petre Titcl, nu mat 
prididesc cu „înfrumu
sețarea" talazului, cu

solvent 
emu'-’- 
la sută.
Ef“ct>!

inn
ate 

des- 
muntelui 

fost 
cu 

ce-

începui 
lucrează 

InLr-zdc- 
pasaric 

sa se 
■sttnca,

de Uricani, ne-a 
hăulitul exploziilor.

— încă trei 
excavatoarele au 
mînca a rostit ca pentru 

. sine inginerul Ștefan 
Nicolau, directorul șanti
erului. In
30 000 tone
mai 
încă

înălța 
cîțiva

R.

zile
ce

luna asta 
de piatră va 
barajul 
metri.
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SELEJAN

Respectarea normelor de protecție a mun
cii, obligație pentru toți salariații minei 
Pe sub plopii fără soț...
Scurt-metraje
Opinii. Copilul nostru va deveni în curînd 
școlar !

Un colectiv de cercetători 
de la Institutul politehnic ie
șean în colaborare cu stațiu
nea de cercetări piscicole a 
pus la punct o instalație deo
sebit de utilă pentru crescă
toriile piscicole : este vorba 
de un baraj electric care 
poate diri.ja peștele și-l poate 
îndepărta fără riscuri din zo
nele periculoase, de exemplu 
Ia intrarea spre turbinele hi
drocentralelor. De asemenea, 
instalația poate fi folosită cu 
succes și pentru a împiedic» 
evadarea peștelui din cres
cătorii și pătrunderea celui 
răpitor în bazinele crescăto
riilor piscicole. Barajul a fost 
experimentat cu rezultate bu
ne Ia stația pilot de Ia Pod” 
Iloaie.

(Agerpres)

„O lume dispărută'1 (sfîrșit)
Responsabilitatea profesiei
Succese ale forțelor patriotice sud-vietna- 
meze
Elemente noi privind deturnările de avioane 
și starea pasagerilor

I

i
i
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Un front de abataj susținut

modern," ca la carte
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i obligație pentru toți
minei
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Legislația în vigoare con
sfințește obligativitatea că de 
activitatea de protecție a mun
cii răspund direct cei care 
organizează și conduc procesul 
de producție.. In lumina aces
tui important principiu al le
gislației socialiste 
primele verigi în 
corespunzătoare

In desfășurarea activității de 
producție în subteran susținerea 
are o importanță deosebită, fiind 
operația de care 
mai mare măsură 
personalului cît 
ducției ,

In vederea realizării unei sus
țineri cît mai corespunzătoare 
s-au depus eforturi deosebite pen
tru dotarea cu materiale și îil 
special pentru ridicarea calificării 
personalului la nivelul dotării. De 
altfel gradul de calificare al mi
nerilor se cunoaște după modul 

își 
de

depinde în cea 
atît securitatea 

și realizarea pro- 
planificate.

vederea
cît

_ de atma-
ține seama în special de 

muncitorilor 
operații în

nerilor se cunoaște după 
cum își execută susținerea și 
organizează lucrul la locul 
muncă.

De la început trebuie spus 
alegerea modului de susținere 
lucrărilor miniere se bazează 
mai mulți factori din care ; 
rim t___ ___ .
crarea trebuie să se mențină 
funcție și materialul folosit, 
dința modernă în t.... . .......
ran este extinderea susținerii 
’alice, a elemenf-lor 
si a betonului, lemnul fiind 
mai puțin întrebuințat ca material 
de susținere, 
și folosirea 
are ca scop crearea de condiții de 
securitate 
existente 
fizic mai

Pentru
ceea 
celei mai corespunzătoare, prin 
normativele în vigoare, se preci
zează că susținerea se face con
form monografiei de armare care 
se întocmește de către șeful de 
sector sau de zonă și se aprobă de 
către conducerea unității. Odată 
aprobată, monografia de armare 
devine obligatorie pentru toți cei 
care deservesc locul de muncă. Nu 
voi mai insista asupra celor pre
văzute în monografia de armare 
deoarece ele sînt cunoscute de 
minerii noștri, ci voi arăta cîteya 
din consecințele neresnectării ei.

ÎNTÎRZIEREA MONTĂRII 
SUSȚINERII. Orice întîrziere în 
montarea susținerii și chiar a ce
lei provizorii are ca urmare căderea 
de roci sau surpări, care, cel mai 
adesea, se încheie cu accidente de 
muncă umane uneori cu invalidi
tate sau mortale.

NERESPECTAREA SUCCESI
UNII DE MONTARE A ELE
MENTELOR DE . SUSȚINERI'. 
La fixarea succesiunii montării 
elementelor de susținere, cînd se

că 
a 

pe 
j amin- 

tăria rocilor, timpul cît Iu- 
trebuie să se mențină in 

’ ' ’ ’ . Ten- 
mineritul subie- 

me- 
nrrfabrit.ne 

tot

Renunțarea la lemn 
celorlalte materiale

muncii superioare celor 
trecut, cu un

a 
în 
mic.
a nu crea confuzii 

ce privește aleserea ‘usțini

efort

de

întocmește monografia 
re, se 
asigurarea securității 
care execută anumite 
subteran. Nerespectarea acestei suc
cesiuni are ca urmare produce
rea unui dezechilibru în tot sis
temul de susținere și intrarea per
sonalului care deservește locul de 
muncă în spații neasigurate 
pericol de accidentare.

NERESPECTAREA DISTAN
ȚEI NESUSȚINUTĂ LA FRONT 
ȘI NERESPECTAREA MĂRIMII 
CÎMPURILOR PREVĂZUT!' ÎN 
MONOGRAFIE. Existența cîmpu
rilor mari — atît de la front la 
prima armătură cît și între arma
turi — s-au soldat destul de des 
cu accidente provocate de surpări 
și căderi de roci. Trebuie mențio
nat că 
fixată 
men tele 
icre 
tavanul ui 
te1 or 
nerea în lemn 
trece 
tîmplau accidente, la 
metalica are 
rmri deoarece 
stenilor care 
din aproape 
duc surpări pe zone intense disiru- 
mn^n-se cantităti m-H de 

cu valoare ridicată.
NFVfONTAREA UNOR 

MFNTF DE SUSȚINERE, 
fn-t-îe multe ori se constată 
p1:(j’carea lucrărilor de susținere 
prin renunțarea' din nronria ini
țiativă a șeful ui schimb sau a 
șefului de brigadă, la juguri, stîlpi, 
la banda jarea tavanului sau a 
pereților și în special la monta
rea sTrîngătorilor. Toate aceste 
renunțări creează un pericol per
manent pentru cei care lucrează 
la locul de muncă sau pentru cei 
care circulă prin asemenea luci ari. 
Se știe că, la întocmirea 
p-^af’^i d" armare, se ia în 
deratie, în primul rînd, 
condiriilo- de siguranță pentru 
sonalul din subteran și, dacă 
mai găsesc anumite persoane 
spun că se cere un efort în 
pentru susținerea „exn aerată", 
cidentele care se întîmplă 
persoane dovedesc tocmai 
rîul.

In afara celor arătate mai btis, 
la abatajele frontale mai există 
tendința dc a folosi diferite tipuri 
de stîlpi metalici sau combinații

CU

metalică, 
acestea au ca rezultat cre- 

unor deranjamente în susți- 
deoarece fiecare stîlp nteta- 

un mod propriu de func- 
diferit la fiecare tip și 

de cel al lemnului. Desi- 
și în această situație se 
un pericol permanent pen- 

’ ’ ’ ’ ' , prin

mărimea cîmpurilor a fost 
în funcție de rocă și ele- 

de susținere, orice aba- 
provocînd deranjamente ale 

și distrugerea elemen- 
d- susținere. Dna la susți- 

această distrugere 
neobservată, cînd nu se în- 

susținerea 
urmări mult mai 
se reduce numărul 
preiau presiunea și 

în aproape 'c nro-

de lemn cu susținerea 
Toate 
area 
nere, 
lie are 
ționare, 
diferit 
gur ca 
creează" 
tru personalul de deservire, 
surpări.

Toate cele arătate au ca rezultat 
menținerea la un nivel ridicat a nu
mărului de accidente provocat de că
derea de roci și de surpări.

Este absolut normal faptul ca la 
toate controalele să se constate defi
ciențe de susținere la unele abataje 
frontale, ca cele de la Lonea și 
de la' Vulcan. Fapte destul de 
grave s-au întîmpTat la E. M. A- 
ninoasa și E. M. Paroșeni unde 
au avut loc multe accidente pro- 

' ’ , susținere
ți 

scurte au avut 
în condiții si-

ma

EI.E-
De 

sim-

mono- 
consi- 

crearea 
per

se 
care 
plus 
ar-

acestor 
contra-

votate dc deficiențe de 
după care s-au dispus măsuri 
totuși la 
loc alte 
milare.

Pentru 
accidente 
pari și căderi de 
respectarea întocmai a monografii
lor de armare și adaptarea lor 
la condițiile locale ori de cîle ori 
este nevoie.

La acțiunea de respectare a 
monografiei de armare și reali
zarea unei susțineri corespunzătoa
re trebuie să ia parte 
personal muncitoresc și 
ingineresc. Muncitorii trebuie 
execute operațiile de susținere co
rect, iar cornul tehnico-inginercsc 
să asigure îndrumarea competenta 
și dotarea tehn'co-materială nece
sară brigăzilor. Nici unii și nici 
alții nu trebuie să renunțe la pre
vederile actelor de armare și Ia 
contnletarea acestora cînd este 
cazul Trebuie ca întregul personal 
din subteran care lucrează la lo
curile de muncă sau le contro
lează să fie convins că monogra
fia de armare trebuie riguros res
pectată nefiind admisă decît sus
ținerea suplimentară față de pre
vederile ei, cînd condițiile locale
O

: s-au 
intervale 
accidente

scăderea 
și avarii

numărului de 
produse de sur- 
roci, se impune

întregul 
tehnico- 

să

impun.

Ing. Ion ILEANU, 
șeful serviciului de aeraj 

și protecția muncii 
din Centrala cărbunelui

a muncii, 
organizarea 

a locului de 
muncă pentru prevenirea acci
dentelor sînt șeful de echipă 
și șeful de brigadă, însă fac
torul investit cu cea mai mare 
răspundere în coordonarea și 
organizarea producției este 
maistrul și ca atare lui îi re
vine obligația de a veghea ca 
procesul tehnologic, munca 
prestată de salariații din sub
ordine în cadrul unității de 
producție să se desfășoare' în 
strictă concordanță cu normele 
de protecție a muncii. Pentru 
aceasta, paralel cu îndeplini
rea atribuției de a asigura pla
sarea cu efectivul optim a lo
curilor de muncă potrivit ce
rințelor și specificului lucrări
lor și cu asigurarea materia
lelor și utilajelor necesare rea
lizării producției, maistrul tre
buie să-și ridice continuu ni
velul cunoștințelor profesionale, 
să judece cu maturitate de gîn- 
dire măsurile de organizare a 
procesului muncii pe care el 
le indică formațiilor de lucru, 
să verifice cu exigență și au
toexigență modul cum se rea
lizează aceste măsuri și instruc
țiunile specifice 
aibă o atitudine 
și să-și impună 
autoritatea față 
încalcă disciplina 
țînd abateri care pot provoca 
avarii și pierderi de producție, 
accidente umane.

