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ACTIVITĂȚII DE PROPAGANDĂ,

MAREA SARBATIIARE

minerească

UN CONJINUT BOGAT, 0 MAI
LARGA SFERA DE CUPRINDERE

Preocupările ample pentru 
progresul economiei și cultu
rii naționale, pentru perfecțio
narea vieții sociale, activitatea 
instructiv-educativă determină 
transformări adinei în profilul 
spiritual al oamenilor, duc la 
afirmarea trăsăturilor moral- 
politice înaintate, a comporta
mentului social conștient și 
responsabil. Ca atare, apare 
profund întemeiată atenția de- 
esebită pe care partidul nos
tru o acordă muncii politico- 
ideologice, propagandei, între
gii activități educative destina
te să asigure în permanență 
cunoașterea de către masele 
largi a tot ceea ce este mai 
valoros.

Menită să facă cunoscută 
maselor și să explice politica 
partidului, învățătura și ideo
logia lui, propaganda de partid 
constituie unul dintre 
trumentele principale de mo
bilizare la înfăptuirea progra
mului ce asigură mersul nostru 
înainte. Organizațiile de partid 
au pus în centrul . ’ 
del obiectivele elaborate 
Congresul al X-lea. 
stabilite de plenarele 
re ale Comitetului 
prevederile legilor și 
lor adoptate în ultimul 
către M.A.N. și guvern, în ju
rul cărora se desfășoară o 
vastă acțiune de popularizare 
pentru însușirea lor temeinică 
de către mase în vederea acti
vizării acestora într-o perma
nentă corespondență cu ritmul 
impetuos al edificării noastre 
sociale.

Organizațiile de partid 
cele de la E. M. ~ 
S.C.S.M., sectorul VI al E. M. 
Dilja. Banca națională, sectorul 
Roșia al UJEJL... șantierul I 
construcții al T.C.H. întreprind 
măsuri competente și respon-

ins-

propagan
de 

măsurile 
ulterioa- 
Central, 
hotăriri- 
timp de

ca 
Petrila,

sabile, dovedesc că înțeleg ne
cesitatea de a asocia propa
ganda tuturor acțiunilor al că
ror obiectiv este îndeplinirea 
sarcinilor, fie că e vorba de 
domeniul economic, politic sau 
cultural, de a folosi cît mai 
intens această componență in
dispensabilă a întregii munci 
de partid.

Se poate aprecia că în reali
zările dobîndite pe plan eco
nomic, social, cultural în mu
nicipiul nostru, se află încor
porat și efectul propagandei da 
partid, al activității 
educative.

Dar faptele arată 
că activitatea de L . _ 
ar avea o putere de influența
re și mai mare dacă resursele 
ei ar fi mai bine fructificate, 
știut fiind că eficiența ei de
pinde de forța argumentelor pe 
care le folosește, de competen
ța celor chemați s-o realizeze. 
Prin această prismă propagan
da de partid în municipiul 
nostru poate dobîndi noi 
lențe și împliniri calitative.

La multe organizații 
partid, dintre care amintim 
U.M.T.F. Lupeni, șantier 3 Vul
can. O.C.L. Alimentara, nr. I 
E. M. Dilja, cooperativa Uni
rea raza de acțiune a propa
gandei este relativ restrînsă, 
caracterul său nediferențiat. 
Acțiunile se adresează în mul
te cazuri acelorași oameni, 
membri și nemembri de partid 
— care participă la învă- 
țămîntul de partid, la informă
rile politice ș.a.m.d. «Acest lu
cru este bun și util, dar, avînd 
privirea ațintită asupra acele
iași categorii, organizațiilor 
de partid le scapă de 
multe ori din vedere o parte 
însemnată de oameni care au 
nevoie de asemenea, să fie 
bine informați în legătură cu

politico-

totodată 
propagandă

va-

de

problemele principale ale poli
ticii interne și externe a parti
dului, să cunoască semnifica
ția hotăririlor adoptate la ni
velul întregii țări ca și pe plan 
local.

Viața reclamă, așadar, 
cele mai competente cadre 
aibă întilniri frecvente cu 
ferite categorii de oameni 
muncii cărora să le vorbească I
despre aceste probleme, să le *
răspundă la întrebări. Se sim- I
te acut/ nevoia organizării sis- I
tematice de convorbiri la locu- I
rile de muncă, în cartiere, în |
școli, a unor discuții în gru- ■
puri mici și de la om la om |
pentru ca politica partid»! *1 .
să fie difuzată multilateral în .
forme diverse, diferențiat, co- '
uespunzător cerințelor actuale. I

In multe locuri nu se folo- I
sește cu operativitate un mij- |
Ioc de informare politică de o I
atît de largă circulație cum J
este presa. Abonamentele sînt 
In număr foarte redus. Aceasta '
mai ales la șantierul 71 C.F.R. I
Petroșani. E. M. Livezeni și I
Fabrica de produse lactate. A- I
ceasta situație cere imperios |
intervenția organelor de partid i
respective, pentru ca biro
cratismul, lipsa de răspundere .
să fie combătute cu hotărire și 
să nu-și găsească în nici un fel I
loc în activitatea politico-edu- I
cativă. I

Acțiunile pe linie de propa- |
gandă își găsesc rațiunea de |
existență atunci cînd sînt ori- I
entate în direcțiile principale |
cerute de activitatea producti- I
vă, cînd cultivă un spirit

Petru BĂLAN.
Cabinetul municipal 

de partid

ca
să 

di
al

de

(Continuare in pag. a 3-a)

...7 august. Minerii 
neni din schimbul II se pre
găteau de intrare in șut cu 
gîndul de a mai adăuga ci- 
teva tone de cărbune la cele 
extrase în plus de plan, în 
cinstea zilei lor. Cu toate 
acestea, contrar obiceiului, 
discuțiile nu se purtau pe 
tema producției. Indreptindu- 
se in grupuri spre sala de 
apel, spre lămpărle, sau puț, 
discutau cu însuflețire despre 
Hotărîrea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației 
de stat pentru copii și îm
bunătățirea regimului de a- 
cordare a acesteia.

— Fain cadou ne-a făcut 
partidul de Ziua noastră —

ÎNSUFLEȚIRE

Zilele fierbinți, rodnice 
lui august au încins cu adevă 
rat brațele și inimile mineri 
lor, potențîndu-le patosul dăru 
irii pe frontul adînculuî...

Am zice că — spre deosebi
re de ceilalți oameni ai muncii 
— minerii își sărbătoresc, în 
această lună, de două ori ziua i 
o dată pe 6 august — numai a 
lor — și încă o dată în 23 Au
gust, ziua eliberării, a întregu
lui popor. Și ei, prin, fructul 
bogat al strădaniilor, țin să le 
cinstească, așa cum se cuvine, 
pe ambele sărbători. Una a 
trecut, cealaltă se apropie. Do
rința de a scoate la ziuă cit 
mai mult „aur negru" pentru 
țară se împletește cu ambiția, 
cu hotărîrea de a 
cea de-a XXVII-a 
a eliberării de sub 
cist — cu rezultate 
la înălțimea prestigiului 
care minerii Văii Jiului și l-au 
cîștigat de-a lungul anilor.

Această realitate îmbucură
toare este reflectată și de acti
vitatea harnicilor mineri din 
cadrul sectorului II al minei 
Paroșeni — cel mai mare și 
cel mai bine dotat cu utilaj 
modern. Numai în luna iulie 
s-a obținut la producția 
cărbune netă un spor de 
pe 1500 
alizare a

Vrednicie

întîmpina 
aniversare 
jugul fas
in muncă 

pe

a de 
aproa- 

tone. proporția de re- 
normei atingînd 104,64

A

In pragul
le
a

tatăspunea un cuplător.
4 copii, ortacilor.

— Mai încape vorbă ? 
că se putea mai fain —' dădu 
răspuns un miner ce tocmai 
cobora din colivie.

In această după-amiază, 
fiecare salariat din schimbul 
II a devenit un agitator 
spontan ducînd vestea cea. 
bună celor din subteran. Așa 
se explică discuțiile purtate 
ad-hoc pe galerii, in abataje, 
în casa mașinilor, lingă lo
comotivele de transport, pre
tutindeni.

De cum ieșeau din subte
ran, minerii din schimbul I 
se îndreptau grăbiți spre 
chioșcul de ziare aflat la in
trarea în sala de apel. In ju
rul celor ce intrau in pose
sia ziarului se adunau în ci- 
teva clipe auditori. Se citea 
cu atenție și se comenta cu 
însuflețire. Mulți s-au adu
nat ciorchine lingă difuzoa-

(Continuare în pag. a 3-a)

OAMENII MUNCII DIN ÎNTREAGA VALE A JIULUI APROBA CU DEOSEBITA SATISFACȚIE, HO- 
TĂRÎREA COMITETULUI EXECUTIV AL’ C. C. AL P. C. R. ȘI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

CU PRIVIRE LA MAJORAREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
REGIMULUI DE ACORDARE A ACESTEIA

Generozitate 
și grijă părintească

Cînd partidul și statul nostru ne oferă cu atita genero
zitate noi dovezi de grijă părintească cum să nu se umple 
sufletul de bucurie .și să nu se avînte cu încredere spre 
viitor ?

Citind cu atenție Hotărîrea Comitetului Executiv al C'.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la majo
rarea a’ocației de stat pentru copii și îmbunătățirea regi
mului de acordare a acesteia, am înțeles și mai profund

Vasile DOIÎOȘ, 
miner la sectorul V al E. M. Petrila

(Continuare în pag. a 3-a)

Viată fără de griji 
pentru copiii noștri

pentru creșterea nivelului de 
trai al poporului. Acestei im
presionante și constante griji 
a conducerii de partid și tic 
stat pentru familiile cu copii, 
pentru celulele in care prinde 
viață viitorul, generația de inli
ne, trebuie să-i răspundem cu 
profundă mulțumire și recu
noștință, cu fapte de muncă 
demne, adică să ne dăruim cu 
toată ființa, cu tot ceea ce a- 
vem mai bun în noi, construc
ției societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Noua Hotărire a însemnat în
că un prilej de mulțumire și 
pentru familia mea — sînt tată 
a 4 copii — aducindu-ne, mie 
și soției, un ajutor însemnat.

care ne îngăduie și de acum 
înainte să garantăm copiilor 
noștri o viață liniștită, frumoa
să, pentru împlinirea lor ca 
oameni. Copiii noștri au dato
ria să învețe cu ambiție, a- 
siduu, să se desăvirșească. să 
devină cetățeni de nădejde ai 
patriei, iar cu mă angajez să 
muncesc mai mult, mai con
știincios în mijlocul colectivu
lui meu, să-mi îndeplinesc sar
cinile zilnice de serviciu așa 
cum se cuvine, să ajut pe 
cei cu care lucrez, pentru ca 
unitatea să-și realizeze fără în
trerupere planul încredințat.

Ioan TOLOARGA 
muncitor la depozitul central 
Varnița — B.A.T. Petroșani

familia 
trăit o 

de

Simbâtâ seara în 
noastră cu 4 copii, am 
mare bucurie prilejuită 
noua hotărire privind mărirea 
alocației de stat pentru copii.

In fața acestei noi dovezi de 
părintească grijă a partidului 
nostru, a tovarășului 
Ceaușescu. pentru cop: 
nu pot să-mi exprim 
mulțumirea fierbinte a mea și 
a familiei mele pentru tot ce.

se înfăptuiește în țara noastră. 
Mă socotesc și eu încă destul 
de tînăr, dar totuși am trăit 
acele vremuri grele cind pă
rinții noștri nu știau cum să 
mai împartă pîinea celor din

Seara, după închiderea magazinului „Rustic" din Petroșani.

