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La F. M. Bărbăteaii

Cu sarcinile de plan trimestriale îndeplinite exemplar

Nu-i fapt la indemina ori
cui sâ dețină steagul fiuntășiei. 
Și nu e ușor lucru să știi să-l 
păstrezi, mai ales. Harnicii și 
experimentații mineri ai E.M. 
Lupeni dovedesc, insă, prin 
strădaniile fructuoase pe care, 
cu pasiune și dăruire plenară, 
le depun zi de zi, ceas de 
ceas, in fronturile din adine 
ale cărbunelui, că sint pe de
plin conștienți de marea răs
pundere ce le apasă umerii de 
cind unitatea lor a fost de
clarată fruntașă pe ramură. 
Realizările obținute de ei pină 
acum, in acest an - etapă 
decisivă pentru încununarea 
cu rod bogat a actualului cin
cinal - și cu care pe drept 
cuvint se pot mindri, sint o 
consecință firească a conștiin
ciozității, tenacității și perse
verenței in muncă. Ei încheagă

un monolit, iși cunosc bine 
țelul și acționează ca alaie. 
Pol fi dați ca exemplu, in pri
mul rind, șefii de brigadă 
CONSTANTIN PETRE și VASI
LE CAILA, care au arătat și 
relevă o sirguință deosebită 
în a sprijini și îndruma - prin 
experiență certificctă - oame
nii din frontalele de mare pro
ductivitate din stratul III, blo
cul IV, zona a lll-a. Ei se pot 
numi la era acl,tală „sapte- 
miarii" minei. Adică, fiecare 
dintre brigăzile in cauză de
ține cite un spor la producția 
de cărbune, de la începutul 
anului, de peste 7 000 tone. 
B-'gada condusă de lOAN 
SOLOMON din același bloc, 
a cumulat doar... 4 522 tone, 
plus... Randamentul mediu 
atins de aceste colective in 
ultimul trimestru, încheiat re

cent, se apropie de 9 
ne/post. E un rezultat 
nu mai are nevoie să fie... 
parat. Piedoaria ar fi inutilă. 
Ceea ce merită să fie neapă
rat spus este că, prin re 
și substanțiala contribuție 
acestor mineri, zona a 
(șef de zonă ing. VASILE MAR
TA) a depășit, la 1 octombrie 
a.c., cu peste 1 500 tone an
gajamentul suplimentat (a 
doua oară...) de 22 000 tone, 
peste sarcinile de p'

Prin urmare, realizări pe 
măsura așteptărilor, a înaltu
lui prestigiu cucerit cu prețul 
atitor eforturi. Desigur, mine
rii vrednici ai Lupeniului nu se 
vor opri aici. Ei vor face totul 
avem certitudinea - pentru 
a-și depăși propriile cote 
care au ajuns. Legea as 
siunii o cere !

Tr. MULLER

Un colectiv animat

La Liipeni și-a reluat activitatea

Clubul de informare
a tineretului

Reparații înainte de iarnă

De curind și-a 
tineretului de pe 
L’.T.C.

reluat activitatea clubul de informare a 
lingă Comitetul orășenesc Lupeni al 

După prima dezbatere, desfășurată in localul clu
bului minier, pe tema politicii externe a țării noastre, tine
rii au vizionat un interesant film documentar precum și 
unul artistic, realizări ale cineclubului din localitate. Joi. 
8 octombrie, la ora 17, va avea loc cea de-a doua intilnirc 
in cadrul căreia dezbaterile tinerilor se vor axa pe tema : 
„Cum vă petreceți timpul liber, ce vi se oferă și ce propu
neți in acest sens".

de dorința afirmării
In primele zile ale lunii apri

lie pe harta economică a Văii 
Jiului a apărut o nouă exploa
tare minieră, aceea de la Băr- 
băteni. Primii pași pentru ex
ploatarea cîmpului minier de 
3.4 kmp in care sint cantonate 
rezerve exploatabile estimate 
la 58 000 000 tone de cărbune, 
au fost deja făcuți. Drumul 
lung pe oare-1 va parcurge a- 
ceastă exploatare pină la epui
zarea rezervelor, cunoaște in 
următorii cinci ani porțiunea 
cea mai dificilă, aceea a abor
dării unor probleme deosebite, 
inerente oricărui început. In 
dorința de a cunoaște preocu
pările majore care se află in 
atenția colectivului exploatării 
miniere Bărbă'.eni, ne-am adre* 
sat directorului acestei tinere 
unuăți din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani, ing. Emi- 
lian Meiuș.

— După cite am fost infor
mați. rezultatele ce se obțin la 
mina Dârbâteni de citeva luni 
încoace nu se ridică la nivelul 
cerințelor actuale. Pentru li
chidarea restanțelor existente 
în prezent la producție in tim
pul cel mai scurt, pentru a se 
garanta un start bun in primul 
an al cincinalului 1971—1975 
ce măsuri preconizează comite
tul de direcție ?

— Intr-adevăr, producția de 
cărbune in perioada trecută de 
la luarea startului a fost destul 
de scăzută (aproximativ 4 000 
tone/lună), dar această cifră 
poate fi motivată prin neintra- 
rea in funcțiune a unor fron
turi de lucru datorită tectonicii 
zăcămintului care a impus exe
cutarea unui volum sporit la 
lucrările de pregătiri. Necesita
tea unui volum mare de lu
crări de amenajare a liniilor 
ferate, neintocmirea la timp a 
documentațiilor necesare pen
tru exproprieri și defrișări, lip
sa grupului social-administrativ, 
precum și lipsa spațiului loca
tiv pentru salariații noștri, sint 
numai citeva din cauzele care 
au perturbat activitatea norma
lă in cadrul E. M. Bărbăleni. 
Avindu-se in vedere că. 
anul 1971, producția va fi 
100 000 tone cărbune
străduim să asigurăm o bază de 
pornire cit mai favorabilă încă 
din ultimul trimestru al anului 
în curs. Pentru aceasta am soii- 

'citat ajutorul mai substanțial 
al Centralei cărbunelui, ajutor 
care sperăm că ne va fi acor-

dat conform graficului întocmit 
de comun acord, in concordan
ță cu cerințele ce se ridică in 
activitatea noastră de produc
ție.

— In anul 1971, la E. M. 
Bărbăleni, ce obiective centrale 
se urmăresc privind intensifi
carea lucrărilor de pregătire și 
deschidere, lucrărilor de ame
najare și, bineințeles, in paralel 
accentuarea activității produc
tive la exploatarea zăcămintu
lui ?

— Cred că e bine să amintesc 
in primul rind de acele lucrări 
care vor asigura pregătirea și 
deschiderea unor noi fronturi 
de lucru. Pot spune că se vor 

și 
de

executa lucrări de săpare 
deschidere pe o lungime 
aproape 3 km, iar lucrări de 
pregătire pe distanța a 2 520 
ml. O mare atenție acordăm și 
lucrărilor geologice ce vor a- 
junge la un volum apreciabil : 
5 742 mc, respectiv, 980 ml. 
Producția primului an al cinci
nalului 1971—1975 va fi repar
tizată după cum urmează : 
70 000 tone se vor exploata din 
abataje frontale. 20 000 tone din 
abataje cameră, iar alte 10 0G0 
tone vor reveni în urma exe
cutării iucrărilor de pregătire. 
Productivitatea muncii pe ex
ploatare va fi de aproximativ 
1,030 tone/post, iar in abatajele 
frontale de 4,375 tone/post. 
Cantitățile de cărbune amin-

r

in 
de 
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tile se vor extrage din stratele 
trei (21 000 tone), cinci (76 000 
tone) și nouă (3 000 tone). Aș 
vrea să precizez că în primul 
deceniu producția va crește cu 
peste un milion de tone, ajun- 
gind în anul 1982 la 1 200 000 
tone cărbune.

Pentru realizarea integrală a 
acestor obiective am întocmit 
un plan de măsuri a cărui res
pectare va conduce la maturi
zarea exploatării noastre din 
primii ani ai cincinalului. Pen
tru creșterea cantitativă a pro
ducției vom lupta pentru spo
rirea bazei de rezerve și pen
tru ridicarea gradului de
noaștere a acestuia prin execu
tarea volumului de lucrări geo
logice planificate. Cred că e 
semnificativ să punctăm citeva 
din măsurile mai importante pe 
care le luăm în cursul anului 
viitor pentru creșterea cantită
ții de cărbune extrasă din 
adîncurilc exploatării noastre:

© in stratul 5. blocul XI, în
tre orizonturile 783—700 se vor 
pune in exploatare două abata
je frontale în lungime totală 
de 170 m, capacitatea de pro
ducție a acestora fiind de 250 
tonc/zi ;

G deasupra orizontului 783, 
in straiul 3, blocul XII se vor

cu-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 3
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In aceste zile, la clădirile 
atelierelor de confecții meta
lice, confecții de instalații și 
tinichigerie, ale I.P.S.P. — 
Livezeni se termină lucrările 
de reparații necesare asigură
rii unor condiții optime de 
lucru muncitorilor. Au fost 
schimbate geamurile sparte,

s-au înlocuit ușile învechite 
cu altele metalice, s-au tur
nat pardoseli noi, s-au repa
rat pereții și tavanul și au 
fost efectuate spoieli. Iama 
găsește pregătit și din acest 
punct de vedere colecti
vul de muncă al I.P.S.P. — 
Livezeni.

Nestemate noi in salba tie frumuseți a orașului
Mihai baci e băștinaș din 

Vulcan. Stă pe Crividia în 
sus. Exceptind perioada cit a 
fost închisă mina Vulcan, cind 
a lucrat la Aninoasa, cei 40 
de ani și mai bine i-a muncit 
tot aici. El se numără prin
tre pionierii care au dat a 
doua viată minei. De cițiva 
ani a ieșit la pensie. Acum se 
plimbă adeseori prin oraș și-i 
crește inima văzindu-l imbo- 
găițindu-și zi de zi edificiile 
social-culturale. Oameni gos
podari, locuitorii orașului, la 
îndemnul organizațiilor de 
bază de partid din cartiere, al 
consiliului popular și al depu
taților, au muncit cu sirg ca 
estetica și curăten,a orașului 
să țină pas cu arhitectura lui
V_____

nouă. Despre toate acestea dis
cută cu multă plăcere Mihai 
baci. Evidența acțiunilor vo
luntar-patriotice desfășurate 
aici este ținută cu exactitate 
la Consiliul popular al orașu
lui Vulcan. De aici am aflat 
că zonele verzi au fost extin
se in acest an cu 3,174 hecta
re. Nu există cartier in oraș 
unde să nu fie amenajat un 
părculeț, scuar sau zonă ver
de. Valoarea totală a lucrări
lor de întreținere a zonelor 
verzi existente și amenajarea 
altora noi se ridică in acest 
an la 235 968 lei. Preocupări 
au, existat și-n ceea ce priveș
te amenajarea unor locuri de 
joacă și solarii pentru copii,

precum și a unor baze spor
ii re. Numărul celor realizate 
in acest an se ridică la cinci 
a căror valoare este de 
1 269 487 lei. Vor copiii să se 
joace ’ Au unde ! Vor tinerii 
să practice voleiul, handbalul 
sau alte sporturi ? Așijderea. 
Mihai baci stă și-i privește cu 
ochi de bunic. Admirativ i-a 
privit și pe elevii și uteciștii 
care aduceau arbori și arbuști 
ornamentali pentru a-i planta 
pe zonele verzi. Toamna fiind 
anotimpul propice pentru ase
menea operații, se preconizea
ză ca numărul arborilor și ar
buștilor ornamentali ce vor fi 
aduși de elevi de prin pădu
rile din împrejurimi să se 
ridice la 1 500 bucăți. La plan-

tarea lor vor contribui insă și 
oameni mai virstnici. Cit des
pre energeticienii din Paro- 
șeni. ei au început să-și ame
najeze o bază sportivă in car
tierul lor. Mai au încă mult 
de muncit pină s-o termine, 
dur cu sprijinul Consiliului 
popular al orașului Vulcan o 
vor scoate-o cu bine la capăt.