Cum se achită maiștrii mi
neri din unitățile Centralei căr
bunelui de aceste mari răspun
deri, cum își exercită rolul im
portant ce le este atribuit lor 
— ca organizatori și coordo
natori direcți ai producției în 
abataje și galerii — în asigu
rarea respectării normelor de 
protecție a muncii în subte
ran ? Verificările efectuate de 
organele responsabile pe linie 
de protecție a muncii scot în 
relief faptul că în general ma
joritatea maiștrilor 
filor de echipă și 
brigadă își cunosc 
știu modul corect 
căruia trebuie să decurgă lu
crul în condiții noi-male. Re
zultă deci că totul ar fi în 
ordine, că lucrurile ar trebui 
să meargă bine. In realitate 
însă despre eficiența activită
ții și rolului maiștrilor mineri 
pe linia aplicării măsurilor de 
protecție a muncii și preîntîm- 
pinarea abaterilor de la N.T.S., 
în cea mai mare parte a ca
zurilor, nu se prea pot spune 
multe lucruri bune. Dimpotri
vă :
• starea lucrărilor miniere 

de transport și aeraj este la 
unele mine necorespunzătoare;

O respectarea tehnologiei de 
lucru la unele locuri de mun
că prezintă deficiențe;
• numărul accidentelor de 

muncă de toate categoriile de

gravitate este încă mare.
La controlul preventiv de 

protecție a muncii organizat de 
organele de resort ale Centra
lei cărbunelui, în perioada 
14—31 august, la exploatările 
miniere din Valea Jiului s-a 
constatat un întreg cortegiu 
de neajunsuri și deficiențe la 
locurile de muncă, a căror re
mediere era de competența 
maiștrilor mineri. Din 341 lo
curi de muncă controlate numai 
69 au fost găsite fără deficien
țe, la restul de 272 existînd

nale înfundate etc.) la toate 
exploatările miniere. In dome- 

iniul aerajului parțial: cazuri 
frecvente de montare incorec
tă a coloanelor de aeraj (nu
mai 4—5 șuruburi folosite la 
îmbinări, ceea ce produce scurt
circuitări în ventilație, din cau
za neetanșeității), nu se urmă
rește montarea coloanelor de 
aeraj aspirant pînă la 2—4 m 
distanță de front (cazuri pe
trecute Ia minele Lonea, Petri- 
la. Aninoasa, Uricani). produ- 
cîndu-se astfel acumulări de

ja) și mineri șefi de schimb 
fără detector de gaze (lampă 
sau metanometru — la mina 
Aninoasa) asupra lor.

Toate aceste deficiențe au o 
singură explicație : maistrul, al 
cărui rol este bine determinat 
în procesul de producție, nu 
trage la răspundere pe șeful 
de echipă sau de brigadă pen
tru nerespectarea normelor de 
lucru, nu trasează sarcini pre
cise pentru întreținerea utila
jelor, nu urmărește întreține-

de lucru, să 
intransigentă 
cu fermitate 
de cei care 
muncii comi-

mineri, șej 
șefilor de 
atribuțiile, 

în limitele

AFISIE
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MINERI!

• Este strict interzisă intrarea personalului 
în zonele nesusținute sau în lucrările unde sus
ținerea nu este consolidată;

• La schimbarea armăturilor rupte este o- 
bligatorie montarea susținerii provizorie a ta
vanului lucrării miniere;

• Lucrările de răpire a susținerii se execută 
numai dintr-un spațiu asigurat, folosindu-se 
mijloace corespunzătoare;

• Nu folosiți stîlpii metalici defecți. Ei pot 
provoca surpări sau accidente umane;

• Nu începeți lucrul la tăiere dacă nu aveți 
asigurate materiale de susținere;

• Cînd roca din frontul de lucru are ten
dință de rupere, executați prinderea frontului 
după indicațiile din monografia de armare sau 
cele date de personalul tehnic;

• La executarea tăierii cu combina sau cu 
explozivi, respectați mărimea cîmpurilor și a 
spațiului nesusținut prevăzut în monografia de 
armare;

• La executarea lucrărilor în steril, folosiți 
perforajul umed, el vă ferește de îmbolnăvirile 
de oneumoconioze;

• Nu încercați să transportați materialele pe 
transportoare;

La susținerea lucrărilor miniere cu armă- 
metalice TH urmăriți ca îmbinarea ele-turi

mentelor (stîlp, grindă) să permită alunecarea 
(culisarea) lor în caz de presiune și asambla
rea elementelor să se execute cu două brățări;

• La executarea lărgirilor pentru betonare 
sau reprofilare, folosiți susținerea poligonală; 
folosirea longarinelor este interzisă;

• La executarea lucrărilor de întreținere în 
galeriile de transport anunțați mecanicilor de 
locomotive punctele în care lucrați și puneți 
semne vizibile (lămpi roșii) la 10 m de punctul 
de lucru;

• La schimbarea armăturilor în lucrările în
clinate, consțruiți-vă poduri de lucru și de pro
tecție;

• Nu executați lucrările de prăbușire în a- 
batajele cu tavan artificial decît după ce ați 
controlat amănunțit dacă poditura este bine 
făcută;

• Nu depozitați pietre în blocuri mari pe 
poditură, ea prezintă pericol de surpare la felia 
inferioară;

• La prăbușirea (dirijare) abatajelor urmă
riți ca închiderea lor să se facă complet pen
tru prevenirea surpărilor la felia inferioară,

M A I S R U L
la înălțimea rolului 
său de factor direct

răspunzător de
realizarea producției

fără avarii
și accidente umane
una sau mai multe abateri, si
tuația cea mai nemulțumitoare 
fiind la abataje, unde, din 62 
abataje frontale au fost găsite 
fără deficiențe numai 7, iar la 
abataje cameră din 133 con
trolate doar la 22 nu au putut 
fi constatate nereguli. Se încal
că regulile elementare ale mi
neritului și siguranței în sub
teran în toate domeniile acti
vității miniere. La susținere nu 
se respectă monografia de ar
mare (cîmpuri mari, lipsă ju
guri la abataje cameră, pereți 
nebandajați, distanțe mari în
tre frontul de lucru și ultima 
armătură etc.) ca la mina Vul
can, Dilja, Paroșeni și Aninoa- 
sa. Există mari lacune la în
treținerea lucrărilor miniere 
(profile necorespunzătoare, în 
special la galeriile transversale 
de aeraj ale abatajelor și la 
suitoare mai ales la minele 
Dilja și Lonea), ca și a linii
lor ferate subterane (macaze 
defecte, îmbinări de șine fără 
eclise, denivelări de vatră, ca-

metan peste limitele admise de 
N.T.S. In ciuda faptului că 
brigăzile miniere au fost dotate 
cu mijloace de combatere a 
prafului silicogen și a prafu
lui exploziv de cărbune, nu 
sînt folosite aceste mijloace 
(au fost găsite brigăzi care au 
pierdut pulverizatoarele în timp 
ce altele, deși le aveau, nu le 
foloseau). Și lista deficiențelor 
ar putea fi continuată cu cele 
de manipulare incorectă a ex
plozivilor și de executare a 
lucrărilor de pușcare contrar 
normelor de siguranță, cu cele 
din domeniul electromecanic 
(nerespectarea termenelor de 
revizie a utilajelor — la mina 
Paroșeni, verificarea superficia- 

, lă a utilajelor, organe de ma
șini în mișcare fără apărători 
— la mina Vulcan, cabluri în 
abataje neașezate pe suporți, 
ci legate cu sîrmă ori pur și 
simplu lăsate pe vatra lucrări
lor miniere etc.), cu cazuri de 
muncitori găsiți în mină fără 
măști de autosalvare (mina Dîl-

rea lucrărilor miniere, ci se 
mulțumește, în cele mai multe 
cazuri, să traseze ca singură 
sarcină de îndeplinit brigăzilor 
preliminarul de producție în 
tone ori în vagonete și în trea
căt să mai. adauge... așa ca să 
fie spus, la plecarea de la lo
cul de muncă : „vedeți să nu vă 
accidentați11. Or indicațiile atît 
de vagi nu sînt de natură să 
determine personalul de exe
cuție de la frontul de lucru 
să respecte tehnologia, metodele 
și instrucțiunile de lucru. Ac
tivitatea maiștrilor ar trebui să 
fie luată drept exemplu de co
rectitudine de către personalul 
din subordine, însă la unii din
tre ei există chiar tendință de 
superficialitate, de indisciplină 
în executarea propriilor atribu
ții de îndrumare și control a 
formațiilor de lucru și a locu
rilor de muncă, ceea ce se răs- 
frînge negativ asupra îndepli
nirii planului de producție, a- 
supra activității de protecția 
muncii. Se constată de fapt că,

la unele exploatări miniere, de
plasarea maiștrilor mineri la 
locurile de muncă durează 25— 
30 la sută din timpul de lucru, 
timpul real cît ej sînt efectiv 
prezenți la locurile de muncă, 
în mijlocul formațiilor de lu
cru redueîndu-so numai la ju
mătate, iar pentru instruirea 
muncitorilor acordă în medie 
1 la sută 
La rîndul 
principali 
controlul 
38 la sută 
plasare 28 
instruirea 
cordă nici

Situația
de organele de control lâ uni
tățile centralei reclamă îmbu
nătățirea radicală a activității 
ce o desfășoară personalul me
diu tehnic pe linia 
muncii și producției, 
miner să se ridice, 
punctele de vedere, 
mea rolului său — 
precizie prin regulamentul de 
funcționare și de către alte nor
mative — ca factor direct răs
punzător de realizarea produc
ției in condiții de deplină si
guranță pentru cei care 
cărbunele la lumina zilei.