____________________________________________________________________________

Nicolae 
ii țării, 

cecît

Constantin MIHAlESCU 
maisiru — Grupul de șantiere 

Valea Jiului

ț (Continuare în pag. a 3-a)

Să răspundem 
avem mai

cu tot ceea ce 
bun în noi

Ca om al muncii din Valea 
Jiului, imi exprim din capul 
locului sincera bucurie, deplina 
satisfacție produse in suflet de 
recenta Hotărire a Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri pri-

vitoare la majorarea alocației 
de stat pentru copii și la îm
bunătățirea regimului de acor
dare a acesteia. E încă o do
vadă — pe lingă aii.ea altele 
— a preocupării neslâbite a 
partidului și statului nostru

Tovarășul Alvaro Cunhal, 
secretar general 

al Partidului Comunist 
Portughez

la sută. Depășirea de randa
ment se ridică la 370 kg/post. 
La edificarea acestui frumos 
bilanț și-au adus o substan
țială contribuție minerii din 
brigăzile vrednice conduse de 
George Deac, Costache Zahana 
și Gheorghe Toma, cu toții în
tr-o veritabilă întrecere. Re
marcăm și aportul grupei de 
pregătiri a lui Geza Kalman.

In cinstea zilei de 23 Au
gust, brigada lui George Deac 
se angajează să dea peste 
plan, cu complexul de abataj 
2 MKE, 600 tone de cărbune, 
în ciuda dificultăților de ză- 
cămînt pe care le întîmpină.

Deși consumul de material 
lemnos nu se situează la valori 
mari, remarcăm, totuși, preocu
parea colectivului sectorului, a 
tuturor brigăzilor, de a-1 mic
șora cît mai mult cu putință. 
Intenția de a introduce stîlpii 
metalici de producție autohto
nă SVJ în unele galerii de 
bază și de cap, aduce un argu
ment în plus afirmației făcute. 
Cheltuieli materiale de produc
ție cît mai mici — e una din
tre devizele minerilor noștri 1

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
marți dimineața, la Mangalia 
Nord, stațiunea Neptun, pe to
varășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist 
Portughez, care se află în țara 
noastră la invitația Comitetu
lui Central’ al P.C.R.

La primire a participat to
varășul Ștefan Andrei, prim- 

. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cursul discuțiilor s-au fă
cut informări reciproce cu pri
vire la activitatea celor două 
partide, precum și un schimb 
de păreri referitor la unele

Ceaușescu, 
Partidului 
a primit,

probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești, ale situa
ției internaționale. S-a subli
niat hotărîrea comună de a 
dezvolta relațiile de prielenio 
și solidaritate frățească existen
te între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Por
tughez, în interesul cauzei uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, al 
triumfului luptei pentru pace, 
democrație, libertate, indepen
dență națională, pentru progres 
social, pentru socialism.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneasca, 
de înțelegere tovărășească.

Președintele Partidului Soci
alist Belgian, Jos Van Eynde

înnoirilor
O corespondență primită zilele acestea la redacție, 

corespondentul nostru Gli. Bozu, tehnician principal
de 
înIu

cadrul Bazei de aprovizionare și transport a Centralei, nc-a 
pus la curent — printre altele — și cu unele aspecte pri- 

. vitoare la activitatea desfășurată de colectivul de munci
tori de la depozitul Varnița și de la depozitul alocații de 
cărbuni. Astfel, ni se arată că în semestrul I a. o. s-au des
cărcat la depozitul Varnița un număr de 161 de vagoane 
și s-au încărcat și descărcat zilnic cite 22 de mașini. La de
pozitul alocații de cărbuni s-a depus o muncă rodnică, fapt 
care a avut și consecința pozitivă că n-au existat reclamații 
in ceea ce privește deservirea centralelor termice și a 
populației, descărcindu-se și transportindu-se. in perioada 
respectivă, 1 370 de vagoane și 19 501 tone de cărbune.

In prezent, se află în fază de finalizare lucrările de în
diguire contra inundațiilor și e în curs de montare un pa- 
ratrăznet la depozitul Varnița. Datorită, insă, fluxului me
reu în creștere de materiale față de anii trecuți, actualele 
depozite de aici nu mai fac față cerințelor. S-a luat hotă- 
rirea de a se construi, in viitor, un depozit modern de ma
teriale și piese de schimb, care să satisfacă pe deplin uni
tățile miniere ale Văii Jiului. In semestrul II a. c. și în 
cursul anului 1972 urinează să Se întreprindă studii și să se 
efectueze proiectarea acestui important obiectiv. Se mai 
preconizează și construirea unui depozit de lubrifianți.

Local nou pentru 
culturalcăminul
de amatori vor susține un spec
tacol închinat marii sărbători a 
poporului nostru.

r
căminului cultural.

Pentru satisfacerea cerințelor 
cultural-artistice ale cetățenilor 
din Iscroni, Consiliul popular 
al comunei Aninoasa a finan
țat din contribuția voluntară, 
lucrările pentru noua clădire 
destinată
Construit după proiectul întoc
mit de S.A.S. Petroșani, noul 
local destinat activităților cămi
nului cultural, respectă stilul 
vechii clădiri unde a funcțio
nat sfatul popular al comunei 
Iscroni și cuprinde sala de 
spectacole cu 100 de locuri, 
biblioteca comunală, cinemato
graful sătesc, săli de repetiții 
pentru formațiile artistice de 
amatori și activități de club. 
Datorită aportului pe care l-au 
adus locuitorii din Iscroni prin 
muncă patriotică, noua clădire 
a căminului cultural va fi inau
gurată cu prilejul zilei de 23 
August cind formațiile artistica

Marți după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a primit, Ja 
Mangalia Nord, stațiunea Nep- 
lun, pe Jos Van .Eynde, pre
ședintele Partidului Socialist 
Belgian, care își petrece vacan
ța în țara noastră.

La primire a participat to
varășul Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct al șefului Secției Inter
naționale a C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii s-a
fcctuat o informare reciprocă 
în probleme de interes comun, 
a avut loc un schimb de opi
nii asupra unor aspecte ale 
vieții politice internaționale, a

e-

fost exprimată dorința ambe
lor partide de a dezvolta 
în continuare raporturile de cola
borare și prietenie statornicite 
între ele și a fost reafirmată 
hotărîrea comună de a acționa 
pentru dezvoltarea și diversi
ficarea ielațiilor politice, econo
mice, tehnico-șiiințiîice și cul
turale dintre Republica Socia
listă România și Belgia, cores
punzător intereselor celor do
uă popoare, cauzei păcii, cola
borării și securității în Europa 
și în întreaga lume.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

ADUNĂRI DE DEZBATERE 
A ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE

PENTRU DEZVOLTAREA
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Luînd în dezbatere activita
tea politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă desfășurată în rîn
dul membrilor de partid și ce
lorlalți salariați, adunarea ge
nerală a organizației de bază 
economic-comercial din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani 
a făcut o analiză profundă a 
carențelor care s-au manifestat 
în acest domeniul fundamental 
al muncii de partid. Atît din 
informarea prezentată cît și 
din discuțiile participanților la 
dezbateri a reieșit că pe lîngă 
rezultatele obținute, munca po
litico-ideologică a avut mari 
carențe in latura sa esențială, 
și anume, dezvoltarea conștiin-

tei socialiste. S-a subliniat fap
tul că în rîndul membrilor da 
partid, a celorlalți lucrători n® 
s-a desfășurat o muncă destul 
de susținută pentru educarea 
lor în spiritul răspunderii pen
tru îndeplinirea întocmai a o- 
bligațiilor lor obștești și profesio^ 
nale. O dovadă a neajunsuri
lor în munca educativă e șl 
faptul că sînt membri de partid 
care nu manifestă combativita
te față de lipsuri, nu iau cu- 
vîntul la dezbateri, nu-și spun 
părerea în mod critic și auto-

N. S

(Conlinuarc în pag. a 3-a)

A

Răsfățul și reversul său
Am fost, deunăzi, martorul 

— fără intenție — al unui 
dialog purtat intre doi tineri, 
probabil studenți, după cum 
se va vedea.

— Mi-a trimis „babaca" 
acu’ două luni o sută de lei 
la cămin — zice unul, și din 
glasul lui 
ura chiar 
am făcut ? 
șei și am 
cher ca m 
am luat suta de acasă și 
am mai pus lingă ea vreo 
doi poli și le-am făcut vini 
prin poștă la mama. Ce cre
de ea că cu sînt om de o 
sută de lei, așa de rău am 
ajuns?

Am reprodus cit am putut 
de exact doar cuvintele care 
m-au șocat neplăcut, urmă- 
rindu-mă zile de-a rîndul, 
insă discuția a fost mai lun
gă, continuind cu acuzații 
grave aduse de primul tînăr 
părinților, aprobat fiind de 
cel de-al doilea. I-am privit 
cu atenție pe cei doi care, 
după înfățișare nu aveau — 
cum poate v-ați așteptat — 
nimic ieșit din comun. Dacă 
nu ii auzeam vorbind astfel, 
cu siguranță i-aș fi conside
rat niște tineri onorabili, co- 
rcct imbrăcați și tunși, pro- 

• babil respectuoși cu semenii.
Care să fie — m-am între

bat mai apoi — cauzele ce 
au determinat cuvintele au
zite și care nu păreau să tră-

răbufnea revolta, 
— da' eu știi ce 
M-am dus, frumu- 
ciupit de la po- 
incă atiția bani, 

acasă
ea

deze o supărare de moment, 
ci o leziune sufletească ve
che și adîncă ?! Oricit ar pă
rea de neverosimilă, opinia 
mea este că vinovată pentru a- 
ceastă leziune este, mai intii, 
chiar mama tinărului in cau
ză 
nerecunoscător. Dar să 
cercăm, precum Cuvier altă 
dată, care dintr-un os a re
constituit un întreg animal, 
să refacem portretul moral al 
acestui tînăr după reacția sa

mama tinărului in 
numai pe urmă .fiul 

~ ” în-

de acum. Răsfățat de mic de 
părinți, care i-au făcut toate 
hatârurile, copilul de acum 
10—15 ani, a tras probabil 
concluzia că lui i se cuvine 
totul, și că nu i se poate re
fuza nimic. De aici o tot mai 
acuzată ingîmfare, o reacție 
violentă la tot ceea ce. nu 
convenea pretențiilor sale. De 
aici și disprețul față de pă
rinții considerați doar niște 
slugi umile, superioritatea 
manifestată față de — să zi
cem — „incultura'1 lor, sau 
de lipsa lor de înțelegere a 
„modernului", ori față da di
ficultățile lor financiare.

Pentru mama sa băiatul va 
fi rămas, chiar și acum cind 
c un tînăr zdravăn, impo-

zant, doar un copil care nu 
trebuie să „sufere" nici o jig
nire, care nu trebuie să mun
cească in nici un fel, care 
trebuie ferit de toate „gri
jile". Cit s-a putut, ea așa j 
va fi procedat. Și tocmai a- 
cum, cind considera că și-a 
făcut piuă la capăt datoria 
de mamă, iată, aceasta ii e 
răsplata: nerecunoștința ce
lui pentru care a sacrificat 
atiția. ani din viață. Tinărul 
nostru mai are poate un an- 
doi de școală și va fi in mă
sură să-și ajute mama. Dar, 
judecind după cuvintele lui 
reproduse mai sus, va mai 
vrea să-și facă datoria de 
fiu ?