Fiind vorba de munci pa
triotice merită subliniate două 
chestiuni. Valoarea' acțiunilor 
efectuate in acest an se ridică 
la 4 600 000 lei, revenind 177 
lei de fiecare locuitor. In ceea 
ce privește întrecerea pentru 
cel mai frumos și mai bine 
gospodărit oraș, comisia jude
țeană care apreciază aceasta a 
acordat orașului Vulcan 1465

de puncte. E și aceasta o for
mă de apreciere a acțiunilor 
gospodărești de mare amploa
re ce au avut loc in oraș. Vul- 
cănenii au deci dreptul să 
susțină că e frumos orașul 
lor. La anul insă va fi și 
mai frumos. Se preconizează 
ca in 1971 să se efectueze prin 
muncă patriotică lucrări in va
loare de 4 500 000 lei. E posi
bil ca cifra să crească după 
ce obiectivele propuse a fi 
executate prin muncă patrio
tică vor fi supuse spre dezba
tere in sesiunea deputaților. 
Atunci planul va deveni lege 
și sintem siguri că vulcănenii 
îl vor respecta întocmai.

D. CRIȘAN

Excursie la Tîrgul 
internațional 

București
In zilele de 17 și 18 oc

tombrie a. c. sectorul de tu
rism al Comitetului munici
pal U.T.C., organizează o ex
cursie cu trenul la Tîrgul In
ternațional București. Pleca
rea are loc in ziua de 17 
octombrie ora 0,6, iar întoar
cerea in ziua de 19 octombrie 
ora 6,32. In costul excursiei 
de 147 lei se include trans
portul, cazarea și biletul de 
intrare. înscrierile continuă 
să se facă pînă în data de 
16 octombrie a. c. orele 17 
la sediul comitetului munici
pal al U.T.C.

Festivalul 
national 

al 
cineaștilor 

amatori
AI doilea Festival național al 

cineaștilor amatori de la orașe și 
sate, organizat de Comitetul de 
stat pentru cultură și artă. Consi
liul Central al Uniunii Generale -t 
Sindicatelor, Comitetul Central al 
U.T.C., Consiliu' Național al Or
ganizației pionierilor, în colabora
re cu Asociația cineaștilor, în cin
stea celei de a 50-a aniversări a 
Partidului Comunist Român, și-a 
început desfășurarea. Se vor avea 
în vedere următoarele obiective . 
orientarea activității cineaștilor a- 
matori spre abordarea temelor ma
jore ale societății noastre socialiste, 
stimularea activității lor spre des
coperirea de noi talente, consolida
rea și dezvoltarea cinecluburilor, 
afirmarea inițiativei creatoare, ri
dicarea nivelul artistic și tehnic al 
filmelor. Valea Jiului va fi repre
zentată la faza județeană de cine- 
cluburile din Petroșani, Lupeni și 
Vulcan. In prezent, membrii aces
tor cinecluburi lucrează la selec
ționarea și definitivarea filmelor ce 
vor fi prezentate, între 15 ianu
arie — 15 februarie 1971, în fața 
comisiilor de preselecție.

în exploatare

România socialistă în imagini și fapte

Modernizări la Slobozia, județul Ialomița. Foto : Agerpres, V. MOLDOVAN

sinistrați
Printre acțiunile comitetu

lui executiv al Consiliului 
popular Bănița, organizate în 
sprijinul sinistraților, se nu
mără și colectarea unei can
tități de 30 000 kg de fin ce 
așteaptă să fie expediată în 
regiunile care au suferit de 
pe urma inundațiilor. Intre 
țăranii care au donat peste 
300 kg fin se numără : Traian 
Ardeleanu. Vasile Jitea, loan 
Marcu, Nistor Boată. Petru 
Poienar. Ioan Vladislav, Ig
nat Stoica, Ghcorghe Poienar, 
Petrișor Nistor, Baia Petru 
Alexă $. a.

SPORESC
CARATELE
INVESTIȚIILOR 
MINIERE

Constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului ale T.C.M.M. și-au 
intensificat in ultima perioadă 
eforturile în scopul predării de 
noi obiective exploatărilor 
miniere. Incepind din a doua 
jumătate a lunii septembrie 
a.c. au fost recepționate opt 
obiective industriale. dintre 
care menționăm in cele ce ur
mează pe cele mai importante. 
Numărul total de obiective pre
date beneficiarilor de Ia începu
tul anului de către colectivul 
Șantierului „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. se ridică astfel la
34.

LA E. M. LIVEZENI
un nou drum,

Accesiil spre incinta „de pe 
deal" — Livezeni I, este asigurat 
prin terminarea și predarea dru
mului de legătură, in lungime de 
circa 4C0 meni, care pornește din- 
tr-un punct al traseului Petroșani 
— Cabana Rusii. De menționat 
că „teccmemiștii" s-au achitai cu 
15 zile mai devreme de sarcina 
care o aveau aici, iar la recepție 
au primit pentru munca lor califi
cativul de foarte bine.

Magistrala 
electrică

Porțile de Fier 
Slatina

...și o instalație 
de extracție

După trecerea cu succes a c- 
xamenului probelor tehnologice, 
linia electrică de 400 KV Porți
le de Fier — Slatina, una din 
marile magistrale prin care ener
gia descătușată a Dunării se va 
îndrepta spre obiectivele indus
triale ale țării, a intrat în ex
ploatare. Noua magistrală exe
cutată de specialiștii întreprin
derilor „Electromontaj" din Si
biu și din Cluj se comportă 
bine, răspunzînd la toți parame
trii proiectați. Prin punerea în 
funcțiune a acestui obiectiv au 
fost create condițiile ca energia 
electrică produsă de Hidrocen
trala de la Porțile de Fier să i'ie 
transportată direct in zona in
dustrială a orașului Slatina și 
de aici în Sistemul energetic na-

Instalația de extracție etapa a 
Il-a a puțului de aeraj nr. 2, atît 
de necesară continuării lucrat ilor 
de deschidere a zacăntintului de 
cărbune, a lost și ea recepționată 
la 15 septembrie, primind califi
cativul „bine".

LA E. M. URICANI
canalizări,

Au fost recepționate sapiămîn.1 
trecută lucrările: canalizate ape 
pluviale și canalizare ape menaje
re — cu o lungime de peste I ki
lometru fiecare, alcătuită din tu
buri ele beton îngropate în pămînc 
— și rețelele de drenaj, care vor 
proteja înpotriva infiltrării apelor 
de suprafață o serie de obiective 
din incinta minei (puț. casa ma
șinii de extracție, compresoar:, 
centrala termică, atelier electro
mecanic șa.).

(Continuare în pag. a 3-a)
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LOCALA (I)
Foto-fit
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Firma suedeză „Trtlleborț- 
'plast* fabrică cisterne din mate
rial plastic pentru transportul 
produs clor petroliere, informează 
mata zest-ger'n.-.n.' .Tehnic uud 
/-.rerun,." Cisternele dnt fam nalt

..ipaa- 
latea este de 3 CCC .. gre: a tea — 
32C v< (o a tciă de o-, u ace- 
lan volum ci;:ăreș:e de două ori 
mar mult), iar grosimea pereților 
— 5 nim.

I n cannon care transporta 
stupi de albine se indrepta in 
re viteză spre Titu i iile Pen
nsylvania). La un moment da:, 
folert.l a pierdut controlul volanu
lui si mașina s-a oprit intr-un 
panou care scria : .Bine ați venit 
L. Titusville". Zdruncinătura 
dr-aniat pe albine care, ieșind 
stii'h. au înțepat pe oricine 
ie- ■ în cale Primul re care 
ră-J>un.tt a >o<t binebileles 
3eminaticul S' or.

1 izitatorii 
coratrve din 
pot intilni aici pe te 3CO — ------
de liliac Pe tulpine bogate se pot 
t'fdea culci neimilnite 
de 'iliac : a’ba'tru. auriu, 
portocaliu

După < um anunță ziarul 
„A)riqne Nouvelle*. în orașul 
'Aleg (Mauritania) a fost descope
rit un caz unic in lume: o femeie 
în virstă de 1~0 ani. Pătrîna are 
322 de descendenți din șapte gene
ralii. multi dintre ei atingind * ** 
sta de 1OC ani.

jak Penly. criminalist de 
Scotland Yard, a introdus un 
sistem de reconstituire a fizionomi
ei. El a elaborat foto detaliile a 
61 perechi diferite de ochi, 70 de 
nasuri, șase guri, 64 de bărbii și 
'169 de Irunți și păr, din care 
te noi combina nu mai puțin de 
5 miliarde de portrete diferite. 
Noul sistem a fost denumit „foto- 
fit" și a lost aprobat de ministe- 
Tul de interne al Angliei.

ingineri polonezi an
• metodă de „trezire" a șo- 
obosiți. Deoarece statisticile 

coperit că fiecare al 10-lea

Doi 
teperit 
terilor 
au deșt _ 
accident provine din faptul că <o- 

, Afetul adoarme la volan in timp ce 
Conduce, cei doi ingineri polonezi 
'^au instalat in cabina șoferului un 
Sonizator. După experiențele făcute 
s-a constatat că ionizarea acu'-i 
produce șo‘ ■ lui o <tare de vegl^ 
r-.'.inanenlă

I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

Numeroasele mici corpuri 
rești. care se roiesc in Mstcnv.il 
nostru solar, mai ales între Mărie 
și Jupiter, și sini d.- obicei di nu
mite asteroizi, conțin cantități 
considerabile de metale nobile, 
fam pentru care încep să-i inte
reseze pe astronomi. Datorită pro
greselor permanente a:e navigației 
cosmice, in câțiva ani vor li pro
babil. create posibilitățile teiini ■. 
pentru a capta aceste nave co
mice naturale și a tolosî bogâvle 
lor in folosul pămintenilor. 
primul rînd, asteroidu! va tre 
să fie smuls de pe tra-’ectoria 
în jurul Soarelui și adus pe o 
bilă în jirul Pămiutului. Aici, 
ar putea fi exploatat. P'odusu) 
putea fi transportat 
ajutorul rachetelor.

’ Ademenea planuri 
ate in considerație 
câni, cit și de sovietici, 
pildă, prof. Stein, de la Universi

a
ame- 

lor 
niinia-

sînt dej.i
atit de amer -

Așa,

tea letonă, s-a ocupat de un 
menea proiect. Agronomii 
ricani își îndreaptă atenția 
principală a-upra planetei
turale _Ivar*. care are un diame
tru de 4 km și se presupune că 
conține cantități uriașe de platină. 
Cole, consilier tehuii a; unui mire 
concern american, a exprimat pă
rerea că chiar și o investiție de 
IC miliarde dolari ar fi r-ntabi 
lă,d.ică s-ar reuși exploatarea bo
gățiilor lui ,lvar*.