MAIȘTRI MINERI I
® verificați amănunțit 

tuația locurilor de muncă 
inte de a da dispoziții de în
ceperea lucrului;
• urmăriți executarea infor

mai de către personalul din 
subordine a dispozițiilor de lu
cru pe care le-ați dat și tra
geți la răspundere pe cei care 
se încumetă să se sustragă de 
la executarea dispozițiilor;
• în cazul că se ivesc unele 

probleme pe care nu le puteți 
rezolva, sau asupra cărora a- 
veți îndoieli privind modul de 
rezolvare, nu rtați dispoziții ca
re ar putea fi greșite, ci soli
citați părerea șefilor ierarhici 
asupra modului corect de re- 
zol'are a acestei probleme;

9 nu permiteți sub nici o 
formă concesii de la respecta
rea normelor de lucru și de 
organizare stabilite pentru lu
crările miniere:

9 insistați în permanență a- 
supra instruirii personalului 
privind executarea corectă a 
tuturor operațiilor de lucru și 
în special respectarea succe
siunii operațiilor. Trebuie im
primat în conștiința persdhalu- 
lui muncitoresc convingerea că 
orice operație care nu se exe
cută atunci cînd este prevăzut 
să se facă, este o sursă de ac
cidente. provoacă pierderi dc 
producție:

9 faeeți plasșrea muncitori
lor la diferite lucrări sau o- 
perații numai după ce în prea
labil v-ați convins că aceștia 
și-au însușit modul corect de 
executare a lucrărilor sau o- 
perațiilor respective, că Ie pot 
efectua Jn deplină securitate:

9 respcetînd ‘regulamentele 
de funcționare, de ordine inte
rioară și prescripțiile de lucru, 
adoptînd o atitudine fermă fată 
de cei care nu le respectă, do
vedind inițiativă în aplicarea 
măsurilor tehnico-organizatori- 
ce, veți reuși să vă impuneb 
ca factor de primă importan
ță în realizarea sarcinilor do 
plan fără avarii și accidente 
lim'inp.

acordă
din timpul de lucru, 
lor maiștrii minei' 
cheltuiesc pentru 

locurilor de muncă 
din timp (pentru de 
la sută), iar pentru 
muncitorilor nu a- 
un minut.
de fapt constatată

protecției 
Maistrul 

din toate 
la înălți- 

definit cu

scot

si- 
îna-

*

JOC PERICULOS
Poate nimic pe lume nu-i 

provoacă teamă și panică mai 
mare omului ca fenomenul ex
ploziei, ca explozivul adus pe 
punctul de a-și descătușa acci
dental teribila-i forță distrugă
toare. E deajuns ca un loc oa
recare să fie marcat cu o tă
bliță avertizoare cu severul 
consemn de luare aminte : „A- 
tenție, exploziv !' sau .Aten
ție, pericol de explozie f“ și oa
menii, fără excepție, se țin la 
distanță de acel loc, îl ocolesc 
cu cea mai mare atenție și 
precauție. Și poate nu atît spi
ritul de conservare, cît amin
tirea unor nenorociri monstru
oase cauzate de accidente cu 
explozivi îl fac pe om atît de 
temător în fața substanței chi
mice cu puteri diabolice in
ventate de Nobel. Căci explo
zivul nu iartă o cît de mică 
încălcare a „legilor11 sale.

Pentru mineri, care se folo
sesc de exploziv ca de o u- 
nealtă de lucru, pentru arti
ficieri, care îl manipulează zi 
de zi, execută lucrări de puș
care cu ei în subteran pentru 
înfrîngerea rezistenței rocilor, 
pentru maiștrii mineri care co
ordonează aceste lucrări ar pă
rea oarecum banal și deplasat 
să le amintim aceste lucruri

despre explozivi. O facem to
tuși din motivul, grav, că în 
ultimul timp la unele exploa
tări miniere din bazin au a- 
vut loc o serie de încălcări 
ale normelor de siguranță atît 
la manipularea explozivilor cit 
și la executarea lucrărilor de 
pușcare în subteran. Să con
cretizăm. La un control efec
tuat de organele de protecție 
a muncii la minele Lonea și 
Vulcan au fost găsite cazuri 
cînd cite doi artificieri depo
zitau explozivul în aceeași fi
ridă. La mina Paroșeni artifi
cierul Constantin Apostu nu ți
nea evidența consumului de 
exploziv, iar tot 
rul Vașîle Coțant 
ineărcînd găurile 
vacuați oamenii 
La mina Vulcan
că la lucrările de pușcare nu 
se respectau nici cele mai e- 
lementare norme de siguranță 
privind folosirea explozivilor și 
prevenirea accidentelor umane 
și a avariilor.

— s-a folosit ia pușcare în 
cărbune dinamită;

— nu s-au luat măsuri pen
tru combaterea și preîntîmpi- 
narea formării prafului de căr
bune exploziv, prin pulveriza
rea apei, deși există pulveri-

aici artificie- 
a fost găsit 
fără a fi e- 
de la front, 
s-a constatat

zator în dotarea locului de 
muncă;

— declanșarea exploziei gău
rilor de pușcare s-a făcut de 
la suitor — la nivelul feliei în 
lucru — aproximativ de la dis
tanța de 15 metri de front;

— nu au fost evacuați oame
nii din abataij în timpul în
cărcării găurii cu exploziv și 
declanșării exploziei;

— explozivul era transpor
tat în traistă improvizată fără 
închizătoare;

— artificieri ca Alecu Agapie. 
de exemplu, făceau între ei 
împrumuturi de explozivi fără 
să țină vreo evidență a canti
tății împrumutate.

In fața tabloului acestor cra
se încălcări ale normelor de 
siguranță minieră rămîi des
cumpănit, vădit indignat. Ex
clami cuprins de neliniște, de 
mirare și totodată de mînie î 

cum cutează unii să se joace 
cu explozivi ! ? Și nu oriunde,

ci acolo, în adîncuri, unde, în 
cazul unei apariții nefericite a 
metanului ori a prafului explo
ziv de cărbune în 
cind săvîrșesc fapta 
getată se creează un 
ricol. Astfel de acte 
altcumva calificate decit aten
tate la viața și integritatea fi
zică a zeci și sute de semeni 
aflați Ia post în subteran tru
dind c»» cinste și rivnă pentru 
a trimite la ziuă belșugul dia
mantelor negre iar autorii lor 
lipsiți de simțul responsabili
tății trebuie pedepsiți fără cru
țare, treziți la realitate. împo
triva celor care încearcă o cît 
de mică tentativă de aventură, 
de bravadă de felul celor mai 
sus relatate să se declanșeze 
o puternică opinie dc masă în 
rîndurile salariaților de Ia ex
ploatările miniere. Cu explo
zivii nu-i de glumit, nu-i de 
jucat 1

momentul 
lor neeu- 
grav pe

rtu pot fi

I. BĂLAN

Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

✓



3Steagul roșuJOI 10 SEPTEMBRIE 1970

Copilul nostru
va deveni

în curînd școlar!MOTTO JOI 10 SEPTEMBRIE

18,00

20,30 ambiție ?

21,00
vei

OF I h 1I

PRONOEXPRES în-

sa se mai
oricărui

9 22 11
.Minerul",

300 122
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265 765

lu-

plecat
cu-

• • •

conducerea Intreprin- 
gospodărie locativă di»

cu 
ani

văța 
rășa

BB 
BB 
»B
• • 
BB

la con- 
septem-

fie făcute din timp pentru 
altfel, dacă trimitem copi
la deschiderea anului școlar 
pentru o oarecare plimba- 
dacă nu are ghiozdanul (la

.argumente", 
sînt ireale, 
la auz, ele 
Tot o pre- 
este și pro-

22,00
22,15
22,25
23,00
23,10

18,25
18,40
19,30
20.00

fie 
re- 
nu

cu coasă

cuminte, tova-

în comparație 
primiseră „în 
pregătire. De 
copii produc

Festivalul 
„George

„felicitări" și acela 
„geniala" idee să 
la colțul dinspre 

pentru ca praful 
mașinile în trecere

în per- 
o dis- 
în rîn- 
îndepli-

puteau fi evitate prin- 
organizare a 

Pentru recuperarea

de 
clienți. 

care 
așeze 
două 
ridi- 

să noua'

atrăgătoare : „vei umbla 
școală frumoasă, cu clasă 
re și luminoasă, vei primi 
tuit două cărți frumos 
rate, din care vei învăța multe
lucruri pe care nu le știi. O 
să ai colegi mulți cu care te 

împrieteni.

I. M.

fără soț...

Dacă vei în-

Pe sub plopii

Ce-i afară „zugrăvit" 
Inăuntru-i „,viu și natural ?“ îl

Aplecat peste o masă -- a- 
proape s-o răstoarne -— cu o 
sticlă de bere in mină, din care 
trăgea rar cîte o înghițitură, 
un cetățean turmentat cînta cu 
o voce spartă, alături de femeia 
cu părul zbirlit și hainele în 
neorânduială care îi ținea iso
nul la băutură : „... Hai acasă 
puișor/Din micuța cîrciumioa- 
ră...".

...In noaptea molcomă, prin 
foșnetul frunzelor de plopi care 
înconjoară ca o ghirlandă verde 
terasa-grădină „Minerul" din 
Petroșani, cîntecul suna straniu. 
Privind însă mai atent m a- 
ceastă grădină de vară din Ora
șul nostru, se poate vedea că-i 
puțin frecventată, că obișnuiții 
clienți sînt cei care beau... pînă 
ajung sub masă.

Cum ar trebui să fie grădi
nile de vară și cum sint ele in 
realitate ? Ce-i afară „zugrăvii" 
(pe firmele onorabile) este oare 
înăuntru „viu și natural ?"

O grădină de vară — tute
lată de obicei de un restaurant 
— trebuie să fie o prelungire 
în aer liber a resturantului res
pectiv, să răspundă tuturor ce
rințelor obligatorii 
restaurant I

La terasa-grădină 
curățenia a rămas... la ușă, fără 
drept de intrare ; pietrișul de 
jos (savura) n-a mai fost * im- 
nrospătat de cine știe cmd ; 
unele părți ale cornișei cerda
cului — 'mulse de vînt — stau 
să-ți cadă în cap : mangalul
pentru erătar se descarcă în 
colțul dinspre strada Dr. Petru 
Groza, fiind aruncat peste gard; 
cu tot cortegiul de murdărie și 
praf; depozite de sticle goale, 
butoaie, o grămadă de smoala 
rămasă de la cine știe ce 
crare împestrițează terenul ; pe 
jos hîrtii, resturi de țigări 
toate alcătuind o ambianță 
loc îmbietoare pentru 
Merită 
a avut 
grătarul 
străzi, 
cat de

„aromeze" mititeii și 
rile 1 Așa că pe sub plopii fără 
șot ai grădinii, nu prea se înghe
suie clienții...

La grădina de vară „Parc , 
așezată în centrul orașului, de 
pe multe mese vopseaua s-a 
șters, lampadarele sînt sparte, 
iar fîntîna arteziană — 
nită. La grădina de 
.Constructorul"

o 
sticle
care

pe clienți 
„expoziție" 

și butoaie 
aproape în-

întîmpină 
lăzi cu 
de- bere, 
conjoară grădina.

Cu așa „ambianță" bineînțeles 
că respectivele grădini de 
vară nu prezintă locuri prea 
atrăgătoare pentru cei care do
resc să petreacă o seară in aer 
liber la o unitate a alimenta
ției publice din Petroșani, 
există însă o ciudățenie 
pune capac la toate : pe 
grădinile de vară „Parc" 
„Constructorul", mai bine 
najate și dotate, sînt localuri 
de categoria a II-a, tocmai cea 
mai pricăjită — terasa-grădină 
„Minerul" — este de categoria I. 
Deci și prețurile sînt de aceeași 
categorie...

Azi-mîine, vine vremea mus
tului și a pastramei, cînd gră
dinile de vară trec pe desface
rea acestor produse de sezon. 
Este necesar ca la grădinile a- 
mlntite să se ia măsuri operative 
de lichidare a deficiențelor sem
nalate pentru a putea corespun
de întrutotul cerințelor clienți
lor.

Sezonul de vară este pe sfîr- 
șite. Anul viitor însă problema 
bunei ni-ezemări și funcționări 
a grădinilor de vară va trebui să 
constituie o preocupare mai 
susținută a conducerii T.A.P.L. 
pentru a nu se repeta situația 
actuală. Grădina de vară trebuie 
să aducă veniturile planificate, 
să realizeze rentabilitatea pre
văzută. Atunci pe sub plopii 
fără soț ai grădinilor de vară 
vor fi mai mulți clienți, dornici 
de a petrece o seară într-o am
bianță plăcută.