Se spune că drumul spre 
iad e pavat cu intenții bune. 
Mama tinărului a greșit a- 
tunci cind a făcut din fiul 
ei un idol, transformîndu-l 
astfel mai apoi intr-un fel 
de tiran. Va mai fi acesta 
capabil de o adevărată dra
goste față de viitoarea soție, 
de copiii lui, față de semenii 
săi ? Nu cumva pretențiile 
și reacțiile sale vor sfida pe 
cei din jur și vor leza bunul 
simț ?

Dragostea noastră pentru 
copii nu trebuie să ne ducă 
la orbire, ci mai curînd si 
ne îndemne la luciditate, căci 
pe copii îi creștem nu nu
mai pentru clipa prezentă, 
ci mai ales pentru viitor.

Constantin PASCU
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In cadtul mi^oocelor de prr- 
eenîre a pneumoconioielcr, un 
loc deosebit il ocupă urtele mă
suri de ordin medicei p anu
me depistarea precoce a pneu- 
moconiozei p depistarea cu tra
tarea consecutivă o bolilor cote 
o fcxcrizeoiă.

In Valea Jiului, acțiunea de 
depistare a pneumoconioiei a în
ceput cu aproximativ 10 oni in 
urmă, intensificindu-se an de an. 
inființorea comisiei de sîRcoiă 
in anul 1906 si a laboratorului 
de pneumcconioze in anul 1968, 
ilustrează interesul dosebit care 
s-o acordat in Valea Jiului pen- 
bu prevenirea medicală a pneu- 
moconiozelor.

In ultimii trei ani, activitatea 
de depistare a acestor boli s-a 
intensificat in mod deosebit. Da
torită examinărilor cu caravana 
W.F.M. si a examinărilor clinico-

Prevenirii medicale a pneumoconiozelor 
în Valea Jiului — atenție maximă

radiologice efectuate de labora
torul de pneumoconioze, la fine
le anului trecut aveau întocmite 
fișe medicale peste 23 000 mun
citori din Valea Jiului la care 
s-au efectuat in medie două 
examinări in ultimii trei ani. 
Dintre cei examinați, peste 11000 
sint actuali sau foști mineri iar 
din aceștia, la aproximativ 40 la 
sută, care aproape in totalitate 
au vechime in subteran de pes
te 10 ani, s-a efectuat examen

clrnico-iodiologic. In acești ani, 
au fost cuprinse in controlul me
dical toate unitățile industriale 
din Valea Jiului oparținind de 
cap.

Ca rezultat al acțiunii de pre
venire medicală a pneumoconio
zelor se pot menționa următoa
rele :

£ in ultimii 5 ani numărul
cazurilor noi de pneumoconioză
au scăzut continuu ;

cazurile noi de silicoză

avansată au dispărut aproape 
complet in ultimul timp și se 
poate afirma că in prezent aceas
tă boală se descoperă practic 
numai in stadiu inițial ;

prin cuprinderea tuturor 
unităților industriale, s-a pus in 
evidență riscul pneumoconiotic și 
in unele locuri de muncă unde 
nu era cunoscut, astfel că s-au 
putut lua măsurile tehnico-pro- 
filactice corespunzătoare ;

$3 in prezent se cunoaște in

tr-o anumită măsură, pentru a- 
proape fiecare muncitor, gradul 
modificărilor pulmonare cauzate 
de pulberi și se deține in fișie
rul central cel puțin un clișeu ra
diologie de referință pentru exa
menele ulterioare. întreaga popu
lație muncitorească se află sub 
control medical activ sub formă 
mai simplă, sau mai complexă. La 
ora actuală, aproape toate cazurile 
suspecte de pneumoconioză sint 
cunoscute și examinate periodic.

Realizările menționate sint în
că departe de ceea ce trebuie 
întreprins in domeniul PREVENI
RII MEDICALE A PNEUMOCO
NIOZELOR. Activitatea întreprin
să pină acum este parțială ; o 
serie de acțiuni începute, ca de 
exemplu trecerea prin controlul 
clinico-radiologic al tutuior mi
nerilor, trebuie terminate cit mai 
curind, pentru a se putea începe 
oile acțiuni, ca de exemplu con
trolul medical la angajare. Pen
tru ca de la o prevenire medicală 
parțială să se ajungă cit mai 
lepede la o prevenire integrală, 
este necesară o colaborare și 
mai activă intre toți cei intere
sați — muncitori, tehnicieni și 
medici.

Dr. M. IORGA, 
Laboratorul de pneumoconioză 

Petroșani

Alertă pe tărâmul 
susținerii miniere !

'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —-------------- >

Primul gind in toate ipostazele muncii in subteran:

APĂRAREA INTEGRITĂȚII 
CORPORALE,

A PROPRIEI SĂNĂTĂȚI
}

k—_____________________________ _______________ _—————  —-----------------------------

Organele de control ale Mi
nisterului Muncii și ale C.C.P. 
au constatat la controalele efec
tuate că in ultima perioadă la 
exploatările miniere se negli
jează executarea corectă a sus
ținerii

Atragem atenția că deficien
țele privind susținerea pot avea 
urmări foarte grave asupra in
tegrității corporale a celor ca
re lucrează in subteran, știut 
fiind că surpările și căderile 
de roci au ponderea cea mai 
mare in numărul de acciden
te de la minele din Valea Jiu
lui.

Situația necorespunzătoare a 
susținerii este generată și de 
concepția greșită a unora că 
respectînd procesul tehnologic 
nu se poate realiza integral 
producția preliminată. Că nu 
este așa se poate dovedi cu pier
derile de producție provocate de 
surpări ca la stratul 15, blo
cul I, E. M. Aninoasa, sau prin 
oprirea locurilor de muncă 
pentru completarea susținerii 
cum s-au petrecut lucrurile la

sectoarele III și IV de la mina 
Lonea. Deci, tot ceea ce aparent 
se cîștigă prin nercspectarea 
monografiei de armare, sa 
pierde după aceea iar uneori 
se mai întîmplă și accidente 
umane.

Atragem atenția și pe aceas
tă cale atît muncitorilor cit șl 
inginerilor și tehnicienilor de 
la unități că trebuie organizat 
lucrul în așa fol îneît produc
ția să se realizeze fără îvarii 
și fără accidente. Pentru rea
lizarea acestui scop, trebuie în 
permanență să se asigure ma
terialele necesare, pentru res
pectarea procesului tehnologic, 
să se asigure menținerea în 
stare bună a căilor de trans
port în miră și a celor de ac
ces la abataje efectuîndu-se 
în acest scop o repartizare Ju
dicioasă a efectivelor de în- 
' reținere.

Ing. Ioan ILEANU, 
șeful serviciului acraj 

și protecția muncii C.C.P.

NOUTĂȚI
0 La E. M. Bar7a a fost generalizat pcrforajul umed 

in lucrările înclinate fără a se folosi dispozitive de capta
re a apei, muncitorii fiind dotați cu echipament de protec
ție împotriva umezelii. Pentru ca apa să nu se scurgă de 
pe perforator direct pe mina manipulatorului, s-a conce
put un inel de deviere, fără bazin de captare și dirijare, 
a apei.

• In R. F. a Germaniei, prin folosirea mijloacelor de 
combatere a formării prafului silicogen — aceleași care se 
aplică și la minele din Valea Jiului — s-a reușit ca prac
tic să se elimine îmbolnăvirile de silicoză. O precizare insă 
se cuvin făcută : ACESTE MIJLOACE AL' FOST FOLO
SITE IN PERMANENȚA $1 CORECT de către minerii 
vest-germani în toate lucrările care generează praf silico- 
gen.

■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Interdicții
■

■

■
■

V

■

■■*

• Maiștri mineri ! Nu plasați locurile de 
muncă dacă nu sint prevăzute cu dispozitivele 
de combatere a formării prafului silicogen și a 
prafului exploziv de cărbune ;

Mineri! Respectați toate măsurile pen
tru prevenirea formării prafului. Prin respecta
rea lor vă asigurați sănătatea ;

Nu opriți pulverizatoarele de la puncte
le de formare a prafului și de la instalațiile de 
aeraj. Ele asigură reducerea prăfuirii locurilor 
de muncă în limite nepericuloase ;

• Pentru depistarea îmbolnăvirilor de pne
umoconioze, prezentați-vă la controlul medical 
periodic și la comisiile de verificare. Neprezen- 
tarea la aceste controale determină agravarea 
bolilor ;

Nu neglijați recomandările medicului, de 
schimbare a locului de muncă, atunci cînd sîn- 
teți predispuși la îmbolnăviri de pneumoconio
ze;

■

■

■

■
■

Interdicții
Muncitori ! Nu începeți lucrul la locul 

de muncă dacă nu aveți asigurate materialele 
necesare susținerii;

Mineri ! La intrarea la locul de muncă, 
după pușcare și ori de cite ori este nevoie, e- 
fectuați copturirea locurilor de muncă ;

• Muncitori ! Pentru prevenirea surpări
lor și a căderilor de roci, respectați monografia 
de armare. Cînd apar situații în care monogra
fia de armare nu mai corespunde, anunțați ime
diat pe maistrul miner;

Muncitori ! Anunțați maiștrii mineri 
cînd observați situații deosebite care ar putea 
provoca surpări, pentru a se lua măsuri urgen
te de prevenire a avariilor.

• Ingineri și maiștri ! Respectați graficele 
de întreținere a lucrărilor miniere, pentru asi
gurarea circulației transportului și pentru pre
venirea avariilor. Menținînd lucrările miniere 
in stare bună, se asigură desfășurarea procesu
lui tehnologic normal, fără avarii și accidente 
de muncă.

■

■

■

■

■

In viața de toate zilele praf 
sau pulbere găsim peste tot. In 
industrie, pe șosele și chiar în 
locuințe, cu toate că se între
prind măsuri pentru înlătura
rea — dacă se poale chiar to
tală — a prafului existent. In 
fond praful sau pulberea este 
formată din particule de ma
terie solidă cu dimensiuni foar
te mici — de ordinul a cîtor- 
va miimi sau chiar milionimi 
dintr-un milimetru. Datorită a- 
eestui fapt particulele rămân 
in suspensie și sînt vehiculate 
de curenții de aer. Persoanele 
care se găsesc în acest mediu 
respiră amestecul de aer și praf 
care, după componența sa chi
mică, poate produce o boală 
profesională, respectiv o pneu
moconioză.

In industria minieră pneumo- 
conioza cea mai frecventă este 
boala numită silicoză, datorită 
depunerii pe plâmîni a prafu
lui fin cu conținut de siliciu.

Praful de siliciu la suprafață 
se dezvoltă în cariere, la lu
crările de perforare și pușcare 
a frontului de lucru, la încăr
carea manuală sau mecanică a 
rocilor, la sfărâmarea cu explo
zivi a macrogabarițelor, conca- 
sarea, măcinarea și ciuruirea 
materialului steril etc. In lucră
rile miniere din subteran praful 
cu conținut de siliciu se for
mează in general în toate lu
crările efectuate în roci sterile 
sau chiar în cărbune cu inter- 
calații de steril sau sferosideri
tă. Formarea masivă a prafu
lui în subteran are loc la o- 
perațiunile de perforare uscată 
roto-percutantă, la pușcarea lo
cului de muncă, la încărcarea 
și transportul rocilor dislocate.

Datorită faptului că această 
boală profesională — silicoza — 
deocamdată este ireversibilă iar 
numeroasele îngrijiri și trata
mente medicale moderne a- 
plicate duc doar la o amelio
rare, destul de slabă, a bolii, 
este imperios necesar de a a- 
plica măsuri tehnice de preve
nire a unor asemenea îmbolnă
viri. Și aceasta pentru că este 
mai ușor de a preveni silicoza 
decît a trata această boală.