£)

O stradelă din l.on- pierde mai mult 
dra. S-au intîlnit do tă cu atit c mai „ 
automobile. Unul inbuia . 

dea înapoi ca să lacăy„ K
din
rea 

Primul 
motorul, 

„Times" ș 
,.c lectio ă
ce a 

adreie.1

loc. Dar nici unul 
cei de la volan nu 
„să se lase", 
șofer oprește 
si ca te ziarul 
se pregătește 
Celălalt, după 
more rul, se 
politicos primului : 
rog, cind terminați 

imi dați și mie 
tarul" ?

.l)-l Mihail Kogălm- 
cea .H, caic nu poale su
feri cărțile desperechea
te. roagă prietenii săi ce 
au asemenea volume de 
ia d-sa să binezoia că a 
vtțni la locuința d-sale

— Copii, cine știe 
înseamnă aceasta ?

Un copil ridică 
degete ;

— Mea nul.

pentru a ridica 
tul volumelor rămase".lilip a! l\'-lea, du 

u pierdut o 
mai 
numească

nieroșnor -ăi amici, 
bineînțeles, cam 
să-i înapoieze 
împrumutate, 
t urile biblio!ci ii 
ce puseră să
goluri mame, 
istoric dădu 
anunț in

'>UJ Oră de aritmetică, 
învățătorul vrea să ex
plice micilor săi elevi 
o ■ rafia de împărțire. 
A icris pe tablă 2 :2 fi 
întreabă :

crai un timp ca biblio
tecar al curții imperiale 
din I iena, cind nu știa 
ceva, obișnuia ie. ta
re fățiș: „Habar n-am!"

— Ascultă amice, ii 
spuse odată un cunoscut, 
Împăratul doar te plă
tește ca să știi totul.

— De fapt, răspunse 
cu modestie Duval. îm
păratul mă plătește pen
tru ceea ce știu. Dacă 
s-ar fi hotărît să-mi pi 
tească pentru ceea 
nu știu, nu i-ar fi ițHns 
toii banii din lume.

O creatură ciu
dată fotografiată 
in timp ce a fost 
studiată intr-un 
oceanarium din 
Miami — Florida.

După cap, pare 
cal. Este intrade- 
văr un cal marin 
care deși nu are 
picioare, printr-o 
simplă legănare a 
corpului... galopea. 
zâ și întrece orice 
bidiviu.

...Curioasă făp
tură a adincuri- 
lor !

ț'/ahou, din Belgrad, unul dintre cei mai vechi 
viață cărora li s-a grefat o inimă străină, a dat

€ O X < U
localitatea Can-Mike Beasley (30 de ani), din 

torbery (Anglia), s-a apucat intr-o bună zi să-și 
îndeplinească visul vieții sale, ți anume sa bală 
recordul mondial al băutorilor de ceai, deținut 
de un compatriot cu 80 de cești băute in cinci 
ore. Dar, după ingurgitarea primelor 72 de 
cești, temerarul competiționar a fost internai de 
urgență la spital unde a rămas citeva zii 
strictă supraveghere medicală.

Dr. John Ilenzel, de la Centrul 
medical al Universității din statul 
Missouri, a constatat că adminis
trarea internă a sulfatului de zinc 
grăbește vindecarea unor leziuni.

In cursul cercetărilor, el a mă
surat conținutul de zinc în ser, 
urină, eritrocitc și piele la bolnavi 
spitalizați, care au suportat ope
rații complicate, și la persoane tu 
arsuri grave. A fost examinată 
atît regiunea lezată, cît.și, penuu 
control, porțiuni de piele sănătoa
să.

Sulfatul de zinc s-a administrat 
în doze de 110-210 mg de 
ori pe zi. In aceste condiții 
constatat că concentrația de 
crește mai ales în regiunea
nilor. Deși după administrarea 
zincului, la bolnavi cu insuliciența 
acestui element conținutul de zinc

în ser a crescut, reacția oprima nu 
a avui loc pină ce concentrația de 
zinc în piele nu s-a apropiat ie 
norma), .uit în regiunea lezat.;, 
cil și în regiunea de control.

Dr. Henzel presupune că zincul

participă la uncie procese biochimi
ce care precedează histogeneza d 
vindecare a leziunilor ți că efici 
ența acestor procese depinde îi 
mod evident de concentrația locală 
a zincului.

REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) SAU; 

DISTRUS; 3) Moș! — ,4r.î 
poda! — Împarte fața; 4) Lăsat 
rece — l'E LOC; 3) ddu gnu — 
Ofițer mic — Străbunic; 6) 1 etc 1 
— E tăiat... —... la rană!; 7) 
UNICI — HOT; 8) L A PĂ
TRAT! —...?; 9) La munte! — 
PATRAT; 10) TRIMIS.

\FRTICAL: 1) ORE!; 2) 
DEPLASAT; 3) Pom gol! —... ?

Dilș an 
pacienfi in 
cu su. r'.’s examenul de condu •iilor auto și a obținut permi
sul de categoria ,.B". Relatind despre aceasta, ziarul iugos
lav ..Borba" subliniază că Vlahov este primul om cu inima 
grefată care a dat examen de conducător auto, după ce 
suportase una dintre cele mai complicate operații din isto
ria <■' 'nri.ei. El a fost operat la Houston (S.U.A.) de către 
re mm.tul chirur/i american De Bakey, in septembrie 196'8.

niște cunoștințe 
Pe la cinematograf, 
Ronțăie mereu semințe 
Spre-a ne face nervii praf. 
Nu prea au ei preferințe 
Pentru ce e pe ecran 
Filmele nitam-nisam

' MM wl
li'mE imQMBii ' v8 B 'Iz .

Le consumă cu... semințe. 
Și cind ies, senini, din sală 
Ei in urma lor nu lasă 
Decit cojile și— lipsa 
Celor șapte ani de-acasă ! 
Ani eu niște cunoștințe...

Ion PALTIN

O mare tensiune stăpinea 
casele tropicale unde viitoa
rea fiorilă-mamă Noelle și 
tatăl Mukisi locuiau în spa
ții separate. Nașterea era e- 
minentă. Un mare număr de 
camere de fotografiat erau 
pregătite pentru,a marca e- 
venimentul. devenit cunoscut 
in inti-caga lume. deoarece 
va fi pentru a doua oară 
cind un pui de gorilă se va 
naște in captivitate și prima 
dată intr-o grădină zoologică 
engleză.

In fotografie Noelle pe pa
tul său din talaj.

Dezlegările careurilor 
apărute în nr. 6 503

Tratind acest capitol vom in
erva să prezentăm uncie din 

cele mai semnificative serii do 
mărci locale apărute in Tran- 

Ivania de Nord in perioada 
iilor 1944—1945.
Transivania de Nord, elibera

tă după 23 August 1944 de tru
pele române și sovietice, nu a 

mod oficial 
română, decit 
de 9 aprilie

poșta română 
desfășoară 

localități 
Nord încă 
— deceni-

in multe din locali
tățile eliberate au fost menținu
te ofi iile poștale ale autorități
lor locale, independent una de 
alta.

Pentru normalizarea acestei 
situații cit și in scopul epuizării 
Stocurilor mari de mărci ma
ghiare ce se utilizaseră pină în 
acel timp s-a trecut la suprati- 

unora din aceste mărci, 
noi 

o-

î“

Astfel, in luna februarie 1945 
a fost emisă o mir ă de jude- 

"are ver- 
sup ?r;oară 

Nă-

a

CAREUL „GAUDEAMUS* 
ORIZONTAL: 1) Bacovia

— Data : 2) Ușă — Studente ; 
3) Cîmp — Clasă — R; 
Umila — Ațele; 5) Rin —
— Inele ; 6) Eleve — Une
— Ax : 
Ana :

7) Sa — Erată
8) T — Urări — In 

M ; 9) Iași — Clinici ; 
Moft — Ane — Am ; 11) Țări
— Ot — Ada ; 12) Or — Cor
— Caiet: 13) Camarad — Sate.

CAREUL .TOAMNA* - 
ORIZONTAL: 1) Toamnă — 
Sară : 2) Dac — Anotimp; 3)

— Tii — Ao : 4) Iepuri 
NS — S; 5) R — Eră 
Vite; 6) Care — Ti — 

Orc : 7) Fmisă — Aoleo ; 8) 
Ait _ Pe _ R _ Sp ; 9) Nc
— Săteancă. —

ORIZONTAL : 1) Autorul versu
rilor : „Octombrie - a lăsat pe 
dealuri/ covoare galbene și ro
șii/..." ; 2) „Cri, cri, cri" (toa 
nă gri) ; 3) însușire nu cu... 
proximație — Din același 
4) Nu merg la aproximație 
Mut aproximativ !... — ...și 
mai puțin I ; 5) Bite I - Dir 
chiul Orient ; 6) A „palpat 
aproximație relativitatea ; 7) Sint 
ispășitori mai ales toamna - 
Diminutiv masculin ; S) Au o for
ță aproximativă - Prim mijloc I... 
—... in careu I 9) Insistă mai mult 
decit aproximativ ; 10) Acțiuni a- 
proximativ dezastruoase.

ți de lemn ; 10) Desuet cu apro
ximație — Toamna sint mai ce
nușii (poetic).

Ion LICIU

y

10) ToAmNÂ

te
9 19• • •

«

e
s

2 A 5 6 7 9 »o

săud* iar in pn<■ 
a mărcii s alpin vi d

Marca a fost lipăi 
do II bii'-ăți + 2 lo<- 
partea dreaptă a col 
tio costală, imita 
avind un desen compus din or
namente tipografice (fructe sti
lizate).

Această emisiune a fost tipă
rită și vindută in orașul Bis
trița. Mărcile au lost folosite 
pentru francare o perioadă 
foarte scurtă pe întregul terito
riu al județului Năsăud. 
acest motiv 
sint toarte 
valoare de 
mare decit

pînză,

Din 
obliterate (circulate) 
rare, ele tivind o 
achiziție mult mai 
cele necirculate.

E. BENCEA

2

3

4

9
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Un colectiv animat PLENARA CONSILIULUI U.A.S.R.
de dorința afirmării

pune m funcțiune trei aaaiaie 
cameră cu o producție de 100 
loDc.zi ; .

e in același strai, dar in 
bici! XII. deasupra orizontului 
bCJ 'e va da in exploatare un 
abataj cameră la est de gale
ra transversală. De aici *e vor 
tvlrare zilnic 50 lone de căr
bune :
• toi la est de galeria trans

versală din blocul XII. 'traiul 
5. se va da in exploatare un 
abataj cameră dt-3'upra orizon
tului S02. care va avea o ca
pacitate de producție de 50 
lone/zi :
• pentru asigurarea condi

țiilor de transport a producției 
și materialelor necesare se va 
recondiționa galeria de trans
port de la orizontul 700 intre 
galeria transversală nr 1 si 
pulul 13. in vederea creării 
condițiilor de transport cu loco
motive Diesel. In același scop 
sc va betona si amenaja galeria 
direcțională intre galeria trans
versală nr. 1 și puțul auxiliar 
A alea Mierleasa;
• pentru asigurarea condi- 

la’ior de transport la puțul 
auxiliar, se vor termina lucră
rile la circuitul do la orizontul 
700 ;

9 condițiile de haldare a 
sterilului la incinta Mierleasa 
vor fi asigurate o dată cu exe
cutarea unui circuit de trans
port.