M. ȘTEFAN

Mai 
care

Pe urmele materialelor publicate

Să se revizuiască, dar 
si schimbe"

De la 
derii de 
Petroșani am primit răspuns 
la articolul publicat în ziarul 
nostru nr. 6 459 sub titlul „Să 
se revizuiască, dar să se mai 
și schimbe".

„Relatările din cuprinsul ar
ticolului sînt juste — se arată 
în răspunsul semnat de ing. Gh. 
Galan, directorul întreprinderii, 
și Ștefan Kraktus. inginer șef. 
— Conducerea I.G.L. s-a stră
duit și se străduiește 
manență să introneze 
ciplină cît mai severă 
dul salariaților, pentru 
nirea exemplară a sarcinilor de 
serviciu. Totuși mai sînt încă 
lipsuri, unii angajați nu se si
tuează la înălțimea obligațiilor 
de serviciu, între aceștia aflîn- 
clu-se și unii salariați ce dețin 
posturi de răspundere în ca
drul întreprinderii.

Degradările produse la imo
bilul din strada Cuza Vodă nr. 
23 din Petroșani, în care ur
mează să se instaleze centrala

I.G.L., 
tr-o mai atentă 
lucrului.
pagubelor s-a instituit o comi
sie care a stabilit valoarea pre
judiciului. precum și salariații 
răspunzători. Vinovați de pro
ducerea degradărilor se fac sa
lariații loan Cîrstea, șeful sec
torului I.G.L. Petroșani și loan 
Gogoț, maistru principal, car» 
au fost sancționați discipl-nar, 
imputîndu-li-se totodată preju
diciul cauzat conform prevede
rilor Codului Muncii. Sancțiu
nile aplicate au fost prelucrate 
cu întregul personal din cadrul 
sectorului pentru a preveni re
petarea lor în viitor".

Socotim că măsurile aplicate 
de comitetul de direcție al 
I.G.L. sînt de bun început pen
tru eliminarea lipsurilor ce se 
mai manifestă în activitatea u- 
nor compartimente, pentru îm
bunătățirea continuă a între
ținerii corespunzătoare a fon
dului locativ.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Mult e dulce și fru
moasă.
La volan.
Cadran internațional. 
Telejurnalul de seară. 
Film serial: „Noile a- 
venturî ale lui Huckle
berry Finn".
Vocație sau
Anchetă TV.
Concursul și 
Internațional
Enescu".
Poșta TV.
Desene animate.
Viața literară. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Numerele extrase 
cursul nr. 37 din 9 
brie 1970 :

Extragerea I : 28 
41 32.

Fond de premii: 
lei.

Extragerea a II-a : 
20 22, 26 45 21.

Fond premii :

De obicei, interesul pentru 
școală la copii se manifestă 
mult înaintea vîrstei de șco
lar. Dacă la început îmbracă 
forma unui simplu joc, cu tim
pul devine pasiune, interes real.

Fiecărui părinte îi tresaltă 
inima de bucurie cînd observă 
la copilul său dorința de a 
păși în rîndurile elevilor. La 
început ia la întîmplare: o car
te, o servietă a celor mari, ba 
chiar și o cutie, și declară zîm- 
bind : sînt elev, plec la școală ! 
Pe mulți copii îi poți vedea la 
această vîrstă cum mînuiesc cîte 
o carte găsită și cu cît interes 
o răsfoiesc „citind-o“ pe lim-

cît modificările, simplificarea 
conținutului manualelor pentru 
clasa I deosebesc mult mate
ria care se predă acum de. cea 
cunoscută de către părinți.

Atunci se ivește întrebarea s 
cum trebuie făcută pregătirea 
pentru școală ?

Mai întîi trebuie să-i prezen
tăm noua lui viață în culori 

la o 
ma- 
gra- 

colo-

„S-a dărîmat tavanul, de 
curînd reparat, la bufetul „Jiul* 
din Petroșani I..." Alarmanta 
veste, sosită pe căi neoficiale 1st 
redacție, ne-a „scos" la fața 
locului în dimineața zilei de 
marți, 8 septembrie. Cu o sea
ră înainte — cînd deja de la 
darea în folosință a localului 
renovat trecuseră două săptă- 
mini — s-a desprins din tavan 
o bucată mare de tencuială de 
1—1,5 metri pătrați. Era un 
fapt deranjant pentru beneficiar 
(T.A.P.L., respectiv bufetul 
„Jiul") și rușinos pentru con
structor (I.G.L. Petroșani, mai 
precis brigada de zidari condu<5 
de loan Naihoff). Trebuia re
mediată stricăciunea. Chemați, 
zidarii au sosit încă de luni 
seara (7 septembrie) și luctînd 
în două schimburi, au reușit ca 
pînă dimineața tencuiala șubredă 
a tavanului (pe o arie de 12 
mp) să fie demolată complet și 
refăcută. Lucrul se terminase și 
zidarii făceau curățenie deja, 
cînd ne adresam șefului de bri
gadă I. Naihoff.

Responsabilitatea
meseriei !

— Care este cauza inciden
tului și cine e vinovatul ?

— Prea am fost solicitați să 
lucrăm în ritm intens. De 
aceea s-a întîmplat. Tovarășul 
Alexe, responsabilul bufetului 
ne-a tot grăbit, și uitați, am 
aici martori, că ne-a cerut să 
punem peste tencuiala veche 
un alt strat, de nivelare. N-a 
rezistat așa, și a căzut. Acum 
am refăcut totul, cu o plasă de 
rabîț, am 
vanului și

Nu i-a 
echipă că 
cu părerile lui de

nivelat suprafața ta- 
a ieșit lucru bun... 
convenit șefului de 
n-am fost de acord

„scuză" (Un

care lucrea- 
lucru, in 
C. Bal ea, 

la 
ca- 
di- 
ar

coleg de-al dînsului 
ză la alt punct de 
apropiere, pe nume 
tot zidar, 
I.G.L., și tot 
tegorie înaltă, 
rect : „Pentru 
fi lucrat înainte în plus, făcind 
treabă în mod corect, a trebuit 
să muncească o noapte întreaga. 
Chiar dacă mi-ar fi cerut ci
neva să execut lucru de slabă 
calitate, n-aș fi făcut-o").

— Dacă te-aș ruga să execuți 
o casă fără fundație, ai face-o, 
tovarășe Naihoff ?

— Nu, n-aș face-o I
Dar iatS că tencuiala tava-

șef de echipa 
meseriaș de 
a zis-o mai 
două ore cît

nului, a realizat-o, fără „fun
dație". L-a costat o noapte de 
lucru. (Tovarășul director al 
I.G.L., Gh. Galan, s-a exprimat 
clar : Cine greșește, repară pe 
cheltuiala lui nu pe a între
prinderii"). Dar nu numai aut. 
Pe răbojul celor 27 de ani 
de meserie loan Naihoff are o 
pată : un rebut. O anumită res
ponsabilitate a meseriei ne cere 
să nu facem rebuturi, chiar 
dacă alții (indiferent cine-ar fi) 
ne-ar pretinde.

Ion MÂRGINEANU

P.S. Vorbind la 
cită responsabilitate 
vadă și dirigintele 
comisia de recepție 
vedea cum intri 
„fiul", după neregularitatca de
ranjantă a muchiilor (fapt inad- ■ 
misibil) grinzii principale a ta
vanului. „Ține și așa", a afir
mat loan Naihoff. Observăm 
cît... ține această concepție pe
rimată, privind calitatea. la 
unii (molipsindu-se și cei care 
controlează).

subiecl, de 
a dat do- 
lucrării, șt - 
se poate 
în bufetul

în pragul sezonului rece

Depozitul „Combustibilul" se
VINERI 11 SEPTEMBRIE

a

străduiește să-și onoreze firma
Pe zi ce trece, mercurul ter

mometrelor scade prevestind 
sfirșitul atît de mult îndrăgi
tului anotimp al vacanțelor, 
încet, încet, verdele viu al frun
zelor pălește transformîndu-se . 
în galbenul ruginiu al începu
tului de septembrie. Desigur, pî- 
nă la ora cînd îmbrăcămin
tea lejeră de vară o vom în
locui cu paltoane și fulare, cînd 
focul va dudui în sobă n-a mai 
rămas mult timp. Vechea zi
cală spune însă că omul har
nic vara își face sanie... Că
lăuziți de aceste vorbe înțelep
te și în dorința de a afla ,a- 
mănunte legate de 
narea, populației 
prinderilor și instituțiilor din 
orașul Petroșani, ne-am adresat 
tovarășului Ernest Poctranszki, 
șeful depozitului „Combustibi
lul" Petroșani.

— In ce măsură furnizorii 
unității pe care o conduceți 
și-au achitat obligațiile contrac
tuale ?

— Depozitul nostru deserveș
te beneficiarii cu lemn de foc 
și cu cărbune. Cu al doilea pro
dus în măsură mai mică, de
oarece după cîte se știe, popu
lația orașului nostru este for
mată și din numeroși angajați 
ai Centralei cărbunelui. Aces
tora Ie sînt distribuite rații lu
nare de la un depozit aparte. 
Activitatea 
minată de 
lui de foc. 
al acestui 
nitatea de 
nului din Petroșani. Din păcate 
cu acest furnizor avem o scrie 
de probleme. De exemplu, în 
cursul trimestrului HI al aces
tui an, 500 tone de lemn au 
fost predate cu întîrziere. U- 
neori lemnul nu corespunde din

aprovizio-
și a între-

noastră este predo- 
distribuirea lemnu- 
Principalul furnizor 
combustibil este U- 
exploatare a lem-

punct de vedere calitativ. Majo
ritatea clienților solicită anu
mite sortimente și nu întot
deauna îi putem servi cu lem- ' 
nul 
oră 
trei < 
Din 
ceste 
din localitate se străduiește să 
recupereze restanțele, iar, pe 
cit este posibil, calitatea aces
tuia, am fost asigurați că, nu 
va mai lăsa de dorit. In ce 
privește al doilea furnizor, 
Centrala cărbunelui, nu ne pu
tem plînge. Avem cărbune în 
permanență.

— Ani de-a riadul cetățenii 
orașului au întimpinat dificul
tăți în. transportarea lemnului 
la domiciliu. Cu ce îmbunătă
țiri se prezintă depozitul „Com
bustibilul" în această privință ?

— Este adevărat că lanțul 
reclamațiilor a durat ani de 
zile. In cele din urmă a fost 
rezolvată și problema respecti
vă. Un camion al I.G.C. Petro
șani este reținut în permanen
ță la depozitul nostru. Contra 
unei taxe, în funcție de în
cărcătură și kilometraj, vehicu
lul se află la dispoziția solici- 
tanților. încărcarea se face de 
trei angajați ai I.G.C. între
prinderile vin la fața locului 
cu mijloace proprii de trans
port, cu încărcători.

— Sezonul de virf la între
prinderile de acest gen se pare 
că este iarna. Afirmația con
tinuă să fie valabilă ?

