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ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ

Gheorghe DAVIDESCU, 
inginer șef investiții — C.C.P.

a-

Intre realizările obținute de 
minerii Văii Jiului in primul 
semestru din acest an, cele din 
domeniul investițiilor joacă un 
rol important pentru dezvolta
rea exploatărilor miniere, a u- 
zinelor de preparare, menite să 
asigure dinamica producției de 
cărbune prevăzută in planul 
cincinal. Perioada semestrului I 
a marcat îndeplinirea cu suc
ces a planului de investiții atît 
pe centrală cît și pecValea Jiu
lui, reali zi ndu-se peste sarcinile 
perioadei lucrări în valoare de 
9.1 milioane, respectiv pe Va
lea Jiului 11.7 milioane lei. 
Comparativ cu perioada simi
lară din anul trecut, în acest 
an realizările sînt mai mari 
cu peste 21 milioane lei pe 
oentnală sau 18,1 milioane lei 
pe Valea Jiului. Obținerea
cestor rezultate se datorește în 
bună parte eforturilor depuse 
de către toți factorii de răs
pundere (constructori, benefi
ciari. proiectanți) pentru pre
gătirea condițiilor care au fă
cut posibilă atacarea la timp, 
conform planului, a tuturor o- 
biectivelor de investiții. încă 
de Ia începutul anului, precum 
și menținerea unui ritm con
stant ridicat al realizărilor.

De la începutu] anului au 
fost puse în funcțiune o serie 
de obiective în subteran și la 
suprafața exploatărilor miniere 
și uzinelor de preparare, me
nite să îmbunătățească în con
tinuare procesul de producție. 
Dintre acestea menționez: ga
leria transversală principală 
blocul II, orizontul 440 și cir
cuit la puțul orb nr. 2 E. M. 

plan înclinat nr. 19 și 
M. Paroșeni; galerie de

legătură puțul Ștefan — Ca
rolina, orizontul 400 E. M. Lu- 
peni; galerie transversală est 
pilier orizontul 500 E. M. Uri- 
cani: instalație de extracție puț 
auxiliar Paroșeni: instalație de 
săpare puț aeraj nr. 1 Livezeni; 
LEA 15 kV Vulcan — Aninoasa 
sud — Petrila: depozite de ex
plozivi la minele Bărbăteni, 
Uricani; depozite de carburanți 
și lubrifianți. la minele Paro
șeni. Uricani, Bărbăteni: cen
trală termică incinta auxiliară 
est Livezeni ș. a. O serie de 
obiective importante de inves
tiții se află în stadiu avansat 
de execuție printre care men
ționez instalația de extracție 
cu schip de la puțul principal 
și stația de sortare și însilo- 
zare E. M. Dîlja, unde au în
ceput probele tehnologice: in
stalația de săpare puț prin
cipal și auxiliar E. M. Paro
șeni: centrală termică E. M. 
Bărbăteni ș.

Desigur, în perioada anali
zată au existat și unele defi
ciențe legato de predarea pentru 
montaj a unor utilaje amplasa
mente și chiar documentații în 
cazuri cu totul izolate. Trebuie 
să menționez faptul că în foarte 
multe cazuri au existat defi
ciențe și în activitatea antre
prenorilor (T.C.M.M., I. E. Si
biu) pe linia asigurării lotu
rilor și punctelor de lucru cu 
materiale în cantități și sorti
mente solicitate, a echipelor de 
muncitori pe specialități și chiar

a asistenței tehnice. In acest 
an, mai mult ca în trecut, per
sonalul tehnic al beneficiarului 
a controlat mai des pe teren 
obiectivele în construcție, a a- 
r.alizat cu constructorii de 1—3 
ori pe lună stadiul fizic și rea
lizările valorice, fapt ce a con
tribuit nemijlocit la obținerea 
unor rezultate bune. Cu toate 
acestea, șantierul Electromontaj 
Sibiu — lotul Vulcan pe se
mestrul I a. c. a realizat pla
nul numai în proporție de 89,4 
la sută.

Cauzele principale care au 
generat această situație la lu
crările energetice rezidă în fap
tul că organizarea lucrărilor și 
asistența tehnică sînt insuficien
te, lipsa echipelor de munci
tori. pe specialități și a mij
loacelor de transport care în u- 
nele perioade au fost ca și 
inexistente. Toate aceste defi
ciențe s-au datorat în bună 
măsură și I. E. Sibiu care, mai 
ales în trimestrul I a. c„ a 
neglijat în mod inadmisibil

(Continuare in pag. a 3-a)
a.

In sala de operații a 
secției chirurgie a spita
lului din Petroșani se 
efectuează o intervenție 
chirurgicală la un ulcer 
perforat cu peritonită 
generalizată.
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21-a Conferință Pugwash
Primele zile care urmează 

sărbătoririi Eliberării ne re
țin atenția prin strădania lău
dabilă a colectivelor de mun
că din Valea Jiului de a con
tinua și de a întări, totodată, 
remarcabilele realizări de la 
începutul anului.