Cunoscînd această realitate 
din experiența anilor trecuți, 
oamenii de specialitate tehnică 
în colaborare cu cadrele medi
cale a diferitelor instituții de 
cercetare au elaborat o serie 
întreagă de măsuri menite să 
contribuie la prevenirea îm
bolnăvirii de silicoză.

In principiu măsurile care 
trebuie luate au ca scop pri
mordial de a reține, respectiv 
a colmata praful chiar în mo
mentul formării lui sau dacă 
acest lucru nu este posibil, da
torită procesului tehnologic, 
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lunci se trece întii la captarea 
prafului și apoi la anihilarea 
lui.

Trecînd în revistă metodele 
de combatere a prafului silico
gen după modu] de formare, 
in funcție de procesul tehnolo
gic aplicat se ajunge la conclu
zia că trebuie aplicate măsuri 
practice, insistente, permanente. 
La folosirea perforatoarelor ro- 
topercutante la forarea găurilor 
de mină în roci sterile, în in- 
tercalațiile de șist sau de sfe- 
rosiderită din stratele de căr
bune etc., indiferent dacă aces
te găuri se forează în sen6 o- 
rizontal, înclinat sau chiar ver
tical, ti'ebuie să se folosească 
perforajul umed normalizat. In 
acest mod. apa care sosește la 
capul tăietor al burghiului, con
comitent cu aerul comprimat, 

Armele de lupta împotriva silicozei
âre menirea de a umezi, adică 
de a col mata particolele de 
praf care se formează in 
timpul percutării tăișului in 
rocă în scopul formării găurii 
respective. Roca sfărîmată — 
dent-ritusul umezit — este an
trenat spre exterior împreună 
cu apa, ajutat și de aerul com
primat. Cu acest procedeu se 
poate realiza o reținere a pra
fului format în proporție de 
peste 92 la sută ceea ce înseam
nă că la locul de muncă res
pectiv problema prafului sili
cogen este rezolvată în timpul 
acestor operații tehnologice.

Colectivul de specialiști din 
cadrul Institutului de cercetări 
și proiectări miniere în huilă 
al C.C.P. a realizat un aparat 
de captare umedă a prafului 
a cărei eficacitate de reținere 
depășește 95 la sută. Este a- 
devărat că dispozitivul respec
tiv mai necesită unele îmbună
tățiri care trebuie rezolvate pe 
parcursul experimentărilor în 
procesul de producție.

Cu toate că s-a dovedit atit 
la noi în țară cât și în țările 
cu industrie minieră dezvolta
tă că perforajul umed este foar
te eficient in prevenirea sili
cozei, totuși, încă se mai gă
sesc formații de lucru unde — 
în ciuda faptului că există a- 
paratură în dotație și conductă 
de apă la front — nu se folo
sește această metodă pe consi
derentul că... persoanei care 
perforează i se umezesc haine

le din cauza' apei. Ori .această 
obiecțiune — de-a dreptul pue
rilă — nu poate fi nici cum 
acceptată, deoarece la perforare 
se recomandă folosirea stative
lor telescopice cu acționare pne
umatică. Astfel se rezolvă două 
probleme : în primul rînd gre
utatea perfora torului nu mai 
este suportată de cel care per
forează, iar în al doilea rînd 
apa nu mai poate umezi pe 
miner, deoarece se scurge în 
cei niai rău caz de-a lungul 
telescopului.

Problema este ca minerii să 
fie convinși asupra modului de 
aplicare corectă a perforajului 
umed, iar personalul de îndru
mare tehnică și control să ur
mărească cu maximum de exi- 

• gență folosirea în toate locuri
le de perforare, de unde se 

poate degaja praf silicogen, a- 
cestei metode de lucru. Este 
foarte greșită concepția unora 
cum că perforajul umed este 
necesar să se folosească numai 
la perforarea găurilor în roci 
sterile. Praful silicogen se for
mează și la perforarea găurilor 
din intercalați! de șist ți de 
sferosiderită din stratele de 
cărbune. De aceea, la forarea 
găurilor în aceste cazuri trebuie 
să se folosească neapărat per
fora joi umed.

Se pune problema că perfora
jul umed sau utilizarea dispo
zitivelor de captare umedă nu 
rețin decît oca. 90, respectiv 
95 la sută, din cantitatea totală 
a prafului ce se formează și a- 
tunci de restul (de 5—10 la su
tă) de praf care poluează atmos
fera locului de muncă, cum se 
poate apăra ? Problema este 
destul de simplă. Trebuie folo
sit și un mijloc individual dc 
protecție și anume masca con
tra praf. Acest echipament de 
protecție — deși poate puțin in
comod la folosire — are me
nirea de a proteja căile respi
ratorii, respectiv de a reține 
particolele fine dc praf înainte 
ca acestea să intre in plâmîni.

Masca de protecție contra 
praf. în mod obligatoriu trebuie 
să se folosească în abataje la 
perforarea găurilor de sondaj 
efectuate în culcușul și copc- 
rișul stratului de cărbune. 
Folosirea acestui echipament es
te obligatorie, deoarece forarea 

găurii de sondaj se face pe ca
le uscată pentru a se putea 
urmări culoarea și felul detri- 
tusului, adică să se poată iden
tifica fidel natura stimatelor prin 
care trece burghiul. Natural că 
va trebui în acest caz să poar
te mască și cel- care asistă la 
perforarea găurii de sondaj.

O altă operație care produce 
un volum mare de praf este 
pușcarea • frontului de lucru. 
Materialul exploziv inițiat în 
momentul exploziei fărâmițea
ză roca și o aruncă în față 
pe întregul profil al lucrării 
miniere formînd un nor intens 
de prof. Din acest motiv și a- 
ici trebuie aplicate măsuri pre
ventive. O astfel de măsură es
te folosirea fiolelor de apă la 
burajul Râurilor încărcate cu 
exploziv. Apa din fiole. în mo

mentul exploziei se pulverizea
ză instantaneu și astfel parti
colele de apă se lipesc de parti- 
colele de praf chiar in momen
tul formării lor, obligîndu-le să 
cadă apoi la vatră.

A doua măsură ce trebuie 
luată la operațiunile de pușca
re a frontului este împiedica
rea, adică reținerea prafului for
mat în zona frontului de lucru 
și umezirea lui. Acest lucru se 
realizează prin montarea la dis
tanța de 8—10 in de frontul de 
lucru a unui pulverizator și 
formarea cetii artificiale în a- 
ceastă zonă cu câteva minute 
înainte de declanșarea explozi
ei cît și în timpul acestei ope
rații. Astfel praful format se 
umezește și cade la vatră.

O altă operație generatoare 
de praf este încărcarea materia
lului steril derocat. La încărca
rea manuală trebuie ca mate
rialul să fie stropit bine cu a- 
pă și să fie lopătat numai in 
stare umezită. In cazul folosirii 
mașinii de încărcat, aceasta tre
buie să fie dotată cu cite un 
pulverizator de apă montat pe 
laturile mașinii în așa fel incit 
materialul ce urmează să fie 
încărcat în cupă în prealabil 
să fie bine umezit. De aseme
nea. ]a încărcarea sterilului din 
rostogoale in vagonete, trebuie 
să se folosească un puiveriza- 
tor de umectare la gura rosto
golului.

In cazul in care traseele dc 
transport din subteran 

Iungi și astfel vagonetelc încăr
cate cu steril umed au timpul 
necesar pentru a se usca, tre
buie să se monteze dispozitive 
automate de umectare pe aceste 
trasee, sau chiar umectarea ma
nuală cu un stropitor a steri
lului din vasu| de transport.

Dacă în escavațiile miniere 
praful silicogen format rămîne 
numai în lucrarea respectivă, 
ar suferi numai cei care nu au 
aplicat măsurile preventive. 
Dai-, din cauza circuitelor de 
aeraj, acest praf este vehiculat 
și în alte lucrări miniere unde 
lucrează alți oameni și astfel și 
aceștia sînt supuși îmbolnăvirii 
de silicoză. Din acest motiv tre
buie luate măsuri severe și în 
problema dispersării prafului din 
lucrarea în care s-a format. 
Nu se admite ca lucrările mi

niere săpate in roci sterile să 
fie aerisite cu acraj parțial de 
tip refulant! Aceasta deoarece 
în cazul respectiv aerul proaspăt 
vine pe coloane de aeraj, iar ae
rul viciat cu conținut de praf 
părăsește locul de muncă du
când praful pe secțiunea între
gului profi] al lucrării și ra- 
cordîndu-se de alte circuite in
tră în aerul de alimentaro a 
altor locuri de muncă.

Dar chiar folosind aeraj par
țial de tip aspirant este nece
sar ca în ultimul tub de ae
raj, la capătul de refulare, să 
se monteze un pulveriza tor de 
apă pentru ca ceața artificială 
croată în tub să colmateze e- 
ventualele particule de praf as
pirate de ventilator de la locul 
de muncă, iar acestea să nu 
vicieze aerul proaspăt de ali
mentare a altor locuri de mun-

De aceea, înainte de a 
prăbuși un abataj exploatat, 
acesta trebuie stropit foarte 
bine — pe vatră, pe pereți și 
chiar la tavan. Astfel, în '.im
pui prăbușirii, roca sfărîmată 
produce o cantitate mult mai 
mică de praf. Datorită umezirii 
abatajului, rocile prăbușite 
absorb apa devenind plastice, 
creînd astfel o așezare mai bu
nă pe poditură iar la exploa
tarea feliei inferioare, se va 
găsi întotdeauna un tavan bun 
cu pericol mult mai mic de 
cădere a rocilor, prevenind ast
fel accidentele de acest gen.

La suprafața minelor Incul 
generator de cantitate mare de 
praf silicogen este mstalația 
de concasaro a rocii sterile 
pentru rambleu. .Măsurile ce 
se pot lua Ia o asemenea in
stalație este capsularea agrega
telor. Dar cu toate acestea mai 
rămîne deschisă problema ben
zii de claubare și a Tătarului 
de alimentare a concasoruJiii. 
Iu aceste locuri trebuie nea
părat ca muncitorii să fie do
tați cu echipament de protec
ție individuală, adică cu măș
ti contra praf De asemenea, 
exhaustorul de la capsularea 
instalației de concasare trebu
ie să fie prevăzut cu cicloane 
de reținere a prafului, ca aces
ta să nu fie dispersat în incin
ta unității miniere.

După cum reiese 
spuse, măsurile de 
a îmbolnăvirilor de silicoză nu 
prezintă probleme foarte com
plicate. Din contră, sînt pro
cedee lesne de realizat și cu 
mijloace care stau la îndemî- 
na exploatărilor miniere. Exis
tă în acest sens dotare, exislă 
fonduri, dar la acestea mai 
trebuie adăugată și o bună do
ză de 
sională 
carea practică a metodelor pe 
teren, la locurile de muncă-.

din cele 
preven-re

conștiinciozitate profe-» 
și consecvență în apll-

Ing. Iosif REMETE 
inspector șef adjunct in Ins
pectoratul județean de protec

ție a muncii

B 
E

B■

D
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Activității de propagandă
„Focuri nestinse" — un 
film documentar consacrat 
indostriei siderurgice din 
țara noastră.
Tele-cinematcca : „Valsul 
nemuritor". Cu Fernand 
Gravey, Luise Rainer, Mi- 
litza Koryus, 
Tcleglob : Africa 
trală.
Divertisment satiric-mu- 
zical.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

plăcută

copiii noștri 
satisfacția

Reclama- 
primit și 
din stra

Corespondenții 
și cititorii despre 
locolitatea lor
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simțitor sprijinul aeor- 
către stat familiilor cu 

mai mici.
care noi 
ne ma- 

deplinâ 
gînduri- 

Ș!