— B nuim câ există o Iar aii

productivității muncii. Ce ne 
puteți spune in acest sens ?

— Introducerea susținerii 
metalice in abatajele frontale 
d u stratul 5. blocul XI. orga
nizarea unor brigăzi care să 
obțină viteze de avansare de 
cel puțin S0—100 m lună. efec
tuarea unui studiu pentru rațio
nalizarea efectivului in regie de 
la suprafață și in subteran, sint 
măsuri care vor contribui la 
creșterea productivității mun
cii cu 5 la sută față de sus
ținerea in lemn s| la scăderea 
consumului specific de lemn, 
la punerea in funcție a unor 
noi capacități de mare produc
tivitate. la deservirea mai bună 
a brigăzilor și cointeresarea 
materială a muncitorilor din re
gie.

— Dar pentru reducerea pre
țului de cost ?

— Și pentru îmbunătățirea a- 
cestui indicator am preconizat 
mai multe măsuri :

& creșterea gradului de folo
sire a utilajului din dotare cu 
5 la sută față de 1970 ;

© extinderea procedeului de 
bandajare cu plasă metalică in 
lucrările miniere :

© gospodărirea mai bună a

0 dotarea minei cu 2 loco

materialelor și utilajelor din
dotare :
• refolosirea armăturilor me-

talice Tll de la lucrările de
pregătiri din cărbune. după
rcc.mdiționarea lor :

motive Diesel, cu un buldozer- 
excaxator pentru încărcarea si 
descărcarea materialelor de 
masă, o mașină pentru recondi- 
ționarea profilelor Tli :

€> asigurarea unor autovehi
cule corespunzătoare ca număr, 
capacitate' și destinație de foia- 
silită pentru transportul per
sonalului. a materialelor si u- 
tilajelor ;
• executarea lucrărilor de 

intreținerc a drumului de ac
ces la incinta Mierleasa ;

O montarea conductei de 
apă potabilă la incinta-gară.

Prin aplicarea în termenul 
stabilit a acestor măsuri avem 
convingerea că se asigură în
cadrarea in prețul de cost pla
nificat. că se asigură mineri
lor noștri condiții de lucru cu 
productivitate mărită.

Simpla enumerare a princi
palelor obiective care se află 
in centrul atenției colectivului 

muncitori, ingineri și teh
nicieni de ia Exploatarea mi
nieră Bârbăteni. planul ce mă
suri alcătuit de comitetul de 
dire ție al întreprinderii și 
aprobat de adunarea generală 
a s Variaților acestei mine, scot 
în evidență hotărîrea colectivu
lui de muncă de la Bârbăteni de 
a imprima activității salo un 
mers ascendent pe un drum 
presărat — deocamdată — cu 
obstacole, dar singurul drum 
care poate oferi celor care ii 
parcurg sentimentul măreț al 
datoriei împlinite.

Desfășurată sub seninul in- 
cknuiurilo; și indicațiilor u- 
prinse in cuvîntaroa rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușest i i 
p. i .iul deschiderii festive a a- 
nului d< invățămint sup< .or. 
pivn.u.i Consiliului U.A.S.R. din 
3 octombrie 1970 a fost ons .- 
< rată analizei activității aso ia- 
țiilor in anul universitar tre ut, 
stabilirii sarcinilor și răspun
derilor ce le revin in noul an 
universitar.

La lucrările plenarei au luat

pa: te tovarășii: Ion Iliescu, 
p m-si relar al C.C. al U.T.C., 
lan Tcore nu. șeful secției in- 
xâțămint a Consiliului de Mi
niștri, \ltxc Popescu, adjunct 

ministrului inv ățămintului. 
Au participat, de asemenea. î e- 
prezentanți ai ministerelor și 
instituțiilor centrale cu care 
elaborează U..A.S.R., . adre di- 

da> ti'e universitare, activ Sti ai 
U.T.C. <=»

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul numeroși participant.

Plenara a adoptat măsuri 
pentru intensificarea activității 
organizațiilor studențești in ve
derea aplicării consecvente a 
Dire tivelor C.C. al P.C.R. și a 
prevederilor Legii invățămintu- 
lui, in domeniul pregătirii pro
fesionale și politico-ideologice, 
al edui arii comuniste a tinere
tului studios in spiritul politi
cii partidului și statului nostru. 
In deplin consens cu necesita
tea orientării consecvente a șco
lii superioare către cerințele e-

< onomiei, ale practicii, ale crea
ției materiale și spirituale, ple
nara a stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea unor legături per
manente ale asociațiilor cu or
ganizații U.T.C. din unitățile 
productive și de cercetare' pen
tru a contribui la mai buna in
tegrare profesională a viitori
lor absolvenți.

Participanții la plenară au ex- 
p mat hotărirea fermă a stu
denților și asociațiilor de a în
scrie in bilanțul acestui an u-

niversitar rezultate corespunză
toare condițiilor bune de în
vățătură cu le-au fost create, să 
imprime activității asociațiilor 
studențești un puternic impuls, 
spirit mobilizator și combativ 
in îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid _ș olii noas
tre superioare, pentru formarea 
și educarea viitoarelor cadre de 
specialiști ai economiei, știin
ței și culturii României socia
liste.

(Agerpres)

ISPORESC 
CARATELE 
INVESTIȚIILOR 
MINIERE

(Urmare Jin fag. 1}

...și un depozit 
de lemne

DUMINICĂ 4 octombrie

To: :ri Uricani i-a fos: pre
dai spre folosința an nou depozit 
dt lemne, care dispune pe platlor- 
mrle sa'.e de balast și beton de o 
s- fa;.j-.i'.ă ce întrece 5X0 
ni. •: p.v.rați. Depoziț ii este de
servit de linii lerate industriale 
înguste.

Noi obiective 
în recepție

D pa o prerecepv- prealabi 5, 
eu i.v.rai în recepție propriu- 
zisâ alte două obiective de bază 
rr itru activitatea minieră : insta
lația provizorie de extracție, eta
pa 1. și lucrările de organizare a 
săpării, ambele din cadrul incintei 
Uricani es'., strici necesare mine
rilor in vederea începerii săpării 
puțului est Uricani.
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.Mica publicitate
V1ND CASA OCUPABILA,

Drăghici Rozalia, Lupeni sir. 6 
August 15.

■jmirn55253
iszeqesș

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Timp pentru a trăi 
(5—7 octombrie) ; Republica : 
Cei cinci din cor (5—7 oc
tombrie) ; LONEA — Mine
rul : Familia Toth (5—7 oc- 
tombrie): VULCAN : Feres
trele timpului (5—7 octom
brie) : LL PENT — Cultural : 
Cei 1 000 de ochi ai doctoru
lui Mabuse (5—9 octombrie).

9.20 Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Matineu duminical pentru 
copii și școlari.

12.22 Viața salului.
11,15 In reluare la cererea tele

spectatorilor : Doina Spă
tarii, Charles Aznavour și 
Luis Mariano.

12.22 De strajă patriei.
12,30 Concert simfonic.
15.22 Fotbal: Politehnica Iași 

— Rapid (divizia națio-
nala A) Transmisiune di
reciă de la lași.

14,45 Emisiune in '.imba ni a-
ghiara.

16.15 închiderea emisiunii de
dimineață.

1".3C Deschiderea emisiunii de
după-amiază.

1~.35 Studioul _\".
19,30 Telejurnalul de seară.
22.22 1 a horă-n sat.

Participă taraful și so
liștii Căminului cultural

din comuna Iancu Jianu, 
dirijor Fănică Fierarii, 
fluierașii Căminului cultu
ral din comuna S:oi- 
canești, formația de dan
suri din Scornicești și for
mația de călușari din Vîl- 

ccle.
22,50 Filmul artistic : „Cei trei 

mușchetari". Parodie mu
zicală.

21.55 Melodii pe rampa de 'an
să re.

22.32 Telejurnalul de noapte.
23.22 închiderea emisiunii.

LUNI 5 octombrie

ÎS.22 Deschiderea emisiunii. 
.Microavanpremiera.

ÎS,25 Sub semnul profesiunii. 
Ce doriți să cunoașteți 
despre profesiunea de 
subinginer ?

18,40 Teleglob. Imagini din 
R.D. Germană.

19.22 Xctualitatea în economie. 
19,15 Xnunțuri — publicitate.
19.22 1 221 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.32 Telejurnalul de seară.
22.22 \genda politică de Ion 

Mărgineanu.
22.12 Roman foileton: ..Punct 

și contrapunct' (III).
22.55 Panoramic științific.
21.22 Din carnetul cu amintiri 

al „Cerbului de aur* : 
Hugues Auffray. Mie N’a- 
kao. Anda Căbugăreanu.

22.20 Telejurnalul de noapte^ 
23.25 Rampa.
23,CO închiderea emisiunii.

LUNI 5 OCTOMBRIE

5.05—6,00 Muzica dimineții 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal: 9.30 Revista 
literară radio; 10.10 Curs de 
limba engleză; 10.30 La braț cu 
muzica ușoară; 11.05 Radio-Pri- 
chindei; 11.15 Fragmente din 
opera ..Pană Lesnea Rusalim" 
de Paul Constantin eseu; 11.45 
Sfatul medicului; 12.00 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 
12.15 Melodii de Paul l'rmu- 
zescu: 12.25 Știința la zi; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal; 13.10 Avanpremie

I 
I 
i
I 
I
I 
I

I 
I
I
I
I

ră cotidiană; 13.22 Recunoașteți 
interpretul ? — muzică ușoară; 
13.45 Cintă Victoria Baciu. Ale
xandru Dumbravă și Constantin 
Busuioc; 14,00 Compozitorul 
săptăminil; 14,30 Emisiune mu
zicală pentru ostași: 15,00 Mu
zică ușoară; 15.30 Cintece și jo
curi populare; 16.00 Radiojur
nal; 16,20 Muzică ușoară; 16,30 
Revista economică; 16.45 Cinte
ce; 17.05 Antena tineretului; 
17.30 Concert de muzică popu
lară: 17.50 Poșta radio; 18,00 
Program oferit de orchestra de 
muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii Române Și de formația 
Pete Fountain: 18.30 Pagini 
simfonice nemuritoare: 19,00 
Gazeta radio; 19.30 Din comoa
ra folclorului nostru; 20.05 Ta
bleta de seară: 20.10 Muzică u- 
șoară; 20.20 Argheziană; 20,30 
Teatru radiofonic; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport: 22,30 Meri
diane melodii; 0.03—5.00 Estra
da nocturnă.

Marșul
Astfel, La începutul acestei 

veri am pornit-o pe jos de-a 
j . „ il liniilor de omuni -.ție 
uit- forțelor putriotkc, prin ma
rele district estic Moxico. Pri
mi ie cile, u zile au fost consa
crate uno; discuții u Ncto și 
uiți lideri, la un bivuac nu do
pa-te de front, ra cu Zambia;
ă Neto era in drum spre 

si â :>ătatc. in epindu-și tur- 
m u •. u Zambia și apoi conti- 
nuindu-l pină la Roma, u o 
vizită la Papa. Ruta pe care 
mi-o alesesem mă ducea spre 
vest.