După două zile de la relua
rea lucrului, colectivele mi
nerești ale E. M. Lonea și 
E. M. Petrila raportează bi
lanțuri fructuoase, care de
monstrează din plin capaci
tatea, vrednicia unor brigăzi 
cum sînt cele conduse de Ma
rin Ciubăr. Glieorghe Agiu,

Ioan Miclea, Clement Birluț 
sau Mihai Țigăieru, Gheor- 
ghe Borșoș... In dimineața de 
26 august mina Lonca se a- 
propia, deja, de 3 500 tone 
spor la producția de cărbu
ne extrasă, iar mina Petrila 
de 3 200 de tone depășire. O 
veritabilă întrecere in partea 
estică a bazinului, în care se 
pot integra (și e bine s-o facă 
cît mai repede!), cu efecte 
pozitive, adică cu onorarea 
ritmică a sarcinilor de plan 
și celelalte exploatări mi
niere.

PRODUCTIVITĂȚI ÎNALTE
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Colectivul tinerei exploatări 
miniere de la Paroșeni a re
coltat cîteva succese care vor
besc de la sine despre efor
turile colective depuse pentru 
respectarea angajamentelor 
luate. Brigada condusă de 
Costache Zaharia, de pildă, 
a realizat în primul schimb 
al zilei de 25 august, 3 ml 
avansare cu complexul, reali- 
zînd o producție de 680 tone, 
cu un randament de 23 to- 
ne/post. Brigada lui Ion De-

meter, care lucrează în stra
tul 18, a obținut o înaintare 
de 1.5 ml și o producție de 
350 tone, cu un randament 
de 7 tone/post, ceea ce repre
zintă un spor de 2,2 tone/post.

...Primele zile de reluare a 
activității de extracție a căr
bunelui, primele succese. A- 
ceste realizări certifică spe
ranțele minerilor (și ale noas
tre) în noi fapte de presti
giu pe fronturile din adîncuri.

îmi este deosebit de plăcut 
ca, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al guvernului și al meu 
personal să adresez 
călduros celei de-a 
ferințe Pugwash, 
oameni de știință și 
numeroase țări ale 
iau parte la această

Mișcarea l’ugwash 
tigat o binemeritată apreciere 
pentru contribuția importantă 
adusă timp de aproape două 
decenii ia lupta forțelor pro
gresiste pentru colaborare in
ternațională. pace, progres so
cial și libertate.

Țara noastră, poporul român 
găzduiesc cu multă plăcere și 
călduroasă ospitalitate această 
importantă conferință. Avem 
convingerea că prezența dv. in 
Republica Socialistă România 
va prilejui, totodată, cunoaște
rea mai aprofundată a preocu
părilor și a activității pe care 
o desfășoară poporul român in 
opera de edificare a noii o- 
rinduiri sociale, a rezultatelor 
obținute în această vastă operă, 
precum și a dorinței sale de 
pace, a hotărîrii de a-și aduce 
contribuția la cauza înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Pe agenda ' Conferinței figu
rează probleme de importantă 
arzătoare, cum sînt cele refe
ritoare la securitatea europeană, 
la îmbunătățirea mecanismelor 
internaționale, pentru rezolva-

un salut 
21-a Con- 

eminenților 
cultură din 
lumii care 
Conferință, 

și-a cîș-

rea conflictelor locale și mc v 
ținerea păcii, la dezarmare, la 
dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnice intre națiuni — 
probleme în abordarea și dez
baterea cărora sînt profund in
teresate toate popoarele lumii, 
întreaga opinie publică mon
dială.

In lumea de azi crește necon
tenit amploarea luptei popoare
lor de pe toate meridianele 
globului care se ridică tot mai 
hotărîte pentru salvgardarea li
bertății și independenței lor 
naționale. împotriva politicii 
imperialiste de dictat și agre
siune. a colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror for
me de dominație și asuprire. 
In aceste condiții este necesar 
ca toți oamenii de bună cre
dință. toate curentele, mișcările 
progresiste și democratice, să-și 
unească forțele și să acționeze 
cu fermitate pentru soluționarea 
problemelor care confruntă o- 
menirea contemporană, pe cale 
politică, in interesul îmbunătă
țirii climatului internațional, al 
dezvoltării colaborării dintre po
poare, al cauzei securității și 
păcii in lume.

România acordă o deosebită 
importanță dezvoltării largi a 
colaborării între popoare, mili
tează consecvent pentru așeza
rea trainică a legăturilor între 
state pe temelia principiilor res
pectului riguros al independen
ței și suveranității naționale.

egalității depline 
neamestecului in 
terne, pentru dre-ptul fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soar
ta, se pronunță cu hotărire pen
tru excluderea forței și ame
nințării cu forța din practica 
relațiilor internaționale. Por
nind de la ideea că intensifi
carea legăturilor între state co
respunde nu numai intereselor 
fiecărui popor, exigențelor pro
gresului științific și tehnic, dar 
constituie, totodată, un instru
ment al îmbunătățirii cunoaș
terii reciproce, al creării unui 
climat propice, soluționării pro
blemelor majore ale vieții in
ternaționale, guvernul României 
va promova și în viitor o poli
tică de dezvoltare a schimbu
rilor și a colaborării cu toate 
statele, indiferent de sistemul 
lor social-economic.

Ca țară europeană. Republica 
Socialistă România este intere
sată in crearea unui sistem de 
securitate pe continent Consi
derăm că există condițiile pen
tru ca să se poată realiza con
ferința general-europeană che
mată să deschidă drumul sure 
acest țel și vom acționa, îm
preună cu celelalte state so
cialiste, cu toate statele inte
resate pentru realizarea ei în- 
tr-un termen cît mai scurt.