și va
Va fiV. CÎMPEANU

Generozitate

.Avanpremieră
Cîntcoul c pretutinden

un conținut bogat, o mai largă
steră de cuprindere

f.'.'ă ăencabâli 
lipsuri.

O si
Importante ale 
pacnodă o constituie dez 
rea spiritului patriotic Și 
Iernai ionalismului proletar, 
acest sens arc o foai 
Importanță intensifi a 
mării politice a 
buie să se dea o 
bilă explicării 
multilaterale a 
pccte ale politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nestru, a principiilor ce stau 
la baza acesteia, cunoașterii de 
către oamenii muncii a poziți
ei P.C.R. în diferitele proble
me ale vieții internaționale, a 
aprecierilor sale asupra proce
selor șî fenomenelor care au 
Ioc în lumea contemporană. De 
asemenea, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea cu activul din do
meniul muncii ideologice, tre
buie vorbit maselor despre rea
litățile din statele capitaliste, 
despre contrad'cțiile care le 
sînt caracteristice.

Organele Și organizațiile de 
partid au datoria să asigure 
ca această activitate să nu se 
'desfășoare la voia întimplării, 
ci pe baza cunoașterii temeinice 
a stării de spirit a . maselor, 
® preocupărilor lor, a proble
melor la care 
răspuns, să fie

In viitor trebuie să se sta
bilească peste tot ca o regulă

ircină dintre cele mai 
muncii de pro- 

voîta- 
a :n- 

In 
e marc 
-a infer
ior. Tre- 

atenție deose- 
aprofundale, 

diverselor 
ii interne

ms

doresc să afle 
lămurite.

ținerea — cel puțin o dată pe 
lună — a unor expuneri și in- 

năi de cadre cu pre
gătire corespunzătoare în adu
nări ale organizațiilor de partid, 
urmărindu-se cuprinderea siste
matică în acțiunea de informa
re politică a tuturor oamenilor 
muncii.

O metodă verificată dc via
ță. dar încă insuficient folos;- 
tă este aceea a răspunsurilor 
la întrebările puse de oamenii 
muncii, care pe lingă 
că permite un contact 
cu diferite categorii de 
Icni, oferă posibilitatea 
prinderii de conclu: 
rientarea generală 
politice.

Concomitent cu măsurile care 
au fost luate pentru încheierea 
invățămîntului de partid, orga
nizațiile de partid au elaborat 
planul activității propagandis
tice pentru timpul verii. Potri
vit unei tradiții confirmate de 
viață. în această perioadă tre
buie să ia amploare propagan
da prin conferințe, activitatea 
de informarea politică, să se 
organizeze mai frecvent simpo
zioane. seri de întrebări și 
răspunsuri. Conținutul acestor 
acțiuni, la care trebuie să-și 
aducă contribuția cadrele cu 
cea mai bună pregătire. îl vor 
constitui problematica din ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu 
activul de partid din domeniul 
activității ideologice și politico- 
educative, evenimentele mai 
de seamă ce au loc.

Organelor și organizațiilor de 
partid li se cere să-și îndrepte 
în principal atenția spre con
ținutul activităților care Ic ini
țiază, știut fiind că de asigu
rarea unui bogat conținut de 
idei, depind eficacitatea, forța 
de influențare a propagandei 
de partid.

faptul 
direct 
cetă- 
des- 

pentru o- 
activității

însuflețire
(Urmare din pag. 1)

rele stației de radioamplifi
care a minei. Prin difuzoa
re se transmitea Hotărirea. 
Inițiativa acestor transmisiuni 
cit și afișarea Hotărîrii in 
locurile cele mai frecventate 
aparține comitetului de partid 
al minei. S-au instruit și a- 
gitatorii in această direcție. 
Fără a exagera cu nimic, în 
scurtă vreme toți salariații 
minei au aflat despre noua 
măsură a partidului și sta
tului menită să ducă la ridi
carea nivelului de trai, mate
rial și cultural al oamenilor 
muncii.

Comentind noua hotărîre 
ce se înscrie organic în con
textul măsurilor luate de 
partidul nostru iubit, privind 
creșterea în permanență a 
bunăstării și prosperității, 
minerii vulcăneni sînt dor
nici să obțină noi succese in 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentului asu
mat în întrecerea ce se des
fășoară în cinstea aniversă
rii eliberării patriei iubite.

inițiativă in îmbunătățirea ac
tivității în domeniul care face 
obiceiul analizelor. Deși mem
brii organizațiilor au fost în
cadrați în diferite forme ale 
Invățămintului de partid, unii 
comuniști s-au mulțumit doar 
cu prezența lor la învățăminț, 
nu au acordat atenție studierii 
-bibliografiei recomandate. Au 
fost cursanți care, fie datorită 
unui studiu insuficient, fie co
modității, nu au luat parte la 
-discuții.

Biroul organizației de buză a 
apreciat în informarea prezen
tată că s-a desfășurat o acti
vitate sporadică pentru popu
larizarea. cunoașterea și respec
tarea legalității socialiste, că 
activității pentru ridicarea ni
velului de pregătire tehnico-ști- 
jnțifică a cadrelor nu i s-a a- 
cordat atenția cuvenită. Deși 
Centrala dispune de o biblio
tecă tehnică bine investită, sînt 
salariați care nu fac apel Ia 
serviciile bibliotecii, nu mani
festă preocupări pentru com
pletarea cunoștințelor cu ulti
mele noutăți tehnico-științifice, 
dar nici organizația de partid, 
sindicat. U.T.C. nu au acționat 
fn această direcție.

In cuvîntul lor, 
Constantin Zăvoianu,
glie Stoicuța, Ludovic Feldman 
șj Carol Polac au apreciat o- 
porlunitatea măsurilor adopta
te de conducerea de partid 
pentru îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice și cultu
ral-educative precum și a dez
baterilor din adunarea genera
lă, subliniind necesitatea in
tensificării activității comuniș
tilor pe toate fronturile pentru 
eliminarea lipsurilor în munca 
păliți co-educativă.

Evidențiind faptul că în sec
torul eeonomic-comercial iși 
desfășoară activitatea cadre te
meinic pregătite din punct de 
vedere politic și profesional, co
muniștii au desprins in ace iși 
timp concluzia că nu au fost 
folosite in consecventă toate 
formele și mijloacele muncii 
politico-educative pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
tuturor salariaților. că r 
tcate cazurile s-a asigurat

trebuie 
sporirii 

centralei

S-n pat. la panel

Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene dc 
atletism. Transmisiune di
rectă dc la Helsinki. 
Moment folcloric cu Ilo
rica Ungur.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
actualități; 7.00 Radiojurnal; 

Bună dimineața, copii !; 
Sfatul medicului; 8.00 Su

ni presei; 8,08 Matineu mu
zical: 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9.00 Buletin de .știri: 9,03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare): 9.30 Viața cărți
lor: 10.00 Buletin de știri: 10,05 
Din Arad la Severin — melodii 
populare: 10,30 Vreau să 
11.00 Buletin de știri: 
Formația Petre Magdin: 
Consultație juridică: 11.30 Parti
dul‘meu iubit — cîntece: 12,00 
Muzică ușoară: 12.10 Recital de 
operă: 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal; 13,15
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Compozitorul săptămâni: 14.42 
Melodii populare: 15,00 Buletin

romanești; lo,30 Pa; 
vocale și orchestrale din i 
zică dc estradă; 16.00 Radio
jurnal; 16,15 Țara lui Făt-Fru- 
mos — einlccc; 16,30 Muzică 
ușoară: 16,50 Publicitate radio; 
17.00 Antena tineretului: 17,30 
Înregistrări de la Festivalul 
folcloric „Hercules 71"; 18,00
Orele serii; 20,00 Tableta de 
scară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Peste deal răsare 
luna — cîntecc populare: 20.55 
Știința la zi: 21,00 Revista șla
gărelor; 21.30 Selecțiuni din o- 
peretele lui Suppc: 22.00 Ra
diojurnal; 22.30 Concert de sea
ră: 22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară (continuare): 
24,00 Buletin de ș 
Estrada nocturnă.

Sesizările sînt juste dar
masuri nu

„Am apelat, in repetate rin- 
ri, la Sectorul I.G.L. Petro

șani — ne informează minerul 
loan Vesa, domiciliat în stra
da Aradului nr. 41/1, Petroșani 
— dar nu reușesc să găsesc în- 

problema cuptoru- 
pîine, de la mine 
Cuptorul nu 

de mulți ani

țelegere în 
lui de copt 
din curte.
este folosit _
zile Și ca atare nu este nici 
întreținut.
față el se prezintă sub aspec
tul unui morman de cărămizi 
și moloz. Cu toate acestea nu 
se iau măsuri de demolarea 
lui și curățirea terenului, mo- 

adresez 
ajuto-

mai 
de

In momentul de

se iau
muncito-străzilor din coloniile 

rești, incomodează locatarii 
mulțumiți de această stare de 
lucruri.

Stind de vorbă cu șeful sec
torului I.G1. Petroșani tova
rășul I. Arcan sînteni infor
mați că sesizările locatarilor 
sînt juste, dar... cuptoarele fă-

„Paza bună" — 
miiHe-adună...

Nu poate exista o meserie 
mai „de baxă", decit să stai, 
să faci de pază. Probabil așo: 
și-a zis și Ion Dolomete din 
Petroșani, paznic la timplăria 
din Livezeni aparținind I.I.L.-u- 
lui Petroșani. Și pentru că a- 
colo tot stătea, și-a propus 
să mai „miște" nițel spre o 
nu înțepeni locului. Și a miș
cat mereu diferite scinduri și 
alte materiale „speriindu-le" și 
apoi dirijindu-le spre casa din 
satul natal... In curind și-a dat 
seama că acest „sport" întă
rește nu numai mădularele ci 
și... punga. Numai că intr-O 
zi a fost văzuL Și, la o per
cheziție (in satul său) s-au gă
sit niscaiva scaune și vreo 6 
butoaie dintr-un fag sănătos, 
core nu apucaseră transforma
rea in bancnote.

D-aia, o „pază bună" - 
muite-odună, dacă nu e pă
zită bine_.

Un turist 
„amabil1*

La 11 octombrie 1970 a po
posit la hotelul „Jiul" din Pe
troșani, Niculai Uncheșelu din 
București. Nu pentru că era 
fără ocupație, ci ca un simpkz 
turist dornic să cunoască lu
mea. Și aici l-a cunoscut pe 
colegul de cameră I. Marian. 
Atit de bine incit, la plecare 
i-a luat bagajul lui și tot pe 
seama lui lăsind și achitarea 
costului camerei. Nici măcar 
cheio nu o moi predat-o. Chel- 
(uiel'le nu s-au ridicat decit 
Io „infima" sumă de 2 570 lek 
Suficientă insă pentru o sta 
„sub cheie" 1 an și 2 luni. 
Că a fost „adus" să predea 
cheia...

Au dorit să fie 
„colocatari"...

...și au bătut palma. Virgil 
Costescu, zugrav la depoul 
C.F.R. Petroșani și loan Dă- 
neesă, muncitor la I.G.C. Fe- 
troșani. Și-au zis : „Hor să fa
cem o gospodărie". Hotărirea 
luată a-nceput să prindă via
ță prin, natural, aproviziona
rea cu cărămidă pe care de 
fapt o furau. Intr-o lună s-eu 
„aprovizionat" cu 200 de că
rămizi, in cealaltă cu 190. Dor 
in următoarea lună au test 
„mțărcați" și invitați să dea 
socoteală.