„Antilopele" desculțe
Eram însoțit de .Paganini*, 

comandantul regiunii, un om 
•vesel de vreo 30 de ani. venit 
d’n Angola entrală. care um
bla ca o antilopă și-și purta 
t ;.ni;u și arma automată ca pe 
un fulg. O altă tinără antilopă 
d’n grupul nostru era ,Cea- 
p . - :are spunea că -pentru 
ca sâ mergi intr-ud--'âr bine 
t buie să te descalți” și are 
abia învățase să citească și să 
S r:e propria sa limbă — lu
cită ze.

Cei mai mulți din partizani 
ți-uu dat nume din ittori-t răz
boaielor. Dar „Paganini- 'i-a a- 
les acest nume pentru că, mi-a

spre Atlanlie
spus ei. adevăratul Paganini 
„a fost nefericit in copilăria 
lui, și tot așa am fost și cu". 
In total erau 20. printre noi 
dr. Eduardo dos Santos, șeful 
serviciilor medicale ale parti
zanilor. parțial de origine por
tugheză. Aproape toți ceilalți 
erau localnici.

Erau cu toții plini de bună 
dispoziție. Păstrind proporțiile 
— era vorba de partizani — 
disciplina lor era extraordina
ră. <a și starea lor de spirit. 
Ej m-au condus de la un de
tașament la altul, detașamen- 
tele fiind distanțate la cite 6-10 
orc- de mers și am ajuns să ne 
cunoaștem foarte bine. De-a 
lungul unei .centuri exterioa
re". am mărșăluit mai mult de 
300 km. apoi, ocolind prin sud 
și est. cam tot atit inapoi Am 
slăbii in acele zile cu 8 kg. 
Dar a meritat.

Cu și fără arme
Partizanii M P.I..A. (Mi' ar'-a 

pop’ll iră pentru eliberarea An
gola) au început lupta aici, in 
Angola estică, in primele luni 
ale anului 19GG. De la zero in 
1965, mi-a spus Neto. numărul 
lor a eres ut in această re
giune pină la 5 000, odin care

mai puțin de 3 000 au arme mo
derne și. după cum veți vedea, 
unii nu au nici un fel de ar
me". In Cuanza Norte, departe 
in nord-vest, ..mai avem vreo 
1 500 de oameni și alte citeva 
sute in Cabinda“, la nord de 
delta Congoului.

Organizați in detașamente de 
ea mai mare mobilitate, numă- 

rind ite 25 de oameni fiecare, 
printre caic detașamente cil mi
siuni speciale, a minarea dru
murilor. ei au stabilit un con
trol destul de puternic asupra 
mediului rural, pină la o dis
tantă d<- citeva sute de iaizi de 
numeroasele posturi fortificate 
și garnizoane ale armatei por
tugheze. in districtele estice. 
Atita puteam observa, in limi
tele libertății de mișcare a 
marșurilor și bivua arilor noas
tre. Rareori eram nevoiți să ne 
deplasăm in timpul nopții, sin
gura primejdie la rare ne pu
team aștept.i fiind atacurile u- 
nor „commando* portugheze 
transportate cu elicopterele. 
Portughezii folosesc șoselele 
principale pentru convoaie pu- 
t<-rni înarmate de camioane de 
aprovizionare. Dar noi traver
sam aceste șosele in voie, chiar 
în timpul zilei.

(Va urma)

A

In unitățile sectorului 

comercial și de alimentație

publică din municipiu

După cum este cunoscut, 
răspunderea pentru aplicarea 
normelor in vigoare privind 
prevenirea și stingerea incen
diilor revine conducătorilor 
de întreprinderi. In unitățile 
sectorului comercial și de ali
mentație publică rezolvarea 
sarcinilor respective s1 face 
in conformitate cu art. 8 din 
Decretul nr. 102/1963, precum 
și cu Instrucțiunile ni. 130
pentru prevenirea incendiilor 
in ramura comerțului de stat 
elaborate de M.C.l. De un 
real sprijin conducerilor aces
tor unități sint in acest sens 
comisiile tehnice coordonatoa
re în frunte cu tov. Stelian 
Vintilescu, Constantin Secară, 
Carol Fodor, prin care se asi
gură conducerea și controlul 
activității de prevenire și stin
gere a incendiilor. Comisiile 
tehnice p.c.i din cadrul O.C.L.

D Alimentara. O.C.L. Industrial 
și T.A.P.L. Petroșani s-au pre
ocupat cu simț de răspundere 
de înlăturarea unor deficiente 
ce puteau constitui cauze de 
incendii, de mobilizarea sala- 
riaților ia cunoașterea și res
pectarea regulilor p.c.i.

Din controalele executate la 
o marc parte din unitățile co
merciale și la depozite s-a con
statat că majoritatea gestiona
rilor. care sint direct răspun
zători de organizarea pazei 
contra incendiilor la locurile 
de muncă, conform Instrucțiu
nilor M.A.I. nr. 362/1963 art. 
25, acordă atenție cuvenită a- 
părării bunurilor materiale 
împotriva incendiilor. luind 
în acest scop măsuri satisfă- 
cătoare specifice ficărui loc 
de muncă și conforme cu In- 

; strucțiunile M.C.L nr. 130/1969.
Cu toate acestea se constată 

încă existența a numeroase 
deficiențe ce pun in pericol 
multe din unitățile și subuni
tățile organizațiilor comercia
le. de deservire publică sau 
depozitelor. Astfel, la multe 

] magazine și restaurante se
folosesc instalații electrice ce 
au mari defecțiuni (tablouri e- 
lectrice deteriorate, siguranțe 
supradimensionate) precum și 
instalații electrice improvizate. 
Mulți gestionari ca și șefi de 
depozite n-au trecut nici pină 
acum la aplicarea prevederilor 
instrucțiunilor de ramură ale D M.C.L : sc folosesc radiatoare.
reșouri. direct pe pardoseala 
combustibilă a încăperilor ; la 
majoritatea localurilor de ali
mentație publică inj - (oarele 
de motorină de la sobele de 
gătit din bucătării sint defe - 
Io. producîndu-Se scurgeri de 
motorină ceea ce prezintă un 
grav pericol de incendiu : la 
majo' Hatea mac izuiclor O.C.L.

- Industrial și O.C.L. Alimenta- 
! ra personalul nu cunoaște atit 0 regulile elementare de preve

nire a incendiilor cit și minui- 
rca materialelor inițiale de 
stingere, astfel că. acestea in 

iz do incendiu, nu pol fi fo
losite.

□ Lipsuri destul de grave au 
fost semnalate și la depozitele 
de alimente și de mobilă din 
Petroșani. La aceste unități 
se blochează căile de acces, 
hidranții de incendiu nu sint 
întreținuți in bună stare de 
fun tionarc. ambalajele nu sc 
depozitează in locurile special 
amenajate și. ceea e este 
mai grav, e că prin aceste de
pozite sc fumează. Deși ase
menea nereguli conți ivin nor
melor de prevenire a incendii
lor. totuși ele nu au consti
tuit un semnal de alarmă pen
tru toți șefii de depozite, 
gc'lionarii și i -sponsabilii u- 
nităților O.C.L. Industrial și 
O.C.L. Alimentara. ale 
T.A.P.L. care, conform acte
lor normative in vigoare, au 
obligația de a lua măsurile 
cuvenite pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor la bunu
rile pe care le dețin sau le 
administrează. Vinovați se 
fac de aceste deficiențe și șe
fii serviciilor administrative de 
la cele două organizații co-
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nicfciale din Petroșani. Năsta- 
se Fugaru și Ștefan Budclean 
care nu au luat măsurile co
respunzătoare de remediere a 
acestor deficiențe.

Sc știe câ. o dată cu venirea 
timpului răcoros, inccpind cu 
lunile octombrie și noiembrie 
ind temperatura scade brusc, 

crește sfera cauzelor genera
toare de incendiu. Aceasta ca 
urmare a folosirii mai intense 
a focului pentru încălzirea 
magazinelor și a altor încă
peri. precum și a instalațiilor 
electrice de iluminat și de 
forță, care favorizează izbuc
nirea unor incendii, in cazul 
cîntl nu se iau măsurile de 
pretenire necesare.

Experiența anilor tr* uți 
nc-a demonstrat câ. in mai a 
lor majoritate, incendiile sint 
cauzate de utilizarea sobelor 
sau a coșurilor de evacuare a 
fumului in stare defectă, de 
scurt circuite produse la in
stalațiile electrice, de manipu
larea neglijentă a focului des- 
his, de neglijența fumători

lor, precum și de încălcarea 
altor reguli elementare de 
prevenire a incendiilor cum ar 
fi lăsarea fără supraveghere a 
sobelor sau lăsarea focului a- 
prins in ele după închiderea 
magazinelor, aruncarea cenușii 
cu jăratec la intimplare. insta
larea necorespunzătoare a re- 
șourilor sau a radiatoarelor e- 
lectrice, precum și uitarea a- 
ccstora in prize etc.

Pentru ca fiecare gestionar, 
șef de depozit sau orice alt 
salariat din unitățile comercia
le să cunoască și să poată lua 
la timp măsurile ce se impun 
in vederea înlăturării cauzelor 
producătoare de incendii, este 
necesar să se pună accent pe 
următoarele ‘măsuri :

• executarea unui control 
amănunțit la toate locurile de 
muncă, pentru a depista și 
înlătura orice cauză care ar 
putea provoca incendii :

• sobele de încălzit (in 
special cele metalice) se vor 
verifica și instala conform 
normelor p.c.i. Ia o distanță 
corespunzătoare față de raftu
rile cu mărfuri etc.:

© instalațiile electrice 
fie verificate in amănunțime 
luindu-se măsuri pentru înlă
turarea oricăror defecțiuni sau 
improvizații ;
• paza contra incendiilor 

la locul de muncă să sc asigu

re temeinic, prin instruirea 
permanentă a tuturor sa'aria- 
ților ;

• verificarea amănunțită a 
stării de funcționare a mate
rialelor inițiale de stingere a 
incendiilor (stingăloare). lu
indu-se măsuri de protejare a 
lor împotriva înghețului :

• nu se va admite folosi
rea de radiatoare, reșouri e- 
lectrice instalate prin maga
zii or Ia rafturi, la tejghele, 
in scopul încălzitului ;

0 la fiecare depozit să se 
întocmească și să se afișeze, 
in funcție de caracteristicile 
mărfurilor adăpostite, sarcini 
specifice p.c.i. care sâ fie te
meinic cunoscute si respectate 
de salariați.

Luarea unor măsuri ferme 
v,i trebui să preocupe ind -a- 
proape pe toți factorii de răs
pundere din întreg sectorul 
comercial. Factorii de condu
cere din acest sector să ia 
atitudine hotărită față de toți 
gestionarii, responsabilii de 
unități comerciale, șefii de 
depozite care încalcă regulile 
de prevenire a incendiilor.

Respectarea cu toată răs
punderea a normelor de pre
venire a incendiilor constituie 
nu numai o obligație legală, 
ci și o îndatorire patriotică 
pentru fiecare cetățean.