Ne îngrijorează profund con-

în drepturi, 
treburile in-

La Sinaia a

Responsabilitate socială
față de actul artistic

De-a lungul timpurilor arta 
și-a perpetuat două dintre func
țiile sale fundamentale, cogni
tivă și educativă, interdepen
dente și generate de faptul că 
artistul este un cetățean, un 
membru activ al societății și 
al timpului său, iar produsul 
creației sale se adresează oame
nilor. Artistul a fost adine an
corat în realitatea vremii sale, 
iar socialismul adaugă noi as
pecte umane acestei poziții. In 
acest sens trebuie apreciate a- 
finmațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cîhd, la Consfătuirea 
de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural- 
artistice, spunea : „Noi vrem ca 
arta și literatura să fie puse 
in slujba poporului, să se scrie 
și să se creeze pentru clasa 
muncitoare, pentru țărănime, 
pentru intelectualitate, pentru 
toți oamenii muncii. Sintem 
pentru diversitate de stiluri și 
forme în creația literar-artisti- 
că. Dar, așa cum am spus și 
mai înainte, concepția, ideolo
gia trebuie să fie una singură 
— ideologia și concepția revo
luționară a clasei muncitoare. 
Arta trebuie să servească unui 
singur scop : educația socialis
tă, comunistă'.

Iată pentru ce întreaga des
fășurare a adunării generale a 
organizației de partid de la 
Teatrul de stat ..Valea Jiului" 
din Petroșani, consacrată dezba
terii problemelor activității po
litico-ideologice și cultural-edu
cative, a fost străbătută de res
ponsabilitate și analiză lucidă 
a actului artistic și educativ.

Membrii acestui colectiv au în
țeles clar că organizația de 
bază trebuie să-și sporească 
munca politico-ideologică în așa 
fel îneît fiecare membru de 
partid să fie înarmat cu ideo
logia marxist-leninistă, să po
sede înalte calități morale, să 
fie încrezători în propriile po-

Dezbaterea 
activității 
ideologice

sibilități artistice, educative și 
să ridice prestigiul cultural al 
instituției. Dezbaterile au scos 
în prim plan ceea ce este spe
cific acestei instituții de artă, 
sarcinile de mare importanță 
ce-i revin în aotuala etapă so
cială.

Din discuții s-au conturat 
două probleme interne care in
fluențează în mod categoric ca
litatea muncii artistice din tea
tru și realizarea imperativelor 
educative și politico-ideologice. 
Acestea sînt repertoriul și cli
matul, atmosfera, relațiile ce e- 
xistă între acești oameni de tea
tru. De discernămîntul ideolo
gic și artistic al consiliului ar
tistic, de structura echilibrată a 
repertoriului depinde în ultima 
instanță reușita sau nereușita 
unui lanț întreg de spectacole. 
„Sîntem un teatru profesionist 
— arăta I. Nanu —. deci și ca
litatea artistică să fie ca a- 
tare. In funcție de exigența 
rjoastră artistică publicul sanc
ționează spectacolele, îl facem

să participe cu toată ființa iui, 
îl atragem lingă noi sau îl lă
săm indiferent, îl respingem. 
Consiliul artistic a făcut pro
ba unei slabe munci politice 
în stagiunea trecută,- a evitat 
critica, deși, în esența ei. ea e 
constructivă. Aceeași neconvin
gătoare activitate a dovedit și 
birou’, organizației de bază care 
a tolerat, uneori 
nesănătoasă și neprielnică mun
cii artistice în rîndu] colecti
vului. fenomen care s-a reper
cutat asupra calității unor spec
tacole". Participanții au anali
zat și cauzele care au determi
nat asemenea fenomene. ..Spec
tacolele sînt ghidate de spiri
tul și filozofia societății noas
tre socialiste — spunea actorul 
Florin Teacă —. ele trebuie să 
slujească imperativele educative 
și ideologice ale timpului nos
tru. Spiritul de funcționarism, 
limitat și pernicios, este dău
nător artei și țelurilor sale". 
Vorbitorul a arăt t și 
tatea ca actorii să sprijine ac
tivitatea artiștilor amatori din 
Valea Jiului în mod efectiv și 
nu doar declarativ, lărgindu-și 
astfel aria contribuției sociale 
și cultural-educative, a demon
strat importanța promovării u- 
nui spirit sincer, deschis, com
bativ în activitatea artistică a 
teatrului.

Regizorul Marcel Șoma insista 
asupra dublului aspect al mun
cii actorului, el educă și se 
educă, și susținea'' includerea

o atmosferă

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Conferința internațională Pugwash
La Sinaia a început joi cea 

de-a 21-a Conferință internațio
nală Pugwash.

Organizate la inițiativa unor 
eminenți savanți. ca Bertrand 
Russell și Albert Einstein, con
ferințele Pugwash au drept scop 
conjugarea eforturilor persona
lităților vieții științifice mondi
ale. în vederea participării lor 
la soLuționarea unor probleme 
cardinale care confruntă lumea 
contemporană.

Actuala conferință — ca și 
cele precedente — ilustrează 
dezvoltarea mișcării Pugwash. 
responsabilitatea oamenilor de 
știință față de soarta omenirii, 
față de preîntâmpinarea unui 
război termonuclear, hotărîrea 
lor de a pune cuceririle științei 
în slujba progresului și civiliza
ției.