Bineînțeles că și-au dat sea
ma ce locuință șubredă putea 
să iasă... Noroc că n-au apu
cat s-o ridice.

foarte greu. Spunem acest lu
cru, gîndindu-ne tot la un cup
tor, acela din strada Gh. Șin- 
cai nr. 1/4 Petroșani. Despre 
acesta s-a mai scris în ziarul 
nostru nr. 6 634 din 2 martie 
a.c. Răspunzind articolului, con
ducerea I.G.L. ne-a informat, 
la data de 15 martie a.c., că 
....a luat măsuri ca sectorul 
I.G.L. Petroșani să întocmeas
că documentația pentru demo- 
'ar« în vederea, obținerii apro
bării, corespunzător cu preve
derile IT.C.M. nr. 771/962. după 
care cuDtoru! va fi demolat*. 
Dar. iată că de alunei au tre
cut 4 luni și ceea ce - a mai 
rămas din fostul cuptor se gă
sește tot in curtea cetățeanu
lui I. Arman, spre marea Iui 
nemulțumire.

Considerăm că este razul să 
se verifice cu toată răspunde
rea și operativitatea situația 
fostelor cuptoare din coloniile 
muncitorești, pe întreaga vale, 
să se întocmească documenta
ția necesară casării lor. să se 
obțină aprobarea și să se 
treacă de îndată la demolarea 
lor.

NOTĂiau măsuri
și curățirea terenului, 

tiv pentru care mă 
redacției solicitîndu-i 
rul".

Cazul nu este unic, 
ții de acest fel am 
din partea locatarilor 
da Dccebal nr. 1. Ilarie Chendi 
nr. 6 Petroșani și din alte lo
calități ale Văii Jiului. In con
dițiile vieții noastre de azi. 
majoritatea cuptoarelor dc copt 
piinc nu mai sînt necesare. Cu 
toate acestea nu se iau măsuri 
de demolarea lor. Lăsate fn 
paragină, cele mai multe se 
ruinează încetul cu încetul, 
strică aspectul urbanistic al

cind parte din mijloacele fixe 
ale întreprinderii nu pot fi 
scoase din inventar decit după 
întocmirea documentației nece
sară pentru casare și aproba
rea ei de către forul tutelar 
județean. Bine și așa. daF de 
ce nu se întocmesc aceste do
cumentații ? întrebarea rămîne 
fără răspuns.

De altfel, aceste aprobări, 
chiar și cind sînt cerute, vin

pad al laspeadat
că întreaga activitate 
orientată in direcția 
preocupării cadrelor 
în vederea creșterii eficienței 
economice. Această cerință poa
te fi realizată numai printr-o 
activitate permanentă, conști
entă, care presupune un 
nivel politic Și ideologic 
partea fiecărui salariat. 
Feldman Ludovic arăta 
pentru fiecare membru 
partid și pentru fiecare .sala
riat folosirea efectivă a timpu
lui de lucru, îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor poli
tice și profesionale trebuie să 
constituie probleme de prim 
ordin. Criticînd neajunsurile 
manifestate în munca educati
vă, tov. Carol Polac a insistat 
asupra • necesității asigurării u- 
nui conținut bogat în idei tu
turor acțiunilor pe care le ini
țiază organizația de partid, că 
fiecare comunist trebuie să fie 
un propagandist activ. Se im
pune ca o necesitate obiectivă 
îmbunătățirea muncii de edu
cație în rîndul tineretului, cre
area unei opinii de masă îm
potriva apucăturilor retrogra
de. Tov. Constantin Zăvoianu 
sublinia necesitatea unei preocu
pări sporite pentru educarea 
la tineret a dragostei față de 
muncă, formarea la acesta a 
unei comportări sănătoase în 
muncă și societate.

Pe linia îmbunătățirii 
vilâții politico-ideologic 
cultural-educative, adunarea ge
nerală a adoptat măsuri cores
punzătoare.

In încheierea lucrărilor adu
nării a luat cuvîntul tov. loan 
Ghinea, secretar al Comitetu
lui municipal de partid, care 
a subliniat semnificația și im
portanța măsurilor adoptate, 
necesitatea sporirii combativi
tății comuniste a tuturor mem
brilor dc partid, indicînd sar
cinile ce stau în fața organi
zației de partid, căile și meto
dele ce trebuiesc folosite pen
tru materializarea în fapte a 
documentelor privind îmbună
tățirea activității de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid și a tuturor oameni
lor muncii.

in alt 
din 

Tov.
că 
de

In cadrul acțiunii de preve
nire a inundațiilor, colectivul 
preparației Lupeni a întreprins 
nu de mult repararea podului 
suspendat pe cablu funicular 
spre cartierul Ștefan al ora-

jwlui. Pentru contribuția de
pusă în efectuarea acestei lu
crări, merită toată lauda com
ponența echipei conduse de că
tre maistrul de funicular Pan- 
tilimon Turcilă. D. IOSIF
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Letargie in plină caniculă de amiază la ștrandul din Lupeni.

Atunci cind munca voluntar-patriot-ică entuziastă a 
cetățenilor se îmbină cu fantezia și bunul gust al gospo
darilor, rezultatele obținute sînt întotdeauna, din cele mai 
frumoase. Parcă nici o dată în localitatea noastră nu s-au 
desfășurat atît de multe ore de muncă patriotică ca în 
acest an. Valoarea lor se ridică la cifre de ordinul milioa
nelor. Aspectul orașului a crescut și el la nivelul entuzias
mului uman investit pentru înfrumusețarea lui. In orice 
parte a orașului îți îndrepți pașii te Sntîmpină zone verzi, 
părculețe pline de flori, străjuite de alei frumoase pe care 

găsesc bănci, spre mulțumirea acelora ce stau și citesc 
carte, joacă șah sau pur și simplu încing o discuție ami- 
lă în aer liber. Plăcute prin aspectul și briza lor răcoroasă 

sint și fîntînile arteziene, iar un izvor, cu apă rece și bună, 
din apropierea bufetului „Zori de zi“ a fost captat. Se pot 
spune multe lucruri bune despre modul în care sînt ame
najate locurile de joacă pentru copii, despre străzile pe cure 
s-a așternut zgură, despre tot ceea ce au făcut salariații 
sectorului T.G.C. cu sprijinul oamenilor muncii. Deoarece 
numărul partieipanților la munci patriotice este foarte 
mare să se considere fiecare că a fost făptaș la aspectul ac
tual al orașului și aceasta e o mare satisfacție.

Aceasta nu înseamnă că în orașul nostru nu mai este 
nimic de făcut. Toți locuitorii știu că mai sînt și încă foarte 
multe. Și tocmai pentru aceea, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, a consiliului popular, a comi
tetelor de bloc și deputați'.or acționează în continuare.

O nouă 
bază 

sportivă
Acolo unde există posibilități, 

pe lingă zonele verzi și locu
rile dc joacă pentru copii, în 
cartierele orașului nostru se a- 
menajează și baze sportive. Un 
asemenea teren de sport se a- 
menajează intre blocurile 26 și 
33. Lucrările de nivelare au 
fost făcute cu un buldozer. 
Peste puțin timp copiii și chiar 
oamenii maturi din cartierul 
„8 Martie" vor putea juca vo
lei, handbal și chiar fotbal. A- 
menajarea terenului se face, 
bineînțeles, prin muncă patrio
tică.

și grijă părintească
că alături de noi muncitorii, alături de fiecare fa 
copii, se află partidul cu grija sa părintească, cu dragos
tea și răspunderea Iui față de viitorul poporului. Toate 
acestea m-au impresionat profund și mă simt obligat ca 
miner și tafă al celor patru copii pe care-i am, să exprim 
această mulțumire și satisfacție pentru grija permanentă 
pe care partidul și statul nostru o manifestă față dc creș
terea nivelului de trai și asigurarea unor condiții deose
bit de prielnice pentru afirmarea și dezvoltarea tineretului.

Datorită acestui fapt mă voi strădui ca la sectorul unde 
lucrez să-mi îndeplinesc in mod conștiincios sarcinile de 
producție, răspunzând prin rezultatele obținute la 
atit de generoasă a partidului și statului nostru.

VIAȚĂ FĂRĂ DE GRIJI 
PENTRU COPIII NOȘTRI

casă. Astăzi mi se umple 
de bucurie văzindu-mi 
sănătoși, voinici.

A mai rămas o lună 
începe noul an școlar,
un eveniment deosebit la noi 
în casă. Fetița cea mare. Car
men, va începe școala. Nu este 
un motiv de îngrijorare. Azi îh- 
vățămîntui este gratuit, copii
lor le sînt deschise toate căi ie 
spre o viață fără de griji. Noua 
hotărîre privind alocațiile de 
stat pentru copii vine să com

pleteze 
dat de 
venituri

Trăim momente in 
părinții, 
nifestâm 
pentru măsurile luate, 
lc noastre de recunoștință 
mulțumire se îndreaptă către 
conducătorul iubit al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sub conducerea căruia întregul 
nostru popor pășește sigur 
spre viitorul luminos al comu
nismului.

Brigada artistică
Inițiativa de a înființa 

gadă artistică de agitație apar
ține comitetului L .T.C. de Ia 
E. M. Petrifa. Scopul brigăzii 
este de a populariza ceea ce 
este bun din toate domeniile 
dar și de a supune criticii as
pectele negative ce se mani
festă. Sub îndrumarea tovară
șului Vasile Biter, formată din 
uteciști și uteciste, brigada pre
gătește primul program intitu- 

Cuvîntul brigăzii*.

Așezate in locuri pitorești, îm
prejmuite de păduri umbroase, 
poiene însorite, de ape cristali- 

cabanele Lunca Florii. Au- 
și Voievodul sînt adevă- 
puncte de atracție. Mai 
in zilele de repaus ele 
vizitate de numeroși mi- 
și alți oameni ai muncii 

noastră ce merg 
cîteva ore de 

mijlocul naturii, 
nu-i prea mare, 
copiii era o a- 

problemă. Acum nu 
mai este. In zilele de repaus 
spre cabane au fost introduse 
autobuze Același lucru s-a fă
cut și spre Răscoala. Drume
ția e mai plăcută și odihni
toare.

din localitatea 
să-și petreacă 
destindere în 
Deși distanța 
deplasarea cu 
devăralF

C. DBAGOMIR

IA PETR1LA
Acțiuni culturale la Lupeni

Clubul sindicatelor din Lupeni organizează astăzi două 
activități interesante și de largă audiență. La ora 13, Ia 
sediul clubului, va fi susținută o expunere pe teme de co
merț — „Grija pentru apărarea avutului obștesc și buna 
conservare a mărfurilor — îndatoriri principale ale lucrăto
rilor din comerț’, iar Ja ora 14. la preparație, o dezbatere 
profesională cu tema „Rolul maiștrilor în întărirea discipli
nei, ordinei șj răspunderii in producție*.

Frate, frate, 
dar calul...

...costă oricum. De treaba o- 
ceasta insă n-a vrut să țină 
cont Armie Mihăilescu din 
Sinlamaria - Orlea. Ca dova
dă a „luat" calul fratelui său 
Monasie și p-aici ți-e drumul. 
Dar n-a călărit tot traseul pro
pus de el. A făcut o escolă pe 
la judecătorie unde a primit un 
an și șase luni.