ȘEFI DE MAGAZINE 
COMERCIALE ȘI AI 
UNITĂȚILOR DE ALI
MENTAȚIE PUBLI

CĂ !
Conform instrucțiunilor 

M.A.I. nr. 362/1967 și nr. 180 
ale M.C.L, purtați întreaga 
responsabilitate pentru organi
zarea pazei contra incendiilor 
la locurile de muncă. In a- 
cest sens, sînteți obligați :

• să acționați pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la locurile de mun
că a căror conducere vă este 
încredințată ;

să luați măsuri pentru 
afișarea sarcinilor de preveni
re si stingere a incendiilor 
după specificul și particulari
tățile fiecărui loc de muncă

și să controlați respectarea 
normelor prescrise ;

Qf să instruiți lunar tot 
personalul din subordine, cu 
prixire la sarcinile ce-i rețin 
pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor :

©• să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de 
incendiu, din rîndurile per
sonalului existent in subor
dine ;

© sâ asigurați păstrarea. în
treținerea și funcționarea uti
lajelor de stingere a incendii
lor existente in dotarea obiec
tivelor pentru care purtați 
responsabilitatea.

LUCRĂTORI DIN CO
MERȚ, NU UITAȚI !

încălcarea prevederilor 
H.C.M. 2 285/1969 atrage după 
sine severe sancțiuni materi
ale. De aceea, în scopul reîm
prospătării cunoștințelor celor 
care răspund de asigurarea 
respectării regulilor de pre
venire a incendiilor punctăm, 
in rîndurile ce urmează, cite
va din prevederile acestor ho- 
tărîri și modul de sancționare 
a abaterilor :

• nerespectarea normelor 
dc prevenire și stingere a in
cendiilor stabilite prin instruc
țiuni emise de ministere și 
celelalte organe de control, 
dacă fapta constituie o con
travenție prevăzută in prezen- 
1a holărire, se sancționează 
cu amendă de la 1 000 la 
3 000 lei ;

© neadâpostirea. neintreți- 
nerea in stare de funcționare 
sau blocarea in asa fel incit 
să nu poată fi folosite in caz 
de incendiu a instalațiilor, 
mașinilor, utilajelor și mate
rialelor de prevenire și stin
gere a incendiilor ori exploa
tarea acestora in alte scopuri 
decit cele pentru care sint 
destinate, se sancționează cu 
amendă de la 800 la 1 500 
lei ;

© neorganizarea sau ncin- 
treținerea în bune condițiuni 
a căilor de acces pe teritoriul 
ce ’ aparține organizațiilor 
socialiste, ori blocarea căilor 
de acces in interiorul secții
lor, depozitelor și in alte a- 
semenea încăperi incit să nu
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poată fi folosite in caz dc 
incendiu, se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 Iei : 

@ neexecutarea sau nein- 
treținerea in bună stare, po
trivit normelor in vigoare, a 
bazinelor, rampelor de ali
mentare. hidranților ori sur
selor de apă necesare pentru 
stingerea incendiilor, sau blo
carea acestora in așa fel incit 
să nu poată fi folosite in caz 
de incendiu, se sancționează 
cu amendă de Ia 800 la 1 500 
lei ;

© neinstruirea întregului 
personal din obiective cu 
privire la normele de preveni 
re și stingere a incendiilor, 
se sancționează cu amendă de 
Ia 300 la 800 lei ;

folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit, ilumi
nat sau foită motrică, cum 
sint instalațiile de gaze na
turale sau gaze lichefiate (ara
gaz). reșouri, fiare de călcat, 
radiatoare sau mașini electrice 
de gătit ori de încălzit sau alte 
asemenea aparate, dacă sint 
defecte și prezintă pericol de 
incendiu, se sancționează cu 
amendă «Ie la 100 la 300 lei ;

© instalarea sobelor de 
metal sau a burlanelor la dis
tanță mai mică de 70 cm față 
de pereții din seîndură sau 
din faianță (in cazul cînd 
aceștia sint izolați în dreptul 
sobelor și a burlanelor), ori 
la o distanță mai mică de 1 
m (în cazul cînd pereții de 
seîndură sau de faianță nu sint 
izolați in dreptul sobelor de 
metal aflate pe pardoseală 
combustibilă fără postament 
izolator), se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 lei ;

• fumatul in depozite, ga
raje, grajduri, poduri, ma
gazii sau in orice alte aseme
nea locuri unde există pericol 
de incendiu, in afară de spa
țiile destinate acestui scop, se 
sancționezâ cu amendă de la 
300 la 800 lei.

ȘTIAȚI CĂ ?
In perioada louinnă-iarnă 

cele mai multe incendii se 
produc datorită ;

© sobelor greșit instalate 
și supraîncălzite și lăsate cu 
foc in ele după închiderea 
magazinelor ;

• coșurilor, radiatoarelor și 
resourilor electrice instalate 
necorespunzător sau uitate in 
priză după includerea maga
zinelor :

© coșurilor de evacuare a 
fumului necurățate sau neizo
late față de părțile lemnoa
se ;

• cenușii cu jar aruncate 
la intimplare. »*

Dacă la locul dv. de muncă 
observați existența unor astfel 
de situații favorabile produce
rii incendiilor, acționați nein- 
tîrziat și energic pentru li
chidarea lor.

Paza bună, trece primejdia 
rea !

REȚINEȚI!
I n stingălor cu spumă chi

mică se folosește astfel : se ia 
de pe suportul său. menținin- 
du-se in poziția în care l-ați 
găsit, se pune jos și cu ajuto
rul cuiului sau sirmej anexa
te, se desfundă oAficiul situat 
la partea superioară. Apoi, cu 
mina dreaptă se apucă mine
rul dc susținere de sus, iar 
cu stingă cel de jos: se agită 
conținutul prin 2—3 răsturnări 
succesive, după care se men
ține în poziția răsturnată. în 
așa fe| ca orificiul să fie in 
partea de jos. Urmăriți ca 
jetul dc spumă să cadă asu 
pra flăcărilor !
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In Comitetul pentru problemele

al Adunării

„Apollo 15“

Largă acțiune revendicativă
GermanieiIn H F. ala Londra

— Corespondentul 
Mircea Moarcăș,

VIENA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stancescu, tran
smite: Aproximativ 800 000 de 
alegători austrieci sînt chemați 
duminică la urne în landul Tirol 
și la Viena. Scrutinul din Tirol 
are loc în condiții normale și 
este destinat reînnoirii consiliului 
regional (parlamentul local). Cel 
din Viena reprezintă un caz 
unic în istoria Republicii austrie
ce : este de fapt o repetare a 
alegerilor parlamentare de la 1

sociale, si umanitare

Contacte VIATA
NDRA ; —

Primul ministru al Singapo- 
rclui, Lee Kuan Ycw, a so
sit vineri la londra pentru o 
vizită oficială de cinci zile. 
El urmează să aibă întreve
deri cu primul ministru bri- 
tan . Edward Heath, și cu 
conducători ui Partidului La
burist cu privire la viitoa
rea conferință a primilor mi
niștri din țările membre ale 
Commonwealth-ului. care ur
mează să aibă loc in luna 
ianuarie 1971 la Singapore.

PARIS 3 (.Ygerpres). — 
Președintele Franței. Georges 
Pompidou, l-a primit vineri 
pe ministrul de externe ja
ponez. Kiichi Aichi. sosit in
tr-o vizită oficială la Paris. 
Cu acest prilej, președintele 
Franței și ministrul japonez 
au avut o convorbire cu pri
vire la relațiile bilaterale și 
la unele probleme interna
ționale. După întrevederea cu 
președintele Pompidou, mi
nistrul japonez a declarat 
ziariștilor că discuțiile au re
levat importanța consultărilor 
periodice dintre cele două 
țări, consultări care permit 
dezvoltarea in continuare a 
relațiilor de colaborare mul
tilaterală.

In aceeași zi. Kiichi Aichi 
a avut o întrevedere cu șeful 
diplomației franceze, Maurice 
Schumann.

GENEVA 3 (Agerpres). — Comisia pentru stupefiante a 
Națiunilor Unite. întrunită in sesiune specială, începind de 
luni la Gene\a. a adoptat vineri o rezoluție, prevăzind crea
rea unui fond special destinat luptei împotriva drogurilor. 
Rezoluția recomandă, în special, limitarea producției plan
telor, din care se extrag substanțele narcotice, numai pentru 
nevoi medicale și științifice.

Proiectul de rezoluție a fost prezentat Comisiei pentru 
stupefiante a Națiunilor Unite de un grup de state, printre 
care Brazilia, India. Suedia, Pakistan, Turcia și S.U.A.

Ultimele știri sportive
PARIS 3 (Agerpres). — Tra

diționala competiție ciclistâ in
ternațională „Criteriul așilor" 
va avea loc duminică 4 octom
brie la Paris. Traseul competi
ției. fixat in jurul lacului Dau- 
mesnil din Mois de Vincennes, 
măsoară 2,270 km și urmează 
să fie parcurs de 44 de ori. 
.Criteriul așilor' este o compe
tiție care se dispută după sis
temul celor cu antrenament 
mecanic. La startul cursei, vor 
fi prezenți, printre alții, belgia
nul Eddy Merckx, ciștigâtorul 
Turului Franței, Gimondi (Ita
lia). Monsere (Belgia), campion 
al lumii etc-

care era

MCNCHEN 3 (Agerpres). — 
Boxerul spaniol la cat. grea Jo
se Manuel Ibar „Urtain". cam
pion al Europei, a obținut o 
nouă victorie înainte de limită. 
In meciul disputat la Frankfurt 
pe Main, el l-a învins prin ko 
în repriza a treia pe jamaica- 
nul Stanford Harris.
mal greu cu 11 kg. Meciul a 
deziluzionat pi 
spectatori, care au 
vehement. Spectatorii au acuzat 
pe organizatori care au progra
mat pentru Urtain un boxer de 
mina a... treia.

cei 8 000 de 
manifestat

ROMA 3 (Agerpres). — In ca
drul unui antrenament al echi
pei de fotbal Cagliari, cunoscu
tul internațional Gigi Riva, a 
accidentat involuntar un spec-

Statul Uttar Pradesh sub administrare federală

încercărilor

O informație transmisă de a- 
genția Press Trust of India a- 
nunță că cel mai mare stat in
dian — Uttar Pradesh — a tre
cut sub autoritatea președinte
lui republicii, Varahagiri Ven
kata Giri. Decretul prezidențial, 
intrat in vigoare la 2 octombrie, 
pune astfel capăt unei crize 
politice acute și 
forțelor extremiste de dreapta 
de a i apara puterea in acest 
stai

In nici un stat al federației 
indiene nu s-a desfășurat o lup
tă atît de acerbă intre elemen
tele de dreapta, reprezentate de 
aripa disidentă a partidului 
C- .
partidele -Jan Sangh" .Swa
tantra", și forțele progresiste 
care sprijină politica primului 
ministru Indira Gandhi. Părti
cele extremiste \i 
controlului asupra 
portant stat cu o 
aproximativ 
de locuitor:

zau obținerea 
acestui im

populare de 
de milioane 
le-ar fi ofe-

ALGER 3 (Agerpres). 
Președintele Republicii 
Moussa Traore, a sosi 
tr-o vizită in Algeria, 
vorbirile pe care șeful sta
tului malian le va avea cu 
oficialitățile algeriene sint 
consacrate evoluției relațiilor 
dintre cele două țări și exa
minării unor probleme spe
cifice continentului

O
VARȘOVIA 3 (Agerpres).