întâlnirea Pugwash de la Sina-

(Continuare in pag. a 4-a)

Convorbirile oficiale dintre delegațiile 
Partidului Comunist Român

și Partidului Comunist din Jauonia

delegația
Român, 
Nicolae

Joi după-ariiiază. au avut loc 
la sediul C.C. al P.C.R. convor
biri oficiale între 
Partidului Comunist 
condusă de tovarășul
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., și delegația Partidului 
Comunist din Japonia, condusă 
de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

Din partea japoneză au parti
cipat tovarășii Tomio Nishiza- 
wa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Eizo 
Kobayashi, membru supleant al 
C.C. a| P.C.J., Hiroshi Kiku- 
nami. activist la Secția Inter-

națională a C.C. al P.C.J.
Din partea română au luat 

parte tovarășii Emil rBodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar a! C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Alexan
dru Sencovici, membru al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție 13 
C.C. al P.C.R.

Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.
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CARNET CULTURAL !

„Se mărită fetele”
In cadrul turneului ce-1 efectuează prin țară, Teatrul 

de operetă din București prezintă și in Petroșani, in sala 
Casei de cultură, două spectacole cu „Se mărită fetele", in 
5 septembrie, de la orele 17 și 20. Operetă-musical, „Se mă
rită fetele", compusă de George Grigoriu. după libretul lui 
Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu, este un spectacol de 
mare succes in cea mai bună tradiție a genului. O distri
buție excelentă (cu Bimbo Mărculescu, Dorin Teodorescu. 
Cleopatra Melidoneanu, Tamara Buciuceanu, Valii Niculescu, 
Constanța Cîmpeanu etc.) o situează printre spectacolele 
cele mai bune al primei noastre scene de operetă.

„Pregătirea 
pentru muncă și viață"
O acțiune destinata tinere

lor fete de la „Viscoza" este 
organizată astăzi la clubul 
din Lupeni, la ora 17, și are 
ca temă „Pregătirea pentru

Expunere
O expunere amplă și bine documentată, referitoare la 

realizările obținute de oamenii muncii din județul nostru 
în anii construcției socialismului, va fi prezentată de ing. 
Ion Vișan, astăzi, la ora 18. la clubul sindicatelor din Vul
can. Tema ei este „Județul Hunedoara, prezență de prestigiu 
în economia națională". In încheiere va fi vizitată expoziția 
..Realizări și perspective".

Cine știe, ciștigă“
In sala clubului din Lo

nea are loc astăzi, la ora 18, 
un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă" pe teme de N.T.S, Con

muncă și viața". Este o ini
țiativă meritorie ce trebuie 
extinsă și susținută in toate 
instituțiile de cultură din Va
lea Jiului.

cepută într-o formulă bine I 
chibzuită și atractivă, această * 
acțiune este un real sprijin | 
adus procesului de producție. »
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Ne abatem pașii de pe arte
ra principală a Vulcanului, lu- 
ind-o pe o stradă care pînă 
mai ieri te înghițea in noroiul 
zilelor ploioase. Astăzi o pan
glică de beton te poartă spre 
cea mai tinără faorică din 
Valea Jiului, Fabrica de stilpi 
hidraulici. Încă de ia intrare 
te intîmpină ordinea și curățe
nia. in fața secției de meca
nică. un lot de stilpi hidraulici, 
proaspăt vopsiți, așteaptă pri
mul contact cu bolțile abata
jelor. In hala în care strungu
rile se întrec in creșterea tu
rațiilor iar frezele își mișcă 
sacadat port-cuțitele, ii intîlnim 
pe inginerul IOAN CREȚU ;

— Avem o fabrică tinără și 
un colectiv foarte tînăr — ne 
spune dînsul. Perspectivele 
noastre sînt din cele mai fru
moase. Am pornit la drum cu 
numai 100 de angajați. Astăzi 
numărul lor s-a dublat și în 
anii următori vom primi în 
mijlocul nostru proaspeți ab
solvenți ai școlilor profesiona
le și de calificare.

Pornim prin halele fabricii, 
însoțiți de proiectantul 

GHEORGHE CÎMPEANU, mem
bru în comitetul de partid pe 
fabrică, trecem pe la o parte 
din tinerii care contribuie din 
plin la obținerea succeselor a- 
cestui colectiv. Ne oprim în 
fața unui strung automat con
struit după ultimele cerințe ale 
tehnicii. In „fălcile" universa
lului stă prinsă o „componen
tă" a unui stilp hidrauijc. Se 
ridică o manetă, se apasă pe 
un buton și zgomotul angrena
jului acționat de curentul de 
380 V se oprește. Un tînăr cu 
o st iturâ atletică, cu ochi a- 
geri. ne este recomandat de în
soțitor : CAROL NAGY, 23 de 
ani. strungar fruntaș, cu frec

vente depășiri de plan. Nu cu 
mult timp în urmă a fost pri
mit în rîndurile membrilor 
P.C.R. Trecem la o mașină a- 
lăturată. Piese cu dimensiuni 
reduse, sînt așezate în ordine 
după ce bărbatul cu mînecile 
salopetei suflecate le modelează 
formele cu ajutorul uneltelor 
sale mecanice. II rugăm pe 
IOAN MITRACHE să re spună

Noblețea 
unor 

scnlimenlc 
cîteva cuvinte despre el. despre 
planurile lui de viitor.