Calul n-a zis nimic !...
N. GHERGHIN

I. LEONARD
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Mitingul

Apropiat al păcii
din Nagasaki

★

10 an.

★ ★

★ ★

cu 51.8 la sută 
mare reducere 
din ultimii 11 
puternică fluc-

primei consfătuiri

nentară. Participa

WOSCCHM 10 .1— In apropiere <fe orașul
Troițk. în sudul Uralului, relatează agenția TASS, geologii 
au descoperit recent straturi de minereu de magnetită cu 
grosimt te 100 metri. Aceasta va permite exploata
rea minereului in carieră Ia un preț de cost redus. Mine
reul conține aproximativ 55 la sută fier pur.

Zăcămintele descoperite se află in apropiere de ma
rile centre siderurgice Magnitogorsk și Ccliabinsk.

Exy’jră'f geologice se desfășoară și in zona vechiului 
centru al siderurgici din Ural, orașul Zlatoust. Aici au și 
fost descoperite două importante zăcăminte, din care pri
mul, cu o rezervă de 70 milioane tone minereu, va intra 
in curind in exploatare.

★

căile de îmbunătățire 
a activității întreprinderilor 
respectivei ramuri, prin spo
rirea productivității muncii și 
raționalizarea proceselor tehno-

SOFIA 20. — . . lentul A s, C istantîn A-
rzarifei, transmite i In apropierea orașului Nikopole, se 
află intr-o fază avansată dc construcție o uzină pentru car
ton de ambalat, unica unitate de acest fel a economiei 
bulgare. In prezent, se lucrează intens la corpul principal 
al uzinei, la care se toarnă fundațiile la o mașină com
plexă pentru fabricat carton, cu o capacitate anuală dc 
59 000 tone. Constructorii de pe acest șantier au raportat 
recent terminarea înainte de termen a lucrărilor de con
strucție a coșului înalt de 40 de metri și a clădirii admi
nistrative de patru etaje.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© r-\

In inima Siberiei pe malul 
riului Cinlîm se întinde ora
șul Acinsk.

Acolo unde ulițele se în
fundau în pustiu a fost con
struit combinatul de alumină.

In foto : Vedere a secției 
de hidrochinve a combinatu-

din parcul memorial

BELGRAD 10 — Cc, 
dentul Agerpres. Gcur. 
nescu. transmite : Prima 
dă a lui august este 
da celo 
recolta 
dropia 
Serbiei, 
și din

;spon- 
? 1O-
deca- 

•i perioa- 
>r dinții bilanțuri privind 
anului 1971. Veștile din 
Voievodinei, dm sudul 

, sau din Macedonia, ca 
alte părți ale țârii con

firmă și anul acesta rezultatele 
remarcabile obținute de marile 
■unități ale agriculturii socialis
te, combinatele agroindustria
le, in special în cultura cerea
lelor. La o serie de 
pentru care au 
soiuri de griu și de 
alizate de oamenii 
de Ia institutele de 
agricole din Novisad 
s-au obținut recolte 
hectar, record.

Nu departe de zona ;iordi 
a capi taie i
cep terenurile

culturi 
fost folosite 

secară re
de științ? 

cercetări 
și Zemun 
medii la

iugoslave in
și întreprinde-

file cuprinse în sfera marelui 
combinat agroindustrial „Bel
grad*. Intinzîndu-se pe o su
prafață de 85 000 de hectare, 
această întreprindere uriașă 
alături de alte unități asemă
nătoare, acoperă o parte din 
necesitățile pieței interne, a- 
vînd totodată și mar' posibili
tăți pentru exportul unor pro
duse.

Oamenii de știință care lu
crează aici, cercetătorii în do
meniul agrotehnicii, zootehniei, 
industriei alimentare sau legu- 
miculturii, prin experiențele și 
cercetările lor, au situat com
binatul ..Belgrad" pe unul din 
primele locuri în domeniul pro
ducției agricole din Iugoslavia. 
Procentul de mecanizare a 
muncii în toate sectoarele de 
activitate a contribuit la creș
terea continuă a productivită
ții acestui combinat.

CAIRO 10 (Agerpres). — 
Ziarul „Al Ahram** informea
ză că Republica Arabă U- 
nită și Arabia Saudită au e- 
laborat o formulă pentru so
luționarea crizei dintre au
toritățile iordaniene și rezis
tența palestiniană. Reprezen
tanții personali ai președinte
lui Sadat și regelui Feisal, 
diplomatul egiptean Hassan 
Sabri El Kholy, și, respectiv, 
ministru: saudit al afacerilor 
externe, Omor Sakkaf, vor 
pieca la Amman pentru a în- 
mîna regelui Hussein și lide
rilor palestinieni un document 
de lucru propus de cei doi 
șefi de stat — menționează 
ziarul. Relevînd că documen
tul reprezintă finalizarea e- 
forturilor desfășurate de 
R.A.U. și Arabia Saudită pen
tru soluționarea crizei, „Al 
Ahramu arată că el se bazea
ză pe acordul iordaniano-pa- 
lestinian de la Cairo din sep
tembrie anul trecut și preve
de respectarea suveranității 
Iordaniei, precum și liberta
tea de acțiune și securitatea 
unităților de comando.

TOKIO 10. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te : La Nagasaki a luat sfirșit 
ultima sesiune a conferinței in
ternaționale împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen or
ganizată de Gensuikyo (Consi
liul japonez împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen).

Luni a avut loc in parcul 
memorial al păcii din Naga
saki, amenajat lingă locul unde, 
la 9 august 1945, a explodat 
a doua bombă atomică, un mi
ting la care au participat șase 
mii de persoane. Primarul ora
șului Nagasaki, Yoshitake Mo- 
rotani, a depus la cenotaf o lis-

tă cu numele altor 2 035 de 
victime ale bombardamentului 
atomic, identificate în cursul ul
timului an. Dintre cele apro
ximativ 80 000 de persoane care 
au dispărut in timpul exploziei 
au fost identificate pină acum 
numai 43 736.

La ora 11 și două minute, 
toți cei 420 000 de locuitori ai 
orașului au păstrat un moment 
de reculegere in memoria dis- 
păruților. In încheierea mitin
gului, primarul orașului a dat 
citire unei Declarații a păcii, 
care se pronunță pentru inter
zicerea imediată a bombelor 
tomice și cu hidrogen.

• Producția de oțel a Sta
telor Unite a scăzut săptă- 
mîna trecută 
— cea mai 
săptămînală 
ani. Această 
tuație se datorează, pe de o 
parte, limitării sensibile a co
menzilor, iar, pe de altă par
te marilor stocuri create «le 
firmele siderurgice pentru a 
face față grevei oțelarilor ce 
apărea iminentă la sfîrșitul 
lunii trecute.

• După cum' informează 
săptămînalul „l’Humanitc Di- 
manche“, în Franța există în 
prezent aproximativ 500 000 
de șomeri. Deosebit de marc 
a fost în ultimul an ritmul 
de creștere al șomajului în 

femeilor și tineretu-

@ In urma luptei îndelun
gate desfășurate de ferovia
rii italieni, guvernul țării a 
adoptat un decret prin care 
sînt asigurate locuri de mun
că pentru 11000 de persoane, 
numărul celor care lucrează 
în sectorul feroviar al Ita
liei urmînd să ajungă în fe
lul acesta la 224 000.

Comitetului
„Afronturi" 
la granifa 
libaneză

pentru
dezarmare

TEL AVIV 10 (Agerpres). 
— Agenția Reuter relatează 
din Tel Aviv că un purtător 
de cuvint al armatei israelie- 
ne a anunțat că în regiunea 
muntelui Hermon. în apropi
erea frontierei libaneze, au 
avui loc ciocniri între o pa
trulă israeliană și unități do 
guerilă palestiniene.

de la Geneva

Primul set de fotografii în culori 
făcute de echipajul iui „Âpollo-15“

HOUSTON 10 (Agerpres). — Agenția spațială 
americană a dat publicității primul set de fo
tografii în culori făcute de David Scott și James 
Irwin în cursul explorării zonei Hadley, si
tuată la poalele Apeninilor lunari. Imaginile 
înfățișează momente din timpul activității des
fășurate de cei doi astronauți și cîteva prim- 
planuri ale vehiculului .,Rover-l“. împreună 
cu Alfred Worden, participă în prezent Scott 
și Irwin la operațiunea de inventariere, identi
ficare, cîntărire și fotografiere a mostrelor 
rocă lunară, în vederea studiului amănunțit 
se va efectua în viitor.

Centrul spațial de la Houston a anunțat, . 
de altă parte, că astronauții au fost supuși unui 
nou examen medical pentru a se urmări pro
cesul de adaptare a lor la condițiile de gra
vitație de pe 
a informat 
lenizat, cît și 
tot timpul la 
prezentat simptome ușoare de slăbire a ini
mii. Berry a precizat insă că acest lucru s-a 
constatat la toate misiunile .Apollo” — starea 
de imponderabilitate prelungită provocînd o oa
recare dereglare a sistemului circulator Ș> 
nu constituie motiv de îngrijorare.

de 
ce

pe

că
Pămînt. Doctorul Charles Berry 
atît Scott și Irwin, care au ase- 
Worden, care s-a aflat aproape 
bordul cabinei de comandă, au

r
Dolarul american a înre

gistrat luni pe majoritatea 
piețelor de devize occidenta
le scăderi serioase. La Frank
furt. de exemplu, dolarul a 
scăzut la cel mai mic nivel 
din ultimii 22 de ani (un fe
nomen similar fusese înregis
trat in 1949, la prima ree
valuare a mărcii vest-ger
mane). Vindut luni cu numai 
3,4242 mărci vest-germane, 
ceea ce reprezintă o devalori
zare cu 7,4 la sută, dolarul 
a atins, totodată, cel ma: re
dus nivel de la instituirea 
cursului flotant al mărcii 
vest-germane, la 10 mai 1971. 
Declinul a fost ajutat in a- 
ceastă zi și de „Bundesbank*, 
care, pentru a încuraja ieși
rea dolarilor din rezervele 
federale, a pus în vinzare o 
mare cantitate de asemenea 
valută la prețuri joase. Mă
sura a fost justificată de au
toritățile federale prin dorin
ța acestora de a diminua ten
dințele inflaționiste din R. F. 
a Germaniei. Reamintim că 
paritatea oficială este de 3,66 
mărci vest-germane pentru 
un dolar.

Scădere*
lui pe piețele occidentale de 
devize este insă .generala. Ea 
a fost cu certitudine argu
mentată ca urmare a publi
cării studiului Congresului 
S.U.A. asupra conjuncturi: și

Antena pentru transmiterea 
informațiilor la bordul aparate
lor cosmice și pentru sondarea 
straturilor superioare situată pe 
teritoriul U.R.S.S.

perspectivelor economice și 
financiare, în care se cerea 
o „realiniere* a dolarului 
față de monedele vest-euro- 
pe'ne. Reluînd argumentele 
prezentate de Senat, „Frank-

problema prețurilor și sala
riilor, ca și divergența de 
vederi dintre președintele 
Nixon și președintele Consi
liului ~
Arthur Burns, cu privire

Rezervelor Federale, 
la

cursului dolarului
pe piețele occidentale

de devize
furter AUgemeîne Zeitung* 
Ie popularizează, apreciind 
că nivelul prețurilor șo
majul crescând din .A.
fac ca perspectiva anului in 
curs să ofere un serios defi
cit ai balanței comerciale a 
acestei țări. Mai mult, riztl 
evidențiate atitudinea ezitan
tă a A.dmir/->trației față de

politica antiinflaționistă.
Pe de altă parte, urmînd 

exemplul Franței, care a a- 
nunțat recent o serie de mă
suri cu caracter tehnic pen
tru a bloca intrările masive 
de capital speculativ în țară. 
Banca Centrală a Elveției a 
acționat luni pentru reduce
rea consecințelor inflaționiste

GENEVA 10 (Agerpres). — 
In ședința de marți a Comi
tetului pentru dezarmare de 
la Geneva au luat cuvîntul 
reprezentanții Poloniei, Cana
dei, Angliei șî Italiei. Ei au 
subliniat semnificația celor 
două proiecte identice de con
venție cu privire la interzi
cerea armelor bacteriologice 
(biologice) și a toxinelor, pre
zentate în paralel, la 5 august, 
de țările socialiste membre a- 
le Comitetului, și de către 
S.U.A. S-a relevat, totodată, 
cerința ca textul final al con
venției să întrunească o ade
ziune cît mai largă.