— Ministru; afacerilor exter
ne al R. P. Polone. Ștefan 
Jedrycowski, l-a primit pe 
deputatul creștin-democrat 
Richard von Weitscheker, 
membru al comisiei pentru 
afacerile externe al Bundes
tagului, cu care a avut o con
vorbire.

R. von Weitscheker face o 
vizită in Polonia la invitați 
Institutului polonez pentr 
relații internaționale.

Grupul de deputați social- 
democrați vest-germani cate 
se află intr-o vizită de infor
mare in Polonia s-a întilnit 
cu Adam Willmann, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne polonez. In cursul in- 
tilnirii. informează agenția 
PAP. au fost dezbătute baza, 
principiile și perspectivele 
normalizării relațiilor dintre 
Polonia și R. F. a Germanici.

O
VARȘOVIA 3 (.Agerpres).

— După cum informează a- 
genția PAP, Zenon Kliszko, 
vicepreședintele Seimului 
R.P. Polone, aflat la Paris, a 
făcut o vizită 
nistru francez, 
Delmas. Tema 
ce a avut loc 
lej. menționează agenția 
tată, s-a referit la relațiile 
bilaterale polono-franceze in 
legătură cu apropiata vizită 
a premierului francez in Po- 

tator nedisciplinat. In timpul u- 
nor exerciții la poartă, șutul lui 
Riva l-a lovit pe un spectator 
care se afla plasat in apropie
rea porții, fracturindu-i brațul 
sting.

Astăzi se desfășoară etapa a 
6-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. In Capitală se vor 
disputa două partide după ur
mătorul program : stadionul „23 
August", ora 10,30 : Progresul 
București — F. C. Argeș; sta
dionul Dinamo, ora 15,30: Di
namo București — Farul Con
stanța.

In țară sint programate ur
mătoarele meciuri : Politehnica 
Iași — Rapid București: U. T. 
Arad — Steaua București: Pe
trolul Ploiești — Universitatea 
Cluj; Universitatea Craiova — 
Steagul roșu Brașov: Jiul Pe
troșani — C.F.R. Timișoara; 
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău.

*

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în cadrul emisunii 
„Sport și muzică" aspecte de 
la toate întîlnirile cu excepția 
jocurilor Politehnica Iași — 
Rapid și Progresul — F. C. 
Argeș. Transmisia va începe în 
jurul orei 15.15 pe programul I.

(Agerpres)

rit
Pe

o influență considerabilă și 
plan național.

Evenimentele au început să se 
precipite încă in urmă cu opt 
luni. In februarie, după căde
rea guvernului prezidat de 
Chandra Gupta, la conducerea 
statului Uttar Pradesh s-a in
stalat un cabinet de coaliție for

COMENTARIUL ZiLEI

mat din reprezentanți ai parti
dului Congresul Național In
dian și ai partidului local 
„Bharatiya Krănii Dal" (B.K.D.). 
Funcția de pi im-ministru a fost 
acordată liderului B.K.D.-ului, 
Charan Singh. Politician cu ve
deri net conservatoare, Charan 
Singh a devenit apărătorul des
chis al intereselor marilor lati
fundiari .și financiarilor din 
Uttar Pradesh. Punctul culmi-

o’

Președintele 
Nixon

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Richard Ni
xon. care efectuează un turneu 
prin mai multe țări europene, 
a sosit simbâtă dimineața la 
Londra într-o vizită oficială de 
cinci ore. cea mai scurtă ședere 
a sa in țările vizitate. La scurt 
timp de la sosire, președintele 
american s-a întilnit cu primul 
ministru britanic, Edward 
Heath, la reședința dc vară a 
acestuia de la Chequers. In ca
drul discuțiilor avute, au fost 
abordate probleme internațio
nale actuale, cum ar fi situa
ția din Orientul Apropiat, re
lațiile Est-Vest, convorbirile so- 
vieto-americane asupra limitării 
cursei înarmărilor strategice etc. 
De asemenea, președintele Ni
xon a informat pe primul mi
nistru Edward Heath asupra 
schimburilor de vederi avute 
cu ocazia vizitelor făcute la 
Roma. Belgrad și Madrid.

LONDRA 3 (Agerpres). — Cu
noscutul antrenor englez Sir Alf 
Ramsey a început de pe acum 
să-și „recruteze" selccționabilii 
pentru campionatul mondial de 
fotbal din anul 1974. El se ocu
pă cu alcătuirea echipei Angliei 
(jucători sub 23 de ani) care 
va intîlni la 14 octombrie la 
Leicester echipa similară a R.F. 
a Germanici. Ramsey acordă cel 
mai marc credit lui Alan Hud
son (Chelsea), în vi istă de 19 
ani, pe carc-1 consideră un ju
cător cu mari posibilități. De 
asemenea Ramsey l-a selecțio
nat in echipă pe .stoperul" 
Lloyd de la Liverpool, care este 
un jucător rapid și in același 
timp un șuteur de clasă.

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
Federația de fotbal iugoslavă a 
comunicat lotul din care va fi 
alcătuită echipa Iugoslaviei pen
tru meciurile cu Olanda (11 oc
tombrie la Rotterdam) și Lu
xemburg (14 octombrie la Lu
xemburg). Din lot fac parte 18 
jucători, printre care portarul 
Mutibarici, fundașii Rajgovici, 
Tesan Stepanovici, mijlocașii 
Doicinovski, Paunovici, Holcer 
și înaintașii Petkovici, Bulcal, 
Bajevici, Jerkovici, Musemiei și 
Geaici.

nant l-a constituit votul din lu
na septembrie din parlamentul 
local, cînd deputății partidului 
B.K.D. s-au pronunțat in tota
litatea lor împotriva proiectului 
de lege privind desființarea 
rentelor și privilegiilor acordate 
maharajahilor. reformă preconi
zată de partidul de guvernă- 

mint Congresul Național Indian 
— și primită cu satisfacție de 
masele populare din întreaga 
țară.

In această situație, conduce
rea partidului Congresul Națio
nal a hotărit să rupă coaliția 
cu B.K.D.-ul. Rămas in minori
tate in Adunarea legislativă a 
statului, primul ministru Cha
ran Singh a încercat să se men
țină la putere, mizind pe o coa-

Azi, în Austria

Alegeri în Tiro! 
si la Viena

concurența 
democrat 
dreaptă), 

căutat cu in- 
vilag incorecti-

martie a.c. in trei circumscripții 
electorale din capitală, unde in 
primăvară au fost desemnați 16 
deputați — 9 ai Partidului so
cialist și 7 ai Partidului Populist.

Partidul liberal a pierdut in 
favoarea populiștilor singurul 
mandat de deputat oe-1 deține i 
la Viena (i-au lipsit -numai cîtc- 
va zeci de voturi). Considerîri- 
du-se frustrat prin 
Partidului național 
(grupare de extremă 
Partidul liberal a 
sistență să dea in 
tudinea șefilor P.N.D. S-a putut 
dovedi astfel că P.N.D. a falsi
ficat semnături la validarea can
didaturilor sale. Sesizat de aces
te ilegalități. Tribunalul constit i- 
țional austriac a hbtărit la 25 
iunie repetarea alegerilor in cir
cumscripțiile amintite. Acea- ț 
este pe scurt i-toria scrutinului 
suplimentar de duminică dtn 
Viena.

Atenția generală se concentrea
ză asupra alegerilor din capitală. 
Orice modificare în raportul de 
forțe între cele două mari parti
de — socialist și populist — poa
te aduce noi complicații re scena 
politică austriacă. Partidul so
cialist. care a obținut la 1 mar
tie o victorie neașteptată și care 
și-a asumat la 20 aprilie răspun
derea guvernării, sneră să-și men
țină pozițiile și după confrun
tarea de duminică. Adversarul 
său oolitic principal. Partidul 
populist, trecut pentru prima 
oara in perioada postbelică i i 
opoziție, vede în scrutinul de la 
4 octombrie ..o ultimă șansă pen
tru corectarea alegerilor" de li 
1 martie.

Cei 490 000 de alegători vie- 
nezi sînt deci în măsură să de
termine viitoarea fizionomie a 
Parlamentului austriac, dacă op
țiunea lor se va modifica în ra
port cu cea din martie 1970.

a

BONN 3.
Agerpres, 
transmite : In legătură cu scum
pirea continuă a costului vieții 
și, in special, cu creșterea pre
țurilor la produsele de primă 
necesitate, in R. F. a Germa
niei se desfășoară in prezent o 
largă acțiune revendicativă. Du
pă ce săptămina trecută, apro
ximativ 40 000 de muncitori ui 
Uzinelor de automobile Opcl 
au luat parte la o grevă de a- 
vertismenl, manifestînd pe stră
zile orașelor Bochum și Rus
selsheim din bazinul industrial 
al Ruhrului, in cursul zilei de 
vineri centrala marelui sindicat 
„I. G. Metall" a anunțat că ne
gocierile duse cu patronatul au 
eșuat. Tratativele se refereau 
la situația celor 1,2 milioane de 
angajați din landul Rcnania de 
Nord-Westfalia, regiune ce in-
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© Secretarul federal pentru co

merț exterior al R.S.F. Iugoslav;.’., 
Muhamed Hadjici, și-a încheiat vi
zita în R.D. Germană. El a av it 
întrevederi cu Gerhard Schure-, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., președintele 
Comisiei de stat a planificării, și 
cu Horst Solie, ministrul pentru 
problemele economice externe. Con
vorbirile avute cu acest prilej, in
formează agenția ADN, au con
tribuit la dezvoltarea în continuare 
și adincirea relațiilor 
dintre cele două țări.

economic;

® Prima rundă a tratativelor 
dintre reprezentanții Pieței comu
ne și cei ai Libanului, cu privire It 
reducerea tarifelor vamale la une
le produse industriale și agricole, 
s-a încheiat vineri la Bruxelles, 
după negocieri care au durat trei 
•zile. Cele două părți au convenit 
ca a doua rundă a acestor tratati
ve să înceapă la 11 octombrie.

© Peste 60 000 de persoane 
au luat parte la o demonstrație 
de protest organizată vineri in 
orașul portorican Larcse, împotri
va agresiunii S.U.A. in Indochint. 
Demonstranții, în majoritate tineri, 
au declarat că refuză să se înroleze 
in armata S.U.A. și au cerut eva
cuarea b e’.or militare american: 
de pe i itoriul portorican.

A oritățile federale vest- 
gernv 
inlcn" 
menit/

au anunțat vineri că 
•ează să ceară paria- 

ii adoptarea unei legi

O Mările și oceanele de pe Selene s-au format ca ur- 
rvire a unor procese de lungă durată in interiorul acesteia, 
consideră oamenii de știință sovietici, care încearcă să clari
fice definitiv disputa dintre cele două teorii cu privire la 
formarea acestui corp ceresc atît de controversat. Ei speră 
că datele obținute de stația automată .Luna-1G" vor per
mite obține!a unei imagini mai complete a structurii supra
feței lunare și vor elucida misterul formării mărilor și 
oceanelor.