— Am 28 de ani — ne măr
turisește frezorul Mitrache. 
Meseria am învățat-o în urmă 
cu aproape un deceniu. Cînd 
s-a deschis această fabrică 
mi-am manifestat dorința de a 
mă număra printre aceia care 
îi dau viață. Am citit întotdea
una foarte mult și cred că din 
cărți am reușit să învăț lu
cruri interesante. Totuși, c a- 
devărală școală a vieții o faci 
aici, muncind. Privesc la unii 
colegi mai tineri. Le admir 
seriozitatea, dragostea față ue 
meserie, promptitudinea în fo
losirea celor 480 de minute de 
lucru. Sînt atribute care întot
deauna am dorit să mă carac
terizeze. Sper că am reușit în 
oarecare măsură, dar nu mă 
voi mulțumi cu atîta. Cu toții 
trebuie să aspirăm la mai mult.

In sprijinul acestor afirmații 
vin chiar rezultatele lunare ale 

acestui harnic frezor: depășiri 
permanente de 40—50 la sută.

La numai cîțiva metri, AU
REL 1ONESCU se „luptă" cu 
un stîlp tip SVJ. Are numai 24 
de ani și își iubește mult me
seria învățată. De ce a venit 
tocmai la această fabrică din 
Vulcan, ne mărturisește singur ■

— Am auzit întotdeauna nu
mai lucruri frumoase despre 
harnicii mineri ai Vă’i Jiului. 
Am dorit mereu să fiu 
aproape de acești oameni care 
trudesc la sute de metri sub 
pămînt, să-i ajut prin munca 
mea.

Am cunoscut și alți tineri 
care fac cinste fabricii vulcă- 
nene. Strungarii GICU PO
PESCU CONSTANTIN DAS- 
CALU. ALEODOR BAlAȘOIU. 
frezorii CAROL ROȘIA. ION 
IOANA. ȘTEFAN FORUM- 
BESCU. montatorul de stilpi 
AUREL VLAICU. cel de ventile 
NICOLAE VÎ.TDEA, verificatoa- 
rea de la C.T.C.. MARTA U- 
DREA, muncitorii de la ..debi
tare". AUREL BOGDAN și 
DUMITRU NICULESCU sînt 
numai cîțiva din acei tineri 
care se străduiesc să presteze o 
muncă de calitate, să contribu
ie cu brațele și mintea la con
fecționarea unor produse noi. 
Acest colectiv tînăr al unei 
fabrici aflate în plină maturi
zare s-a angajat să depășească 
norma de stîlpi pe anul în 
curs. Ar fi doar o garanție de 
realizare a celor propuse pen
tru anii viitori.

Sentimentele nobile care în
suflețesc tineretul fabricii de 
stilpi hidraulici Vulcan ne în
dreptățesc să credem în reali
zarea sarcinilor care stau în 
f ■ tivului de aici.

Nicolae LOBONȚ
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incendiilor
și exploziilor la
lucrările de sudură!

necesității de a

începerii lucrului și pe parcursul sudării se

arzătorul;

vapori sau
surse care

unele
ante-

lucrărilor de sudură elec- 
flacără oxiacetîleniră este

se fac la 
depozitate

care există 
pe timpul

de începerea lucrărilor de sudură întreacă 
verificată, orice defecțiune constatată se va 
de începerea sudării;

♦ nu se admite sudarea conductelor și aparatelor in 
•arc se găsesc gaze, vapori, lichide, aer sub presiune, pre- 
emn și a celor sub tensiune electrică;

+ înainte 
aparatură va fi 
remedia înainte

♦ din încăperile in care se vor executa lucrări de su
dură vor fi îndepărtate materialele combustibile din apro
pierea punctelor de lucru;

♦ lucrările de sudură in locuri iu pericol de incendiu 
și explozie se vor executa numai in baza unui permis de 
întru cu foc;

+ executarea concomitentă a 
frieă și de sudură <an tăiere cu 
interzisă;

vor fi îndepărtate la o distanță de cel puțin 
sudării;

+ pe timpul rit nu se sudează, flacăra deschisă se va 
proteja cu grijă și se va observa continuu comportarea ei. 
Așezarea becului de sudură aprins pe obiecte 
combustibile este interzisă.

♦ înaintea
va verifica etanșeitatea arzătorului. La apariția celor mai 
mici semne de neetanșeitate. sudorul va întrerupe lucrul, 
înlâturînd defectul sau înlocuind

♦ materialele combustibile transportabile (scinduri, ta- 
laj. hirtie ctc.) 
W ni de locul

și materiale

Luptați împotriva

Prezența vaporilor sau a gazelor inflamabile pețte pro- 
pe l.nyjul sudurii a«.-idenlc foarte grave, deoarece in 

amestec eu aerul atmosferic sau cu oxigenul. în anumite 
concentrații, dau naștere la incendii și explozii violente. Pen
tru a fi preîntâmpin..te asemenea situații, normele in vi- 
lecare cer < . reL.rca unei atenții deosebite pregătirii și exe
cutării lucrărilor de sudura și tăiere la cald a materialelor. 
Fc baza acestor rmrmc se interzice categoric executarea lu
crărilor de sudură în spații în care se găsesc 
jaze inflamabile, precum <i în apropierea unor 
conțin -au emană -stfei de substanțe.