— Cu mici excepții, 
toate acestea, la ora 
avem un stoc de 730 
lemn de foc din care 
sînt’tăiate. In ultimele 
anului noi formăm stocul pen
tru iarnă pentru a nu mai a-

vea dificultăți cu aproviziona
rea depozitului.

cel mai bun. La această 
avem în depozit aproape 
camioane de lemn refuzat, 
fericire se pare că în a- 

: zile, conducerea U.E.L.

Problema 
combustibil 
fi rezolvată

O

aprovizionării cu 
este pe oale de a 
■în mod fericit de 

întreprinderile direct interesa
te. Se constată serioase îmbu
nătățiri in activitatea de deser
vire a clienților. Și se pare că 
numai capriciile naturii au in
fluențat în mod negativ furni
zarea de 
pozitului 
satisfacția 
solicitant! 
nos și cărbune),
Petroșani se străduiește să-și 
onoreze firma printr-o; deser
vire conform cerințelor a •urile.

material lemnos de- 
din Petroșani. Spre 
numărului mare de 
de combustibil (lem- 

depozitul din 
se străduiește

Nicolae LOBONȚ

PROGRAMUL I : 6,05—9,30
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Melodii cu și 
fără cuvinte; 11,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 12,00 Din 
cîntecele și dansurile popoa
relor: 13.00 Radiojurnal; 13,22 
Muzică ușoară; 13,45 Melodii 
populare; 14,00 Roza vînturi- 
lor; 14.50 Jocuri populare; 15,00 
Concursul și Festivalul Inter
național „George Enescu"; 15.30 
Muzică ușoară: 16.00 Radiojur
nal; 16,20 Muzică populară; 
17,05 Pentru patrie; 17,35 Mu
zică populară; 18.10 Revista e- 
c-onomk-ă; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Concert de muzică popu
lară: 20,05 Tableta de seară; 
20,10 Muzică ușoară; 20,20 Ar
gheziană: 20,25 Zece melodii 
preferate: 21,00 Atențiune, pă
rinți !; 21.30 Moment poetic;
21.35 Solista serii 
Pîslaru; 22.00 
22.20 Sport: 22,30 
Concert de muzică 
—3.00 Estrada nocturnă.

„Să tai trifoiul pe rouă". Așa 
spune cîntecul pe care-l auzim 
adesea la radio. Dar noi despre 
alt cîntec dorim să vorbm 
acum. Un cîntec care se aseamă
nă numai la melodie cu cel a- 
mintit, fiindcă în cartierul Aero
port din Petroșani întîlneșli a- 
proape zilnic diferiți cetățeni 
care dimineața pe rouă și sea
ra pe răcoare cosesc cu zel iar
ba și trifoiul crescut în zonele 
verzi dintre blocuri, își încar
că căruțele și pleacă pentru a 
reveni a doua zi fără ca cineva 
sa-i stingherească cu ceva.

Început de septembrie. Dimi
neață cu ceață. Zonele verzi 
din cartier — încărcate cu boa
be mari de rouă brumărie. Șuie
ratul coasei înțeapă liniștea 
care domnea înainte de începe
rea 
Lîngă 
caii 
țele după 
transpiră 
Din cînd în cînd gresia scrîș- 
nește pe gura învechită și rugi
nită a coasei.

— Mai iute mă, pînă nu vin 
ăia de la sfat să ne prindă!

Se temeau degeaba bieții oa
meni ! Nu-i pîndea nici un pe
ricol. Celor de la secția 
gospodărie sau de la I.G.C. le 
pare bine că se găsește cineva 
care 
Tot 
care 
Și după prima coasă, ce 
otavă frumoasă și groasă 
face... Nu-i păcat să se prăpă
dească /? Așa cred că monolo- 
gau oamenii și coasa lor șuiera 
mai departe, iar brazdele erau 
săltate direct în căruță.

Căruțele se pun în mișcare 
și scîrțîitul roților se pierde în 
claxonatul autobuzelor, în zgo
motul pașilor și-n ceața care 
se lasă tot mai jos, mai densă, 
vrînd parcă să acopere și fapte, 
și oameni, și cîntec. „Și-am ple
cat cu coasă nouă"...

ba lor în propoziții care dau 
o dezvoltare mare imaginației-. 
Dacă e așa, e bine. Dacă lu
crurile nu stau ața, e bine ca 
pe copil să-1 stimulăm noi, pre- 
gătindu-1 să aștepte cu nerăb
dare, bucurie și încredere 
ceputul școlii.

Această pregătire să nu 
înțeleasă greșit, cum. spre 
gret, se mai întîmplă. Ea
trebuie să se refere nicidecum 
la inițierea copilului în cu
noașterea scrisului, cititului și 
socoti-tu-lui, această anticipare 
este cît se poate de dăună
toare.

In cei nouă ani de activitate 
în invățiWnint am putut obser
va urmările insistențelor făcu
te de părinții care au avut am
biția să aducă la școală un 
copil „cult". Pentru un astfel 
de copil „știutor" lecțiile sînt 
plictisitoare, el este într-o con
tinuă așteptare a acelui cling, 
cling, care vestește pauza.

Indiferent de modul în ca- 
re-și însușește cunoștințele, an
terior intrării în școală — sti
mulat. forțat, ori din proprie 
inițiativă — oricît de atractive 
ar fi lecțiile, se constată o 
diminuare a interesului față de 
ceea ce se predă în clasă, la 
copilul „știutor" 
cu cei care nu 
familie" aceeași 
asemenea, acești 
greutăți învățătorului deoarece 
trebuie să li se corecteze tot 
ce au deprins greșit.

îndrumarea anticipată de că
tre părinți a viitorilor elevi 
este cu dificilă

și vei fi
învățătoare te va lăuda"... 

Nicidecum nu se va proceda 
ca in cazul : „lasă că începi 
tu școala, vei vadea tu atunci 
cum te vei cuminți, îți dă ea, 
învățătoarea, la școală ceartă, 
te va face de rușine în fața 
copiilor". Aceste 
pe Iîngă faptul că 
sînt și supărătoare 
nu trebuie folosile. 
gătire pentru școală 
t-urarea uniformei și a rechizi
telor școlare necesare. Acestea 
să 
că
Iul
ca 
re. 
clasele I—IV se va folosi ghioz
danul de spate, și nu servieta), 
el va suferi o impresie neplă
cută a inferiorității față de co
legii săi, care au toate cele 
necesare.

Toate aceste cerințe arătate 
își vor ajunge scopul dorit doar 
dacă acasă copilul va avea con
diții prielnice de învățat : un 
cămin cald, părinți înțelegă
tori, dar și severi, într-un 
vint armonie.

Astfel părinții pot spune 
mîrrdrie că au copil de 6 
care în curînd va deveni șco
lar in clasa I iar cadrele di
dactice și școlile, frumos a- 
menajate, îi așteaptă cu bra
țele și porțile deschise urîn- 
du-le succes în primul an șco
lar din viața lor.

Dorina RANCEA 
învățătoare 

Școala generală nr. 1 Lupcni

Glasul mulțimii
La această rubrică din zi

arul nr. 6479 (19 august a c.) 
a apărut nota „O propunere", 
redactată în urma unei sesi
zări în care mai mulți io 
cuitori din Jieț semnalau u- 
nil- carențe în serviciu ale 
gestionarei Margareta Drăgan 
de Ia magazinul alimentar 
din localitate. Zilele acestea 
ne-a parvenit o altă sesizare 
în care un număr și mai ma
re de locuitori din Jieț au 
numai cuvinte bune la adresa 
Margaretei Drăgan. car se 
poartă cuviincios cu cumnă- 
rătorii, este modestă și cins
tită, și o recheamă ca ges
tionară ta magazinul lor. 
Și conducerea O.C.L. A- 
limentara Petroșani, prin di
rectorul Cazimir Davidoviei, 
apreciază activitatea gestio
narei Margareta Drăgan. ca 
fiind o salariată energică, 
destoinică, corectă. Micile 
nemulțumiri sînt izolate' Și 
inerente.

: Margareta 
Radiojurnal: 
Jazz; 23,00 
ușoară; 0,03

nu. Cu 
actuală 

tone de 
80 tone 
luni ale

Peretele de gheață din fața 
noastră este impunător și îmi in
cintă ochiul cu strălucirea lui, dar 
mai mult mă impresionează micul 
pîriu care coboară nesigur 
iac și care este destinat să 
pină la ocean, pe lungimea 
6 000 km, 18 la sută din 
transportate de toate rîurile 
lume. Un curent care leagă 
tele de ocean, ducînd cu 
12 860 milioane litri de apă 
secundă ' Pe creste aerul este înghe
țat, dar soarele, reflectat de calota

din 
ducă 

a 
apele 

din' 
mun- 

siue 
pe

de zăpadă, produce o reverberație 
atît de puternică incit peste noap
te sîntem scuturați de febră și ne 
trezim cu arsuri pe față. Ceva 
asemănător nu mi s-a mai îniîin- 
plat niciodată în 20 de ani 
alpinism.

In zorii zilei următoare, ne 
părțim. Soriano coboară pe 
versant al Anzilor spre 
eu și Allegri, 
urmăm rîul sălbatic pînă ; 
navigabil. In echipamentul 
care-l cărărn cu noi avem

de

des- 
un 

Lima ; 
pe celălalt versant, 

ajunge 
pe 

Și o

circulației autobuzelor, 
complexul comercial 

pasc, mișcînd căru- 
ei. Stăpînii lor 

trăgînd cu coasa.

de

să le facă un serviciu! 
nu strînge nimeni iarba 
crește printre blocuri. 

mai 
se

Cornel HOGMAN

Urmate din pag l

alături de cițiva cer
cetători din județ.

— Ce ne puteți spu
ne despre manifestări
le din alte localități 
ale județului ?

— Festivalul „Sar- 
mis" va angrena și 
forțele cultural-artisti- 
ce din municipiile, o- 
rașele și unele locali
tăți sătești din județul 
nostru. Deschiderea sa 
va fi marcată peste

Atentie la tren !5

Bătrîna Maria Gîrbea, din 
Petroșani, păștea vaca pe lin
gă calea ferată (I n preaima 
depoului de loc- ' e vTi- 
diivl faptul că veir a un tren, 
a alergat să îndepărteze vaca 
de pericol, căzînd ea vi-.’l'ină 
propriei neatenții. Vaca a 
scăpat teafără, dar mătușa 
Maria a rămas, la 72 ile ani, 
fără o mină și un picior. A- 
tenție la tren !

Micii de Ia „Bucegi"
Pe la bufetul „Bucegi" din 

Lupeni am trecut să verificăm 
sesizarea cetățeanului Alexan
dru Dincă. căruia i s au ser
vit într-o zi mici alterați, iar 
cînd a reclamat gestionarei 
Zeleneac, aceasta l-a apostro
fat. Deși am trecut de trei ori 
în aceeași zi (1 septembrie), 
pe la „Bucegi", pe gestionară 
n-am întîtnit-o. Am întîlnii în 
schimb , murdăria din a<-<>st 
local de-a dreptul respingător. 
Pentru că frigiderul nu func
ționa, în el se păstrau... 
muște vii. Nu-i de mirare că 
aici s-au servit mici alterați. 