NAȚIUNILE UNITE 3. —
Trimisul special Agerpres, A- 
drian Ionescu, transmite : In 
Comitetul pentru problemele 
sociale, culturale și umanitare 
al Adunării Generale a O.N.U., 
al .ărui președinte este repre
zentanta României, Maria Gro
za, se află in dezbatere cu prio
ritate problemele tineretului. 
Cei aproximativ 40 de delegați 
caic au luat deja cuvintul au 
subliniat necesitatea ca Organi
zația Națiunilor Unite să-și a- 
ducă contribuția la promovarea 
cooperării între tineretul lumii, 
caro reprezintă, după cum se 

trunește ccl mai mare număr 
de salariați din R. F. a Germa
niei. O comisie de arbitraj se 
va întruni pentru a rezolva di
ferendul. uimind. conform sta
tutului de arbitraj, să se pro
nunțe in termen de 20 dc zile.

Eșecul negocierilor privind 
îmbunătățirea tarifelor de sala
rizare a determinat declanșa
rea unor noi greve de avertis
ment. In cursul zilei de vineri, 
peste 10 000 dc muncitori din 
landul Baden-Wurttcmberg. a- 
parținind tot de centrala sin
dicală .1. G. Metall*, au de
clanșat o nouă grevă dc aver
tisment. De asemenea, aproxi
mativ’ 3 000 dc muncitori din 
industria metalurgică din Bazi
nul Ruhrului au participat vi
neri la întreruperi spontane aie 
lucrului.

prevăzînd condamnarea la în
chisoare pe viață, ca pedeapsă 
maximă, pentru persoanele ce 
se fac vinovate de acte pira
terești in domeniul aviației. 
Cererea in acest sens, formu
lată de guvernul landului Re- 
nania de Nord-VVestfalia. a 
fost înaintată Bundestagului, 
camera superioară a Parla
mentului R.F.G.

© Simbătă s-a deschis la Lyon 
Tirgul internațional al mobilei. Ia 
care participă cei mai importanți 
exportatori de mobilă din țările 
Europei. Anul acesta, România este 
prezentă pentru a 5-a oară !a 
tîrg, expunînd pc o suprafață de 
25C metri pătrați, produse care 
se bucură de prestigiu pe piața 
europeană.

© Savanții australieni, care au 
efectuat analize akupra unor mostre 
aduse de cchipajnl misiunii „A- 
pollo-12“, au descoperit un mine
ral necunoscut pînă in prezent. Mi
neralul, denumit deocamdată „x", 
conține o mult mai mare concen
trație de uraniu decit oricare alt 
mineral cunoscut.

© Guvernul luxemburghez a 
aprobat un proiect de lege prevă- 
zînd coborîrea vîrstei la care ce
tățeanul obține drept de vot la 
18 ani (față de 21 de ani în pre
zent). Noua lege prevede și re
ducerea limitei de vîrstă a persoa
nelor eligibile de la 25 la 21 de 

I

Țipatul — întieprindeiea pollgtafică Hunedoara — Subunitatea Petioșani 40 369

știe, mai mult de jumătate din 
populația globului și este vital 
interesat in viitorul omenirii. 
Expunind poziția României, cu
noscută in urma a numeroase 
inițiative in cadrul O.N.U. și 
in alte organisme, delegatul ro
mân in acest comitet. Ion Co
vaci, a subliniat că toate căile 
pentru participarea activă și 
nemijlocită a tineretului in via
ța socială, pentru valorificarea 
plenară a aptitudinilor și ener
giilor sale pot fi deschise numai 
in cadrul eforturilor generale 
de asigurare a progresului eco
nomic. social și spiritual al fie
cărei națiuni, in condițiile dez
voltării sale independente și su
verane. In același timp, este de 
necontestat că problemele tine
retului au o configurație speci
fică, ceea ce impune măsuri 
adecvate pentru pregătirea ti
nerei generații și accelerarea 
integrării ei sociale, in așa fel 
incit să-și poată asuma răspun
derea pentru înaintarea conti
nuă a societății umane pe ca
lea progresului și păcii in lu
me. România, a subliniat vor
bitorul, profund preocupată de 
tinăra generație și problemele 
sale, a întreprins in decursul 
anilor acțiuni și măsuri impor
tante in scopul perfecționării 
condițiilor de dezvoltare a ti
neretului. angajat in opera de 
construire a unei societăți noi, 
care asigură realizarea năzuin
țelor sale și ale întregului po
por român spre o viață liberă 
și demnă, pătrunsă de spiritul 
echității sociale. Delegatul ro
mân s-a referit apoi la nece
sitatea cooperării internaționale 
in cadrul Națiunilor Unite pen
tru educarea tineretului în spi
ritul respectului drepturilor o- 
mului. precum și la necesita
tea intensificării contactelor 
dintre organizațiile de tineret.

© Surse ale poliției uru- 
guayene au anunțat că sînt 
in posesia unor informații, 
potrivit cărora consulul bra
zilian Aloysio Dias Gomide, 
răpit de membrii unei orga
nizații clandestine din Mon
tevideo la 31 iulie a. c., va fi 
eliberat astăzi într-o zonă si
tuată la 10 kilometri de cen
trul capitalei. Consilierul a- 
merican Claude Fry, răpit și 
el în urmă cu două luni, va 
continua să fie deținut de 
membrii aceleiași organizații.

Complot descoperit 
în Guineea

© După cum anunță postul Je 
radio Conakry, în Guineea a fost 
descoperit un complot. Potrivit a- 
gențiilor de presă, autorii acestuia 
au intenționat să atenteze la via
ța președintelui republicii, Sekti 
Ture, în timpul festivităților prile
juite de aniversarea, la 2 octom
brie, a 12 ani de la obținerea in
dependenței țării.

® Greva celor 7 0C0 de mun
citori de la cea mai mare compa
nie belgiană de echipament elec
trotehnic — „Asek" — s-a înche
iat cu succesul deplin al greviști
lor. Administrația a fost nevoită 
să satisfacă revendicările greviști
lor, care au cerut majorarea sala
riilor și acordarea de garanții în 
ce privește păstrarea locului de 
muncă.

© Aproximativ 150 dc deținuți 
din închisoarea municipală, situată 
in centrul New York-ului, s-au 
răzvrătit * 1 
membri ai 
condiții d

liție cu partidele extremiste 
„Swatantra" și .Jan Sangh".

Decretul președintelui Venka
ta Giri este menit să pună ca
păt manevrelor forțelor de 
dreapta. Timp de șase luni sta
tul Uttar Pradesh va fi admi
nistrat de guvernul federal cen
tral, iar activitatea parlamentu
lui local va fi suspendată.

Salutind acest act al preșe
dintelui republicii, influentul co
tidian indian .National Herald" 
sublinia, intr-un afticol redac
țional, că „prin acest act s-a 
lichidat complotul partidelor 
extremiste de dreapta, care in
tenționau să acapareze puterea 
în Uttar Pradesh". Hdtărîrea 
președintelui Venkata Giri a 
fost primită favorabil de opinia 
publică progresistă din India, 
fiind interpretată ca o măsură 
destinată să apere cuceririle de
mocratice în Utlar Pr-adesh și 
in întreaga țară,
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închisoare, 
tele", -4-a 
semăn ătoar 
în urmă.

vineri, făcînd ostatici 11
i gărzii. Ei revendică
le detențiune mai bune.
amintește că în această

supranumită „mormin-
mai produs o revoltă a-

re cu cîtcva săptămîni

„Apollo 15", care va fi lan
sat spre lună la 25 iulie 1971, 
va fi dotat cu cele mai per
fecționate mijloace tehnice 
pentru studierea suprafeței se
lenare, a subsolului lunar și 
a mediului înconjurător, a a- 
nunțat N.A.S.A. David Scott, 
comandantul navei și James 
Irwin vor dispune de un „jeep 
lunar" care va permite o spo
rire considerabilă a razei lor 
de acțiune pe suprafața Lunii. 
In programul de cercetări este 
prevăzută plantarea pe Lună 
a unui mortier al cărui tir va 
fi telecomandat de pe Pă- 
mint. Exploziile celor patru o- 
buze ale acestuia vor furniza 
indicații prețioase asupra di
feritelor pături ale solului lu
nar pînă la o adineîme de 
6,60 metri.

înaintea debarcării astrona- 
uților in Marea Ploilor, un 
mic satelit de 11 kilograme se 
va desprinde de cabina prin
cipală, comandată de Alfred 
Worden, și va gravita in jurul 
astrului pentru a-i studia even
tualele urme de atmosferă.

Cei doi astronauți vor efec
tua trei ieșiri pe suprafața Lu
nii care vor putea totaliza 40 
ore, o perioadă cu mult 
lungă decit a celorlalte 
siuni Apollo. In timpul 
tor „plimbări" vor fi plantate 
pe suprafața selenară diferi’® 
aoam’e și vor fi recoltate e- 
șantioane lunare.

mai 
mi- 

aces-

Incendii în Franța
Doi pompieri și-au găsit 

vineri moartea, iar zece per
soane au fost rănite cu prile
jul unor incendii care au iz
bucnit in două localități fran
cele situate in apropiere de 
Toulon. S-a stabilit că un nu
măr de case au fost mistu
ite de flăcări, iar cifca 3 090 
hectare de pădure au fost in 
mare parte distruse. Situația 
in cele două comune este con
siderată alarmantă. In locali
tatea Garde-Fieinet, incendiul 
s-a extins pe o suorafață de 
1 500 hectare. La Revest, focul 
s-a propagat cu rapiditate ex
tremă, mai ales datorită vin- 
tului care sulla cu 100 km pe 
oră.

Cel mai mare hangar
Cel mai mare hangar din 

lume pentru adăpostirea avi
oanelor a fost inaugurat la 
aeroportul din Frankfurt. Avind 
o lungime de 300 metri, o lă
țime de 110 metri și o înălți
me de 36 metri, hangarul va 
adăposti in același timp 6 
avioane gigantice de tipul 
„Boeing-747" sau 14 avioane 
mai „mici" de tipul Boeing- 
737-s". Pentru incen-i» --'-'-e 
companiile aeriene c •? vor 
beneficia de instalațiile aces
tei construcții se numără 
„Lufthansa", „Air France", 
„Alitalia", „Sabena". Pe lingă 
dimensiunile sale imense, han
garul mai deține și alte două 
recorduri : este încălzit de con
ducte cu apă în lungime de 
peste 62 kilometri și are cele 
mai grele uși din lume fiecare 
cintărind 160 de tone.

Un nou trib de indieni 
descoperit in 
Amazonia

cercetă- 
Amazo- 
indieni

Echipe speciale de 
tori au descoperit in 
nia un nou trib de 
paracanas, care nu au văzut 
pînă acum un om alb. Prime
le contacte cu indienii s-au 
desfășurat fără nici un inci
dent. Puțin mirați de noile
făpturi pe care le vedeau, in
dienii s-au acomodat apoi
repede cu prezența lor.

Furtună violentă 
la Napoli

O furtună violenta s-a abă
tut asupra orașului Napoli, 
provocind pagube materiale 
considerabile - subsolurile 
clădirilor și terenurile agricole 
din împrejurimi au fost inun
date, iar drumurile au deve
nit impracticabile. Traficul pe 
calea ferată Napoli - Saler
no s-a întrerupt pentru citeva 
ore, în timp ce aeroportul 
Capodichino a fost izolat.

i