Normele în vigoare prevăd ca încăperile in 
jK^'bililatea formării dc amestecuri explozive
sudării să fie marcate vizual cu indicatoare cave să atragă 
atenția personalului asupra pericolului și a 
Ffspe -a cu strictețe regulile P.C.I.

Există situații cind lucrările de sudură 
i^Mal.'ții situate în locuri în care au fost
rior substanțe inflamabile. In asemenea cazuri vor fi luate o 
«rie de măsuri speciale de prevenire a incendiilor și ex
ploziilor. Astfel. mai înlii se vor curăța cit mai bine încă
perile. interiorul va<elor sau instalațiilor ce urmează a fi 
«udate. Curățirea se va face cu ajutorul șpaclurilor din 
'cm.n. material plastic sau metale neferoase, pentru a se 
♦vita producerea de seînte'. In scopul preîntîmpinăriî peri
colului de incendiu sau explozie, este necesar ca la execu
tarea lucrărilor de sudură să se respecte următoarele reguli 
mai importante :

Pentru înlăturarea cauzelor «Ie 
incendiu la mijloacele de trans
port auto, înainte de a pleca 
in cursă verificați :

— Sistemele de aprindere, de 
alimentare — carburație și dis
tribuție, ele trebuind să fie bi
ne reglate pentru a preveni ex
ploziile false, însoțite de eli
minare de seîntei sau gaze în 
stare arzind;

— Se va verifica permanent 
starea tehnică a instalațiilor e- 
iectrice de la autovehicule, re- 
mediindu-se imediat toate de
fectele care pot provoca scurt
circuite;

— Alimentarea carburatoru
lui eu benzină prin turnare 
liberă, cu sticle, prin furtuni 
racordate la diverse bidoane, 
sau prin alte sisteme impro
vizate, este interzisă deoarece 
prin rateuri se pot produce in
cendii;

— La incărcarea-descărcarea 
autocisternelor se va asigura 
legarea acestora Ia pămint pen
tru scurgerea electricității sta
ffer;

— La transportul buteliilor 
de oxigen sau de acetilenă, car-

Util
pentru 
conducătorii 
auto
bid, al damigenelor dc acid sul
furic etc., se vor respecta cu 
strictețe regulile speciale în vi
goare, stabilite in raport cu fe
lul materialelor ce sc trans
portă. Se vor evita ciocnirile 
și rostogolirile;

— Acumulatorul să fie bine 
întreținut, bine fixat, iar con
densatorul și conjuctorul-dis- 
junctorul in perfectă stare dc 
funcționare;

— La autocisterne se vor ve
rifica înainte de plecarea in 
cursă vanele Ș» conductele pen
tru a se evita scurgerile dc 
combustibil, care pot produce 
incendierea autovehiculului;

— La autovehiculele aflate in 
parcurs este interzis a se sta
ționa pe lingă focuri deschise, 
în medii cu lichid ușor infla
mabil sau a părăsi autovehicu
lele cu motorul în funcțiune:

— Nu plecați în cursă fără 
mijloace inițiale de stingere 
care trebuie să existe perma
nent asupra autovehiculelor 
(stingătoarc cu praf și CO3);

— Nu introduceți autovehi
culele în atelierele de repa
rații cu benzină în rezervor.

Părăsind locul de muncă 
luați următoarele măsuri :

— Scoateți din priză motoa
rele și alte aparate electrice;

— închideți tablourile de 
distribuție ;

— Stingeți focurile «lin sobe 
etc.;

— Evacuați deșeurile com
bustibile și inflamabile;

— Verificați amănunțit în
căperile pentru a nu rămine 
resturi de țigări aprinse;

— închideți ermetic vasele 
cu lichide inflamabile ; depozi- 
tați-le in locurile destinate în 
acest scop ;

— Folosirea abajurelor de 
hirtie sau din alte materiale 
combustibile Ia corpuri de ilu
minat ;

— întrebuințarea radiatoare
lor, reșourilor etc., în încăperi 
unde sint depozitate sau se pre
lucrează materiale inflamabile 
sau explozive;

— Folosirea legăturilor pro
vizorii prin introducerea con
ductelor electrice direct în pri
ză (reșouri, fiare dc călcat, gră
tare, ciocane de lipit etc.) fără 
luarea măsurilor de izolare 
față dc elementele combusti
bile din încăperi ;

In atenția 
tuturor salariaților!

SE INTERZICE:

— Folosirea in stare defectă 
a instalațiilor și aparatelor 
consumatoare de energie elec
trică, de orice fel :

— Încărcarea întrerupătoare
lor și prizelor peste sarcina 
indicată ;

— Agățarea sau introducerea 
pe și in interiorul panourilor, 
nișelor, tablourilor electrice 
etc., a obiectivelor și materia
lelor de orice fel :

— Executarea de lucrări «le 
întreținere și reparații ale ins
talațiilor electrice de către 
personalul neealificat și neau
torizat ;

— Folosirea materialelor de 
incendiu in alte scopuri, dccît 
numai pentru combaterea in
cendiilor ;

— Fumatul pe teritorinl în
treprinderii este admis numai 
Ia toruri special amenajate :

— Se interzice blocarea căi
lor dc acces din inferiorul sec
țiilor, atelierelor, sau către sur
sele de apă, ori posturile dc 
incendiu :

— Nu este permis a se de
pozita în secție (ateliere) mate
riale- combustibile sau inflama
bile decit cele necesare proce
sului de producție;

— Teritorial obiectivului unde 
luc-rați se va menține in per
manentă ordine și curățenie-

Buteliile de oxigen se vor 
transporta la locul de sudură 
în poziție aproape verticală și 
numai cu cărucioare.