Dar este de luare aminte. . .

Pe neobservate

FESTIVALUL
tot de programe ar
tistice, șezători cultu
rale, simpozioane etc. 
Dintre acțiunile preco
nizate la Petroșani a- 
mintim simpozionul 
pentru tineret „Ce în
seamnă a fi modern" 
și concertul de 
ușoară susținut 
«națiile „Atlas" 
lor". La Brad,

muzică 
de for- 
și „Co-

Hațeg

SARMIS’70
desfășoară 

pe tema 
contem- 

judeiuhri 
la cămi- 
din Cris- 

programul

și Ilia se 
simpozioane 
„Coordonate 
porane ale 
Hunedoara", 
nul cultural 
tur are loc
„Dialog pe aceeași sce
nă", iar Ia Hunedoara 
medalionul poetic „E- 
minescu, Coșbuc, Go- 
ga, Blaga“, urmat de

o seară de romanțe. In 
această enumerare am 
amintit doar acțiunile 
mai importante, fără 
să stăruim asupra mul
tor altora. Credem în
să că din cele spuse 
rezultă amploarea și 
importanța deosebită 
a festivalului „Sar- 
mis" pe eare noi vrem 
să-l reluăm anual, evi
dent, cu perfecționările 
și completările care st 
vor impune.

Gospodina Constanța Boș- 
tină, din Lupeni. ne sesizează 
despre modul de cîștig ilicit 
ai brutarului Dumitru Vicol, 
șeful unității de copt pâine 
din cartierul „Viseoza** El a- 
plică pe pîini timbre 4 - o 
anumită sumă și încasează 
mai mult de Ia oameni nro- 
fitînd de faptul că pe timbre
le, bine lipite, nu se prea ob
servă prețul lor. Si coace în 
fiecare zi cinei rîndur; <le 
pîine a 75 bucăți. Numai un 
leu la bucată și tot e ceva. 
Unii oameni nu observă si 
dau cit li se cere, iar cei care 
se împotrivesc sînt certați de 
brutarul Vicol.

Numai clienții se ard ? 
Brutarul nu ?

A doua detașare
In lunile iunie — iulie a.C„ 

a fost detașat la C.F.R. Petro
șani, printre alții, și Ilie Băl- 
tărețu, de loc fiind din eo- 
muna Peretu (Teleorman). 

Locuia într-un vagon-dormitor 
Ia Livezeni, cîștiga bine. Dar 
în Ioc să trimită salariul a- 
casă, soției bolnave Și celor 
doi copii, îl „depunea" pe Ia 
cîrciumi. Cînd termina banii 
se apuca de furat. Ultima 
„invirieală" :oșubă imblăn tă 

■ și un porthart de la ton 
Mitrea aflat in sala de aștep
tare din gara Livezeni. A fost 
prins și trimis in judecată. 
Deci, o altă detașare.

Ei sînt din Livadea...

lopeți. 
pină la 

între 
de

barcă pneumatică și două 
Pe un spațiu de 20 km — 
Lauricocha —, avansăm 
zăpada crestelor și sulițelor 
foc ale soarelui. Scăpați de povîr-
nișul muntelui, ne trezim în 
pampă, străbătînd potecile jalonate 
doar de prăpăstiile adinei care ne 
pândesc pașii. Nu știu dacă asta 
se cheamă întîmplare, dar exact 
la căderea nopții întâmpinam cele 
mai primejdioase momente.

La Quivilla, rîul ni se pare na
vigabil. In uimirea băștinașilor

care erau de față umflăm 
și ne avîniam vitejește pe 
Primii kilometri nu ne-au 
decît înclinarea unui mijloc 
transport lesnicios, dar apoi 
duielile devin tot mai frec 
și mai amenințătoare. La Culquish 
debarcăm pentru a nu ne trezi în 
apele care se prăvălesc cu furie 
peste pietre. De aici, pe o lungi
me de aproape un km, apa dispare 
devorată parcă de rîpi și stînci. O 
astfel de surpriză și toate dificul
tățile de pină acum m-au făcut să 
înțeleg de ce „șarpele de aur** nu 
a fost explorat în toată lungimea 
sa. Pînă să ajungem pe cursul li
niștit al marelui fluviu am mai 
petrecut încă două zile obosi-

barca

de 
zgu 

venie

toare și pline de neliniști, 
torenți și vîrtejun, cu 
acut că sînt în voia : 
naufragii și tot atîiea 
apa înghețată, în care 
dut toate alimentele .- 
suna bilanțul acestor

Dar iată-ne pe Amazon, 
imensitatea apelor fără 
Plutim spre ocean iar 
munți sînt o amintire tot mai în
depărtată, acum cînd visul vieții 
ți s-a împlinit. Oceanul ne îniîin- 
pină cu vuietul talazurilor caie 
ne vestește că aventurile noastre 
in „lumea dispărută" s-au încheiat 
aici, pe nisipul plajelor Atlanticu
lui. De aici începe lumea noastră, 
începe civilizația.

între 
sentimentul 

sorții. Trei 
contacte cu 
ne am pier
eam așa ar 
două zile, 

în 
sfîrșit. 

zilele din

(Sfîrșit)

In articolul „Alcoolul a în
tunecat rațiunea și mina a 
încercat să suprime viața 
unui om“, apărut in pagina 
„Individ-colectivitate" din zi
arul nostru de ier: s-a strecu
rat o eroare, căreia îi aduc-m 
corectura necesară. Atentate 
rul Ion Bălteanu este 
din Livadea, nu din Ba
nița cum a apărut în articol. 
De asemenea la lucrătorii de 
la C.F.R. care locuiesc in 
Livadea se referă și opinia 
noastră privitor la pactizarea 
lor cu vinovatul, și opinia 
căpitanului Emilian Pirvu și 
a lăcătușului de revizie Mi
hai Pițiga. Deci, ei sînt din 
Livadea nu din Banița.
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A GEN DA
SOFIA 9 (Agerpres). — To

dor Jivkov, 
siliului de 
Bulgaria, a 
Ingvaldsen, 
lamentului 
face o vizită în R. P. Bulga
ria. In timpul convorbirii, 
care a avut loc au fost a- 
bordate probleme ale rela
țiilor dintre cele două țări.

președintele Con- 
Miniștri al R.P. 
primit pe Bernt 
președintele Par- 
Norvegiei, care

CAIRO 9 (Agerpres). — 
Generalul Yakubu Gowon, 
șeful statului nigerian, și-a 
încheiat vizita oficială de pa
tru zile la Cairo, unde a 
avut mai multe întrevederi 
cu președintele Gamal Ab
del Nasser. Marți, el a pă
răsit capitala R.A.U., îndrep- 
tîndu-se spre Lagos.

0
O

de interne, 
și-a înche- 

de cinci 
Arabă U-

CAIRO 9 (Agerpres). 
Ministrul libanez 
Kamal Joumblat, 
iat vizita oficială 
zile în Republica
nită. In timpul șederii sale 
la Cairo, el a avut întreve
deri cu președintele Gamal 
Abdel Nasser și cu alte ofi
cialități egiptene. Au fost a- 
bordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Liban și R.A.U., precum și 
evoluția situației din Orien
tul Apropiat.

VIENA 9. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : Președintele fede
ral al Austriei, Franz Jonas, 
a vizitat miercuri dimineața 
pavilionul Republicii Socia
liste România din cadrul Tîr- 
gului internațional de la Vie- 
na. înaltul oaspete a fost în- 
tîmpinat și salutat de Du
mitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

Președintele a apreciat mo
dul de prezentare a expona
telor românești.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Succese ale forțelor patriotice 

sud-vietnameze
HANOI 9 (Agerpres). — A- 

genția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității un bilanț al ope
rațiunilor de luptă ale detașa
mentelor armate ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud în 
perioada septembrie 1969 — au
gust 1970.

Se relevă că forțele patriotice 
care au acționat în partea de 
vest a zonei Nhambo și vestul 
regiunii Saigon au scos din lup
tă peste 100 000 de soldați și 
ofițeri americani și saigonezi. Au 
fost, de asemenea, doborîte 480 
de avioane și elicoptere apatți- 
nînd forțelor aeriene americane. 
Patrioții au distrus și avariat

292 de mașini militare și 144 de 
piese grele de artilerie, capturînd 
o importantă cantitate de arme 
și muniții.

Forțele de eliberare controlează 
numai în această 
toriu cu o 
500.000 de

zona un 
populație de 
locuitori.

teri-
peste

★

Poporul
ziua

bulgar a sărbătorit
de 9 septembrie

Elemente noi privind deturnările
de avioane și starea pasagerilor

pe 
de 
ale

Elveția a devenit în ultimele 48 
de ore centrul activității diploma
tice în vederea obținerii eliberării 
celor aproximativ 300 de pasageri 
și membri ai echipajelor de 
avioanele deturnate duminică 
la rutele lor de comandouri
Frontului Popular pentru Elibera
rea Palestinei (F.P.E.P.). La Ber
na s-a anunțat că Marea Britanie, 
S.U.A., R. F. a Germaniei și El
veția au acordat puteri depline 
Comitetului Internațional al Crucii 
Roșii, sub forma unui „mandat 
colectiv", pentru a negocia cu 
F.P.E.P.

Guvernul elvețian a reafir
mat că este dispus să elibereze pe 
cei trei palestinieni condamnați la 
închisoare în această țară în schim
bul tuturor pasagerilor din cele 
două avioane, indiferent de na
ționalitatea lor. Guvernul R. F. a 
Germaniei a comunicat, la rîndul 
lui, că va elibera trei palestinieni 
deținuți la Munchen în schimbul 
cetățenilor vest-germani reținuți de 
F.P.F.P. In sfîrșit, la Londra, deși 
guvernul nu a anunțat încă o ho
tărâre, cercuri oficiale consideră 
ca sigură eliberarea tinerei pales
tiniene ce a participat la încerca
rea nereușită de deturnare a avio
nului companiei israeliene „El Al".

Ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Alec Douglas Home, 
s-a întreținut marți succesiv cu 
reprezentanții diplomatici la Lon
dra ai unor țări arabe, cărora le-a 

folosească influența lor 
se 
de

ambasadorii 
țări arabe, 
ziariștilor, 
lui, Talat al-Ghoussein, a declatat, 
în numele tuturor 
arabi, că răpirile de avioane 
servesc cauzei poporului 
nian. Vom încerca 
el — să intrăm în 
mandourile pentru 
de aceasta".

la Washington a 10 
Răspunzînd întrebărilor 
ambasadorul . Kuweitu-

ambasadorilor 
„nu 

palesti- 
— a precizat 
contact cu co- 
a le convinge

O

internaționale de
ȘÎ 

ale

punerii în libertate a membrilor 
comandourilor 
în închisorile

palestiniene reținuți 
din Israel.

(Agerpres)
o

cerut să 
pe lingă F.P.E.P. 
pune capăt actelor 
violență.