Șeful delegației britanice a 
făcut unele propuneri concre
te vizînd îmbunătățirea actu
alei versiuni a documentului.

Reprezentantul polonez, îm
preună cu delegațiile Mongo
liei și Ungariei, a depus un 
document de lucru referitor 
la adoptarea de către Consi
liul de Securitate al O.N.U. a 
unui ..proiect de rezoluție cu 
privire la proiectul de con
venție asupra interzicerii per
fecționării producției și sto
cării armelor bacteriologice 
(biologice) șj a toxinelor și 
asupra distrugerii acestora". 
In cuvîntul său, delegatul Ita
liei a abordat și chestiunea 
interzicerii experiențelor sub
terane cu arma nucleară, e- 
vidențiind necesitatea conju
gării și multiplicării eforturi
lor tuturor statelor membre 
ale acestui organism în ve
derea realizării unui acord în 
materie. El a propus institui
rea unui subcomitet sau a 
unui grup de lucru al Comi
tetului pentru dezarmare ca
re să examineze aspectele 
tehnice ale problemei inter
zicerii experiențelor nucleare 
în mediul subteran.

BELFAST 10 (Agerpres). — 
După lupte violente, care n-au 
luat sfirșit decît spre ora 3,00 
dimineața, capitala nord-irlan- 
deză număra în zorii zilei de 
marți 14 morți. zeci de răniți, 
sute de persoane rămase fără 
locuințe. Potrivit primelor apre
cieri, pagubele materiale însu
mează milioane de lire. 
Ciocnirile armate dintre extre
miștii protestanți și catolici, 
pe de o parte, și dintre aceș
tia și forțele britanice de or
dine staționate în Ulster, pe 
de altă parte, s-au intensificat 
după ce șeful guvernului nord- 
irlandez, Brian Faulkner, a a- 
nunțat adoptarea măsuri1 or 
excepționale.

In cartierul Ardoyne au fost 
incendiate aproximativ 100 de 
case, care formau o enclavă a 
protestanților în perimetru] o- 
cupat de catolici. Forțele de 
ordine au procedat în cursul 
dimineții la înlăturarea barica
delor. a mașinilor și autobaze
lor incendiate, fără a mai în- 
tîmpina opoziția locuitorilor. 
Aceleași urme de violență 
le-au prezentat și cartierele 
Ballymurphy și Springfield din

Belfast.
In alte duuă orașe — 

Londonderry și Newry — 
tuația a fost analogă celei 
Belfast. Soldații britanici 
poliția locală continuă să 
atacați de popul: 
britanici au fost 
focuri de arme 
dintre Ulster și Republica Ir
landa. 
Ziua de 
una dintre cele mai 
din ultimii 50 de ani. 
rul Faulkner a declarat 
provincia pe care o conduce se 
află de fapt „în stare de 
război".
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venit după măsurile de urge, 
ță decretate de guvernul de ia 
Belfast ar putea aduce după 
sine unele schimbări, întrucât 
— după cum subliniază obser
vatorii — politica lui Brian 
Faulkner nu a reușit să materia
lizeze speranțele de reinstaura- 
re a calmului ‘în Irlanda de 
nord.

Starea permanentă de tensi
une din această provincie pro
voacă dificultăți economiei lo
cale, caracterizată in prezent 
printr-o reducere a investiții
lor in sectoarele productive și 
o amploare mare a șomajului, 
care lovește peste 10 la sută 
din forța de muncă.

• In primele șase luni ale 
anului. Argentina a înregis
trat un deficit al comerțului 
exterior de 38,9 milioane do
lari. Potrivit ziarului ,.Cro- 
nista Comercial-, este proba
bil că această țară va înre
gistra anul acesta primul de
ficit comercial din ultimul 
deceniu.

• Un raport dat publici
tății de autoritățile din Miin- 
chen consemnează că folosi
rea hașișului și a altor stu
pefiante a luat proporții alar
mante în rîndul elevilor din 
capitala bavareză, majoritatea 
victimelor avind virsta de 
14—16 ani. Recent, presa 
vest-germană a semnalat nu
meroase cazuri de deces în 
rîndul acestora, provocate de 
consumul de stupefiante.

LONDRA 10 (Agerpres). — Ca urmare a situației deo
sebit de încordare din Irlanda de Nord, forțele speciale 
ale poliției britanice au fost puse în stare de alertă. Por
turile și aeroporturile engleze, care deservesc Ulsterul. sînt 
supuse în prezent unui sever control. Concomitent a fost 
întărită supravegherea depozitelor de arme și muniții ale 
armatei, precum și întreprinderile civile din întreaga țară.

Campionatele europene
de atletism

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Pe stadionul Olimpic din Hel
sinki, în prezența a 35 000 de 
spectatori, a început ieri cea 
de-a X-a ediție a Campionate
lor europene de atletism, la 
care participă aproape 1000 
de sportivi și sportive din 29 
de țări.

După defilarea echipelor par
ticipante, in aplauzele asisten
ței, președintele Finlandei, Ur- 
ho Kekkonen, a declarat des
chise întrecerile ediției jubili
are a europenelor de atletism, 
care vor dura pînă la 15 august.

România este prezentă la a- 
ceastă importantă competiție cu 
un lot de 18 sportivi » 10 atleți 
și 8 atlete. In prima zi de con
curs au luat parte la calificări 
Ileana Silai, Mariana Șuman, 
Ion Rățoi, Vasile Sărucan, Va-

lentin Jurcă și Alexandru 
Munteanu.

In seriile probei de 800 m 
plat, campioana noastră. Ileana 
Silai, a evoluat promițător,

SPORT
cîștigînd seria a patra cu timpul 
de 2’04” 9/10 și caiificîndu-se 
pentru semifinalele programa
te astăzi. In celelalte trei serii 
victoria a revenit principalelor 
candidate la una din medalii ! 
Hildegard Falck (R.F. a Germa
niei) — 2’ 05”, Vera Nikolici 
(Iugoslavia) — 2'04” 8/10

Gunhild Hoffmeister (R.D. Ger
mană) — 2' 05” 9/10.

Printre cei 15 atleți care au 
obținut calificarea în finala 
probei masculine de săritură in 
lungime se numără și Vasile 
Sărucan. El a realizat baremul 
(7,70 m), din prima încercare, 
reușind o săritură de 7,79 m. 
Au mai obținut calificarea prin
tre alții T. Lepik (U.R.S.S.) — 
7,93 m. L. Davies (Anglia) — 
7,90 m, Schwartz (R.F. a Ger
maniei) — 7,80 m. Mariana Șa
man (clasată pe locul 6 în se
ria întîia a probei de 400 m 
plat cu timpul de
Alexandru 
în seria a 
timpul de 
(7,50 m la 
și Ion Râțoi (la 400 m garduri) 
nu au obținut calificarea.

54” 3/10),
Munteanu (locul 7 
doua la 100 m cu 

11”). Valentin Jurcă 
săritura în lungime)
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• Marți a avut loc cea 
de-a 27-a reuniune a amba
sadorilor U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței din cadrul 
convorbirilor consacrate pro
blemelor legate de situația 
din Berlinul occidental, anun
ță agenția TASS.
• Greva celor 10 000 de | 

mineri de la compania ame- i 
ricana „Orinoco Mining", din | 
„centura de fier" a Venezue- j 
lei, a intrat în cea de-a doua 
lună. Muncitorii cer îmbună
tățirea condițiilor de viață și 
de muncă și încetarea repre
siunilor. Lupta minerilor de 
la „Orinoco Mining" este 
sprijinită de diverse sindicate 
din Venezuela. Pentru coor
donarea acțiunilor a fost creat 
un comitet sindical unit.

ale unui afiux de devize stră
ine. Banca centrală a ordo
nat celorlalte bănci care 
cumpără valută străină să 
blocheze o cantitate de franci 
elvețieni egală cu cea a do
larilor vînduți. Fondurile vor 
rămîne astfel „înghețate" 
pentru o perioadă de 10 zile 
și vor fi puse în circula
ție numai dacă ele vor fi fo
losite pentru cumpărarea de 
dolari americani. O fluctua
ție a valorii dolarului a fost, 
de asemenea, înregistrată la 
Paris, Londra, Amsterdam, 
Zurich și Bruxelles.

In relație, prețul 
a înregistrat luni un salt la 
fel de spectaculos. Fixat, 
încă din 1934', la nivelul de 
35 dolari uncia, prețul „me
talului galben* a cunoscut 
luni o diferență în plus de 
peste nouă dolari, mai mare 
ehiar decît nivelul rhax:m 
de la 9 martie 1969. Explica
țiile unei asemenea creșteri 
trebuie căutate în existența 
unei anumite neîncrederi in 
valute a cumpărătorilor, in 
special în dolari, precum și 
în speranțele unei reevaluări 
oficiale a aurului, folosit în 
mod automat ca refugiu și 
consolare în vremurile de 
..nervozitate* a valutelor, cura 
se exprimă un expert finan
ciar occidental.

(Agerpres)
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culturalâ și științifică între 
Nepal și Uniunea Sovietică 
pe anul 1971 a fost semnat 
la Katmandu, informează a- 
genția TASS.

Intr-un interviu acordat 
ziarului „Tr.vbuna Ludu*, pre
ședintele Boliviei, Juan Jose 
Torres, a declarat că guver
nul său promovează o poli
tică ce urmărește recupera
rea totală a bogățiilor națio
nale și accelerarea ritmurilor 
industrializării. Toate acestea, 
a declarat Jose Torres, vor 
permite să consolidăm inde
pendența noastră națională. 
Măsurile economice și sociale 
întreprinse de guvern acțio
nează asupra conștiinței ma
selor și contribuie la unirea 
forțelor revoluționare.

• Delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor ” •-
convorbirile pentru 
cursei înarmărilor 
(S.A.L.T.) au avut 
nouă ședință de 
sediul Ambasadei 
din capitala Finlandei.

Următoarea întîlnire va a- 
vea loc vineri, la sediul am
basadei americane.

Unite la 
limitarea 

strategice 
marți o 

lucru, la 
sovietice

O O comisie specială a for
mațiunii politice uruguayene 
.Frente Amplio”, organizație 
ce reunește Partidul Comu
nist și alte partide de stingă 
și democratice din Uruguay, 
elaborează în prezent un pro
gram de acțiune în domeniul 
relațiilor externe, planifică
rii economiei, reformei agra
re, asistenței sociale și învă- 
țămintului. Intr-un interviu 
acordat ziarului „El Popu
lar'*, deputatul Jose Louis 
Massera, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C. 
din Uruguay, a declarat că la 
elaborarea programului sînt 
chemate să ia parte toate 
forțele progresiste din Uru
guay.
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