înainte de înșurubarea ven
alului reductor de presiune se 
va controla mai întâi dacă ven
tilai de închidere este bine în
chis.

După terminarea lucrului se 
va avea în vedere să se închidă 
bine ventilai buteliei. Grăsi
mile și materi tlc’.e, inclusiv gar
niturile, care conțin ulei (din 
apropierea venlilelor de închi
dere și reducere) se vor în
depărta cu mare grijă: buteliile 
se vor feri de cădere și vor 
fi protejate împotriva radiațiilor 
de căldură și de soare.

Este interzis ca sudorii să re
pare ventilul buteliei — această 
operațiune se va executa nu
mai de uzina care o încarcă;

— butelia de oxigen se va 
instala la minimum 5 metri de
părtare de generatorul de ace
tilenă;

— in timpul pauzei dc lu
cru. precum și după termina
rea programului, ventilul de re
ducere a presiunii se va în
chide;

— cind sudorul se depărtea
ză de locul de muncă, chiar

pentru scurt timp. va avea 
grijă să stingă aparatul;

— înainte de aprinderea o- 
xigenuhii se va controla etan
șeitatea tuburilor racorduri de 
cauciuc de la suflai;

SUDORI,
aveți

->

în vedere!
— nu este permis a se lovi 

becul suflaiului pe plăci de 
fier;

— nu este permis a se a- 
gă-ț-a suflaiul aprins de bute
lii dc acetilenă sau oxigen, 
precum și de generatoare pen
tru a nu se provoca explozii.

Este interzis fumatul și lu
crul cu foc deschis la mai pu

țin de 10 m de generatoare;
— combustibilul in genera

toare se va pune numai după 
ce acesta s-a umplut cu apă 
ți s-a evacuat acrul;

— nămolul din generator tre
buie evacuat cu regularitate, 
depozitîndu-se la minimum 20 
m de clădiri:

— se interzice punerea d<- 
greutăți deasupra clopotului ge
neratorului, în scopul ridică
rii presiunii acetilenei;

— reparațiile genera torulu. 
vor fi efectuate numai de spe
cia.! iști;

— generatoarele se vor re
vizui și proba la presiune de 
două ori pe an, iar supapele 
de siguranță și locurile de ra
cordare ale rezervoarelor de 
apă lâ fiecare 3 luni:

— generatorul de acetilenă se 
va folosi numai cu supapă de 
siguranță intercalată între ge
nerator și aparatul de sudură:

— lucrările de sudură se vor 
executa numai de către munci
tori calificați.

Este interzis a se suda con
ducte. rezervoare în care s-au 
păstrat carburanți, lubrifianți 
dacă n-au fost în prealabil 
golite și bine spălate.

ROLUL FORMAȚIILOR CIVILE ÎN PREVENIREA INCENDIILOR

0 cerință importantă — 
anunțarea la timp a oricărui 

început de incendiu
Unul din factorii principali 

ce contribuie la reușita inter
venției la stingere a pompieri
lor civili și militari îl consti
tuie anunțarea la timp, corectă 
a incendiilor, imediat după ob
servare. In acest scop orice 
persoană care observă un în
ceput de incendiu. în secție, a- 
lelicr. )a orice alt |oc de mun
că, este obligată să anunțe în 
primul rind pompierii .și apoi 
să alionezc cu mijloacele de 
primă intervenție pentru loca
lizarea focului. Această cerință 
trebuie să stea în atenția co
misiilor tehnice, șefilor de sec
ție, ateliere, depozite etc., in- 
struind în acest scop întregul 
personal salariat.

Este necesar a se afișa la lo
curi vizibile, în special lingă 
posturile telefonice, numărul dc 
telefon al formațiilor civile de 
pompieri din obiective și al 
pompierilor militari, precum și 
datele ce trebuie să !e conți
nă un anunț de incendiu.

Aceste măsuri sint necesare 
întrucît au fost cazuri cînd cei 
care au observat incendiile în 
loc să ia măsuri pentru anun
țarea lor. au încercat, fără șan
să dp izbîndă. să acționeze pen
tru lichidarea flăcărilor. Din a- 
ceastă cauză incendiile s-au ex
tins provocind distrugeri mari 
de bunuri materiale.

O cauză principală care de
termină întârzieri. în anunțarea 
incendiilor o constituie nein- 
struirea tuturor salariat.ilor, a 
personalului ce asigură paza sau 
îndeolinește funcția de ofițer de 
serviciu. Aceștia trebuie să .știe 
că la cea mai mică apariție a 
unui început de incendiu tre
buie să anunțe imediat pom
pierii. Această pregătire trebuie 
să fie făcută în funcție de mij
loacele de care se disoune la 
locul de muncă. Un accent deo
sebit se va pune pe cunoaște
rea datelor ce trebuie comuni
cate la anunțarea incendiului. 
Toți salariat ii trebuie să cu
noască denumirea și adresa e- 
xactă a obiectivului incendiat, 
ce anume arde, numărul de te

lefon de ;a care se face anunțul, 
numărul dc telefon al pompie
rilor. Neglijarea cunoașterii a- 
cestor date poate crea situații 
neplăcute în intervenția cit mai 
rapidă la stingerea incendiilor, 
la dezvoltarea acestora, avînd 
drept urmare, pagube mari, iar 
uneori victime omenești.