In același 
președintele 
marți dună-amiază , 
de stat William Rogers, ministrul 
apărării, Melvin Laird, ministrul 
justiției, John Mitchell, și pe alți 
colaboratori. După cum a preci
zat purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, au fost exa
minate măsurile ce trebuie luate pe 
plan internațional pentru a se 
împiedica deturnări de avioane în 
viitor. In aceeași zi, secretarul de 
stat, William Rogers, a discutat 
problema pasagerilor reținuți cu

pentru a 
nesăbuite

timp,
Nixon

la Washington, 
i-a convocat 
pe secretarul

Agențiile
presă relatează că pasagerii 
echipajele celor două avioane 
companiilor de transporturi aerie
ne „Panamerican" și „Swissair", 
deturnate de comandouri ale Fron
tului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei (F.P.E.P.), continuă să 
fie reținuți în Iordania. Conducă
torii F.P.E.P. au permis marți 
după amiază unui grup de zia
riști să ia contact direct cu pasa
gerii aparatelor detufnate. Aerona
vele se află pe un teren improvi
zat în deșert, fiind înconjurate 
de membri înarmați ai rezistenței 
palestiniene, ceva mai departe sînt 
staționate blindate ale 
regale iordaniene.

Din Amman se anunță 
legația C.T.C.R., sosită în 
Iordaniei cu misiunea de 
rolul de intermediar între 
dourilc palestiniene și țările inte
resate în eliberarea pasagerilor și 
membrilor echipajelor, au avut 
convorbiri cu premierul iordanian 
Abdel Moneim El Rifai, și cu li
deri ai Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei. Nu au fost 
furnizate presei nici un fel de in
formații în legătură cu aceste în
trevederi.

Un purtător de ctivînt al 
F.P.E.P., citat de agenția Reuter, 
a declarat că niciunul din pasage
rii și membrii echipajelor 
două avioane nu va fi pus în li
bertate dacă nu vor fi îndeplinite 
condițiile formulate anterior.

Intr-o declarație dată publicită
ții, aceeași organizație afirmă că 
pasagerii de naționalitate evreias
că — bărbați, femei și copii — 
vor fi eliberați numai în schimbul

CAIRO 9 
tidianul egiptean „ALAkhbar 
tică în coloanele sale de miercuri 
deturnările de avioane operate zi
lele trecute de membri ai Frontu
lui Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei. „Dacă palestinienii deți
nuți în Elveția sau în R.F.G. 
vor fi eliberați, acesta ar fi un 
ciștig infim în comparație cu pre
judiciul suferit de cauza arabă în 
fața opiniei publice", subliniază „Al 
Akhbar". „Nimeni, oricare ar fi 
naționalitatea sa, scrie „Al Akhbar", 
nu poate să creadă că amenințarea 
securității mijloacelor de transpoit 
civil este un act de rezistență le
gitimă".

(Agerpres).

Lusaka
forțelor

că de- 
capitala 
a juca 
coman-

celor

Incidente violente între forțele

armate iordaniene și membri
ai organizațiilor palestiniene

de rezistență
AMMAN 9 (Agerpres). — Noi 

incidente violente au izbucnit marți 
după-amiază în localitatea Irbid 
între forțele armate iordaniene și 
membri ai organizațiilor palesti
niene de rezistență, anunță agen
țiile de presa. In cursul acestor 
ciocniți, care s-au produs la 
scurt timp după intrarea în vi
goare a acordului de încetare a 
focului intervenit între guvernul 
iordanian și Comitetul Central al 
Revoluției Palestinei, au 
gistrați 29 de morți și 
număr de răniți.

Un comunicat difuzat

fost înre-
un mare

la Beii nț

de organizația „Al Fatah" afirmă 
că ciocnirile ar fi început prin 
atacarea de către unități de tan
curi și artilerie ale armatei iorda
niene a unor poziții deținute de 
palestinieni în apropierea liniei de 
demarcație iordano-israeliene.

Comitetul Central al Rezistenței 
palestiniene a anunțat anularea a- 
cordului de încetare a focului. De 
altfel, două dintre organizațiile 
palestiniene de rezistență — Fron
tul popular pentru Eliberarea Pa
lestinei și Frontul democratic 
popular pentru 
linei — au respins încă de 
început acordul amintit.

Frontul 
eliberarea Pales- 

la

Co- 
cri-

SAIGON
Detașamente ________
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud au de
clanșat în ultimele zile 
se atacuri împotriva 
americano-saigoneze. In 
de marți spre miercuri, 
patriotice au bombardat 
tiere o poziție 
americani din provincia de
coastă Binh Dinh și o bază ame
ricană din apropiere de Da
Nang. Marți, au avut loc mai 
multe ciocniri în Delta fluviului 
Mekong -și în regiunea Saigonu- 
lui, unde forțele patriotice au 
lansat peste zece bombardamente 
succesive. In provincia Thuă 
Thien, patrioții au atacat un 
batalion de infanterie al trupe
lor americano-saigoneze, provo- 
cînd inamicului pierderi impor
tante în oameni și materiale.

Intr-un comunicat al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
se arată că trei divizii saigoneze 
au fost distruse în ultimele șase 
luni în Delta fluviuku Mekong. 
TninJatn --- -----

9 (Agerpres). 
ale Guvernului Rc-

niimeroa, 
trupelor 
noaptea 

forțele 
cu mor- 

a parașutiștilor 
provincia

Totodată, se arată că 
tă perioadă, în rîndul 
americano-saigoneze, > 
trat peste 3 000 de dezertări sau 
de refuzuri de executare a or
dinelor.

in aceas- 
trupelor 

s-au înregis-

Conferința 
la nivel înalt 

a statelor 
nealiniate

LUSAKA 9. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite : O contribu
ție crescîndă a țărilor ne
aliniate la reglementarea 
problemelor importante ale 
lumii contemporane, dezvol
tarea continuă a colaborării 
dintre ele în scopul accesu
lui mai rapid la progresul 
economic, cultural, tehnico- 
științific și social, definirea 
căilor de intensificare a lup
tei împotriva colonialismului 
și imperialismului, precum și 
sprijinirea mișcărilor de eli
berare națională — acestea 
au fost temele dominante ale 
cuvîntărilor șefilor de state și 
guverne, rostite miercuri în 
,cadrul celei de-a treia confe
rințe la nivel înalt a statelor 
nealiniate de la Lusaka.

Concomitent cu întîlnirea 
la nivel înalt a țărilor neali
niate, miniștrii de externe ai 
statelor participante, precum 
și comitetele politic și eco
nomic, constituite în ajunul 
conferinței, s-au întrunit 
pentru a pune la punct pro
iectele de rezoluții ce ur
mează să fie supuse spre a- 
probare în ședință plenară. 
Printre altele, delegațiile 
prezente la Lusaka urmează 
să se pronunțe asupra unui 
proiect de declarație în le
gătură cu pacea și coopera
rea internațională, apreciat 
de observatori drept o ade
vărată „Cartă" ce cuprinde 
principiile ce animă statele 
reunite la Lusaka. Ea se a- 
xează pe drepturile la inde
pendență națională, la egali
tate Și participare activă la 
viața internațională, pe drep
tul fiecărei națiuni suvera
ne de a-și decide propria cale 
de dezvoltare și de a bene
ficia de avantajele dezvoltă
rii economice, științifice și 
tehnice.
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Japonia, a doua mare pro
ducătoare de automobile din 
lume. Producția de autovehi
cule va crește în următorii 
cinci ani cu cel puțin 50 la 
sută, din care majoritatea 
covârșitoare vor fi absorbite, 
ca de obicei de piața inter
nă. Pină in 1075 rețeaua to
tală de autostrăzi moderne 
va fi de 2 000 km și pa stră
bate aproape întreg teritoriul 
arhipelagului japonez,Para
lel cu acțiunea de extindere 
a rețelelor de autostrăzi, se 
vor dubla rețelele de auto
străzi suspendate din princi
palele orașe japoneze — To
kio, Yokohama, Nagasaki, 
Osaka, Kobe, Nagoya și Ki- 
takyushu.

Extinderea rețelei rutiere 
și intensificarea traficului au
to vor duce inevitabil la ac
centuarea poluării atmosferei 
orașelor și îngreunarea Con
dițiilor de viață ale locuito
rilor lor, problemă aflată a- 
cum în atenția generală. Re
cent, guvernul japonez a pu
blicat o Carte Albă în care 
se constată cu îngrijorare, 
extinderea zonelor afectate 
de poluarea atmosferei, a a- 
pelor și in general înrăută
țirea condițiilor de mediu in 
care' locuitorii orașelor japo
neze sînt nevoiți să trăiască. 
Afectată direct de aceste 
probleme nerezolvate, popu
lația capitalei manifesta de 
curînd purtînd măști de pro
tecție împotriva gazelor chi
mice otrăvitoare, avertizind 
astfel autoritățile de perico-

Ultimele știri sportive
ROTTERDAM 9 (Agerpres). — 

Cel de-al 12-lea campionat euro
pean leminin de baschet se va 
desfășuia între 11 și 19 septem
brie în orașele olandeze Leeuwat- 
den și Rotterdam. Pentru titlul 
continental vor lupta 12 echipe. 
Echipele au fost repartizate în 
două grupe. Selecționata României 
va juca în grupa a doua de la 
Leeuwarden și va susține următoa
rele partide: cu Austria (11 sep
tembrie), cu Iugoslavia (12 sep
tembrie), cu Cehoslovacia (13 sep
tembrie), cu Belgia (14 septembrie) 
și cu Bulgaria (15 septembrie). 
Miercuri 16 și joi 17 septembrie 
sînt rile de odihnă. Vineri la 
Rotterdam au loc semifinalele, iar 
sîmbătă în același oraș se joacă 
finala și alte jocuri pentru stabili
rea clasamentului final.

BARCELONA 9 (Agerpres). — 
In cadrul campionatului european 
de polo pe apă de la Barcelona, 
echipa României a învins cu sco
rul de 4—3 (2—1, 
1 — 1) echipa Spaniei 
pentru turneul final, 
daliile competiției se 
6 echipe : U.R.S.S., 
goslavia, Olanda, Italia și Româ
nia.

1—0, 0—1, 
calificîndu-se
Pentru mc- 

vor întrece 
Ungaria, Iu-

Q

LONDRA 9 (Agerpres). — 
principiu s-a stabilit ca 
de box dintre campionul 
pean la cat. grea spaniolul 
Urtain și englezul Henry Cooper 
să aibă loc la Londra. Meciul ur
mează să se desfășoare la 20 oc
tombrie pe stadionul Wembley.

In 
meciul 

euro- 
Jose

PARIS 9 (Agerpres). — Peste 
2 000 de spectatori au urmărit
la Paris meciul internațional mas
culin de volei dintre echipele
Franței și Ungariei. Voleibaliștii 
maghiari au obținut victoria 
scorul de 3—2 (15—12, 
15—6, 5—15, 15—10).

O
SAO PAULO 9 (Agerpres). — 

Celebrul jucător brazilian- de 
fotbal Pele a anunțat oficial că 
la 4 octombrie îi expiră contractul 
cu clubul F. C. Santos. Pele a 
declarat că va prelungi acest con
tract cu încă 2 ani, după care va 
abandona activitatea competițio- 
nală. Pele a cerut însă clublilui 
Santos mărirea salariului și a pri
melor de joc.

SOFIA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, trans
mite : In Piața Mauzoleului 
Gheorghi -Dimitrov din Sofia a 
avut loc miercuri demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul a- 
niversării a 26 de ani de la 
victoria revoluției de la 9 sep
tembrie din Bulgaria. La tri
buna oficială au luat loc Todor

Jivkov 
partid

Mii de oameni ai muncii din 
uzine și fabrici, de pe șantiere 
și ogoare, intelectuali, tineri din 
Sofia și comunele învecinate au 
trecut prin fața tribunelor pur- 
tînd cu ei grafice, panouri, lo
zinci, care oglindeau realiză
rile obținute de poporul bul-

și alți conducători de 
și de stat.

gar în anii de după eliberare 
în diferitele domenii.

Demonstrații similare ale oa
menilor muncii închinate ma
relui eveniment de la 9 sep
tembrie 1944 au mai avut loc 
în toate localitățile urbane, 
centre industriale și comune 
mai mari de pe întreg cuprin
sul Bulgariei.
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Guvernul chilian

a

Expoziție de 
plastică industrială
LONDRA

In capitala --------- „
fost deschisă prima expozi
ție de plastică industrială a 
R. D. Germane — anunță a 
genția ADN. Sînt expuse cca. 
200 de produse — mașini, a- 
parate optice, articole de sti
clă și porțelan, jucării, obiec
te de uz casnic etc.

Inaugurînd expoziția, Paul 
Reilley, directorul Consiliului 
britanic pentru plastica in
dustrială, s-a pronunțat pen
tru extinderea în 
a relațiilor 
țări.

9 (Agerpres). — 
Marii Britanii a

dintre
continuare 
cele două

Iul infectării atmosferei cu 
plumbul otrăvitor și gazele 
sulfuroase emanate zilnic de 
coșurile fabricilor, dar mai 
ales de milioanele de țevi 
de eșapament ale autovehi
culelor.

In ultima vreme ziarele 
japoneze acordă cu priorita
te atenție problemei poluă
rii atmosferei dînd diferite 
exemple de agravare a să
nătății tokioților. Un examen 
medical — scrie influentul 
ziar „Asahi" — arată că in 
sîngele cetățenilor care lo
cuiesc în cartierul Yanagi s-a 
acumulat o cantitate de 
plumb otrăvitor de șase ori 
mai mare decît la persoa
nele din celelalte cartiere. 
Acest caz este cu atît mai 
îngrijorător cu cit și în alte 
cartiere ale orașului situația 
nu diferă prea mult, exis- 
tînd practic perspectiva a- 
propiată ca întreg orașul să 
fie poluat cu acest gaz uci
gător.

Iată de ce, anunțarea nou
lui plan de cinci ani, numit 
să dezvolte rețeaua de dru
muri și autostrăzi, a consti
tuit un nou prilej pentru 
presă, televiziune, radio și 
opinia niponă de a-și expri
ma dorința aplicării imediate 
a măsurilor de depoluare a 
atmosferei infectată de sub
stanțele toxice emanate de 
aulovph’mde și de unitățile 
industriale.

8
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depune eforturi pentru 
menținerea stabilității 
economice în țară

SANTIAGO DE CHILE 9 
(Agerpres). — Guvernul chi
lian depune eforturi pentru 
a evita instalarea unei situa
ții de panică ce ar putea 
compromite stabilitatea eco
nomică a țării. Sub influența 
unor zvonuri și ca urmare a 
menevrelor dreptei, care în
cearcă să compromită alege-

. . • 5

* LA ABERDEEN SE DES
FĂȘOARĂ ■ LUCRĂRILE CELEI 
DE-A DOUA CONFERINȚE 
INTERNAȚIONALE PRIVIND 
ȘTIINȚELE SOCIALE ȘI MEDI
CINA, la care participă cadre di
dactice și specialiști în sociologia 
medicinii de la peste 60 de univer
sități din 36 de țări. Din Republica 
Socialistă România participă conf. 
dr. Grigore Popescu de la Instr u- 
tttl medico-farmaceutic din Bucu
rești.

Morți și

materiale
mari pagube
provocate de 

inundațiile din India

de 
în 

ță-

rea candidatului forțelor 
stingă, Salvador Allende, 
funcția de președinte al 
rii, a fost înregistrată o creș
tere sensibilă a retragerilor 
de fonduri din bănci și din 
alte instituții financiare. Ac
tivitatea la bursă a cunoscut 
o agitație considerabilă, cursul 
multor acțiuni scăzînd cu 
50—60 la sută.

DELHI 9 (Agerpres). — Po
trivit datelor oficiale prezen
tate în Parlamentul indian, 
în urma inundațiilor care au 
avut loc în 11 state ale In
diei, 239 de persoane și-au 
pierdut viața. Pagubele ma
teriale se cifrează la 430 mi
lioane de rupii. A fost dis
trusă recolta de pe o supra
față de 1 300 000 de hectare. 
De pe urma acestor calami
tăți naturale au avut de su
ferit aproximativ 10 000 000 
de locuitori.

* IN ORĂȘELUL AMERI
CAN FONTANA, statul Wis
consin, au începui miercuri lucră
rile celei de-a 20-a Confeiințe 
„Pugwash" — tradițional fo
rum al oamenilor de știință con
sacrat discutării problemelor actin
ie ale științei și relațiilor interna
ționale. 
100 de 
lumii. 
„Pacea 
nală in

La lucrări participă peste 
savanți din 40 de țări ale

Tema conferinței este 
și colaborarea inter națio- 

anii ’70“.

GUVERNUL INDIAN a cerut maharajahilor, privați 
de toate privilegiile și stipendiile în baza unui decret gu
vernamental, emis la începutul acestei săptămîni, să facă 
cunoscut autorităților conturile de care dispun la băncile 
din străinătate, informează agenția France Presse.

Potrivit informațiilor definite de serviciile financiare 
indiene, maharajahii dispun de importante conturi la băn
cile vest-europene și americane. Deveniți simpli cetățeni ai 
țării, ei vor fi obligați de acum înainte să respecte legile 
indiene, care interzic oricărei persoane să aibă depuneri la 
băncile străine, fără o autorizație prealabilă.

* UNIUNEA CREȘTIN-DE- 
MOCRATA, partidul de opoziție 
din R. F. a Germaniei, a anunțat 
marți amînarea cu două luni a 
congresului său extraordinar, con
vocat în vederea formulării unui 
nou program.

După aprecierea observatorilor 
politici, amînarea congresului la 
data de 25 noiembrie reflectă exis
tența unor disensiuni în rândurile 
partidului cu privire la atitudinea 
față de politica actualului guvern 
de la Bonn de normalizare a re
lațiilor cu 
pene.

bii ai echipajului și-au pieidut 
viața. La bordul avionului nu se 
afla, în momentul accidentului, 
nici un pasager.

Aparatul, care aparținea com
paniei „Transinlernațional Airlines", 
a luat foc, după ce s-a prăbușit 
la cîteva sute de metri distanță de 
capătul pistei de decolare. Cauzele 
accidentului nu au fost încă sta
bilite.

țările socialiste euro-

AVION CVADRLMO-
TIPUL „DC-8" S-A

★ UN 
TOR DE 
PRĂBUȘIT marți după-amiază pe 
aeroportul Kennedy din New 
York, puțin după ce a decolat 
indreptîndu-se spre capitala fede
rală a S.U.A. Toți cei 11 meni-

★ De pe benzile de montaj ale 
Uzinei de automobile din orașul 
Togliatti, de pe malurile Volgăi, 
au ieșit la 9 septembrie primele 
automobile de mic litraj. Uzina 
menționată, construită în colabo
rare cu firma italiană „Fiat", va 
produce aproximativ 660 000 auto
mobile anual. Se așteaptă ca piuă 

producția 
de auto-

la sfîrșitul acestui an 
ei să ajungă la 20 000 
turisme.

O nouă ședință 
la Panmunjon

Alte șase cazuri de 
holeră în Ierusalim
TEL AVIV 9 (Agerpres). — 

După cum au anunțat autori
tățile sanitare israeliene, 
șase noi cazuri de holeră au , 
fost înregistrate la Ierusalim, 
numărul total al celor bol
navi ridieîndu-se la 72.

Ploi torențiale
în Pakistan

RAWALPINDI 9 (Ager- , 
preș). — Ploile torențiale ca
re au căzut în ultimele zile 
asupra unor regiuni din Pa
kistanul de est au provocat 
mari pagube materiale. Po
trivit datelor transmise de a- 
genția pakistaneză de infor
mații, în zona Jamalpur a- 
pele au distrus 10 000 de lo- 
cffTnțe. Un număr de 12 per
soane și-au pierdut viața iar 
190 000 de locuitori au ră
mas fără adăpost. Peste 70 
la sută din suprafețele culti
vate cu orez din zonele si
nistrate se află sub ape.

Al 27-lea
Salon aeronautic

FARNBOROUGH 9 (Ager
pres). — La Farnborough, în 
apropierea Londrei s-a des
chis cel de-al 27-lea Salon 
aeronautic. La actuala ediție 
sînf expuse peste 100 avi
oane și elicoptere. După inau
gurarea salonului, prototipul 
britanic al avionului super
sonic de pasageri „Concorde- 
002", construit în colaborare 
cu Franța, a efectuat mai 
multe zboruri la joasă alti
tudine.

,,Pămîntul
oamenilor — ’70“

MONTREAL 9 (Agerpres). 
— Expoziția culturală inter
națională „Pămîntul oameni
lor — ’70", deschisă la 12 
mai în orașul Montreal, și-a j 
închis luni porțile. Expoziția 
a fost vizitată de peste 
6 000 000 de persoane. La ea 
au participat 29 de țări.

După cum a anunțat Guy 
Huot, directorul expoziției, 
ea va fi redeschisă în vara 
anului viitor.

PANMUNJON 9 (Agerpres). — 
La Panmunjon a avut loc, la 
propunerea părții R. P. D. Core
ene, cea de-a 3C5-a ședință a 
Comisiei militare de armistițiu din 
Coreea. Cu acest prilej, reprezen
tanții R. P. D. Coreene au arătat 
că, în cursul lunii august și înce
putul lunii septembrie, din partea 
americană au fost întreprinse nu
meroase acțiuni care au încălcat 
în mod grav acordul de artnisti-

țiu. Reprezentanții R. P.
reenc au denunțat, totodată, intro
ducerea în zona demilitarizată a 
unor piese de armament greu și 
pătrunderea unor spioni înarmați 
cu scopul de a fi strecurați în te
ritoriul R. P. D. Coreene.

Șeful părții R. P. D. Coreene, 
generalul-maior Han Young Ok, a 
cerut încetarea tuturor acestor 
provocări armate.

D. Co
JAPONIA : Una 

Municipal din Tokio
măsurile eficace luate de Consiliul 

pentru a pt event accidentele de circu
lație, precum și poluarea intensă a atmosferei cu gaze prove
nind din țevile de eșapament ale automobilelor, este inter
zicerea circulației auto în ziua de duminică pe arterele princi
pale din cartierele Ginza, Shinjuku, Asakusa și decretarea 
acestei zile, drept „Zi de promenadă".

In foto : Pietoni pe strada principală din cartierul Ginza.
| Vedere din avion.
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