Din cele arătate reiese ne
cesitatea ca la centralele tele
fonice ale exploatărilor mmiere, 
preparații, depozite etc. linsă 
fiecare telefon să se afișeze rn- 
scripții cu numărul de telefon 
a) pompierilor și datele la care 
trebuie să se răspundă, atunei 
cînd soiicită pompierii.

Aceslea^sînt obligații ale con
ducătorilor dc obiective, comisi
ilor pentru prevenirea și stin
gerea incendiilor. Ete se cer în
deplinite cu toată răspunderea, 
constituind, așa cum s-a arătat 
la început un element hofări- 
tor în salvarea oamenilor și re
ducerea pierderilor materiale, 
în caz de incendiu.

Cerințele impuse pentru rea
lizarea unei apărări eficiente 
împotriva incendiilor creează 
îndatoriri și răspunderi tuturor 
factorilor cărora le revine a- 
ceasfâ obligație. Paralel cu În
deplinirea măsurilor anunțării 
la timp și corect a pompieri
lor este necesar să se ia toate 
măsuri ie de localizare a incen
diului pînă la sosirea aeestcra.

Reguli de prevenire 
a incendiilor

la garajele auto

Se poate afirma de la bun 
început, că marea majoritate o 
formațiilor civile de pompieri din 
exploatările miniere ale Văii Jiu
lui se ridică la un nivel bun de 
pregătire. Acest lucru este con
firmat de intervențiile eficiente ale 
formațiilor pentru localizarea și 
stingerea incerdiilot izbucnite la 
unele obiective cit și Io incendi le 
ce au izbucnit în loca' tățile unde 
activează, de măsurile intrep nse 
de aceste formații pe linia pre
veniri incend'ilor, de acțiunile de 
propagandă desfășurate de ele 
pe această linie, precum și de 
străduința lor pent-u întreținerea 
utilojului din dotare in stare de 
funcționare etc.

Dcr pe linia prevenirii si stin
gerii incendiilor mo' persistă u- 
nele deficiențe care f-inează ob
ținerea unor rezultate superi
oare. Mai sint situații cînd pro
gramul de pregătire Io unele 
formații civile nu se ține cu re
gularitate. frecventa la ședințele 
de oregătire este destul de slobă. 
ru se acordă sprijin suficient șe
filor de secții, ateliere etc. Ne
ajunsuri se sem-aleoză si in or

ganizarea pazei contra incendii
lor la locul de muncă, unii pom
pieri ongajați executa serviciul 
de raid formal, nu sint sulicient 
de pregătiți din punct de vedere 
profesional - iar activitatea de 
propagandă — care este un fac
tor important in educarea între
gului personal salariat din o- 
biectiv pentru cunoașterea și res
pectarea regulilor generole de 
prevenire a incendiilor, nu se 
desfășoară cu destulă eficiență, 
fapt ce a făcut ca in ultimul timp 
să izbucnească moi multe in
cendii. care puteau să cibă ur
mări destul de grave.

In scopul îmbunătățirii p.c.i. și 
pentru lichidarea unor deficiențe 
care rra persistă pe cceastă li
nie. formațiilor civile de pompieri 
si n primul rind șefilor acestora 
le revine sarcina de a lua mă
suri să respecte întoemoi p'ogra- 
mul de pregătire, asigurindu-se 
prezenta la ședințele de pregă
tire a tuturor pompierilor anga
ja*' si .oluntari ; să mențină m- 
l-eau! utilaj din dotare in per
fectă stare de funcționare, să se 
verifice toate sursele de apă (na-

turale și artificiale) remediindu-se 
deficiențele ce s-ar constata, sa 
se treaca de urgență Io verifica
rea intregului material inițial de 
stingere (stingătoare ele.) din 
secții, ateliere etc. remediind de
ficiențele pe loc, punindu-le in 
stare de funcționare.

Șefii de formații trebuie să pună 
un accent deosebit pe sprijini
rea șefilor de secții, ateliere, de
pozite etc. in organizarea și in
struirea echipelor p.c.i. de la lo
curile de muncă și a int eguiui 
personal din obiective, pentru 
cunooștereo măsurilor ce se cer 
întreprinse in caz de incendiu, 
iar serviciul de rond ce se exe
cută de pompierii ongajați să fie 
bine pregătit și să se execute

cu precădere in schimburile II 
și III, luindu-se uigcnte măsuri 
de remediere a deficiențelor 
constatate, pe cit posibil sa nu 
se părăsească locul unde au fost 
constatate, pină ce nu au fost 
remediate neregulile.

Sa se intensifice activitățile de 
piopoaandă împotriva incendii
lor folosindu-sc foime și mijloa
ce cit mai variate (afișe, fotoga- 
zete, panouri, concursuri „cine 
știe ciștigo", instructaje la locu
rile de munca, stațiile de radio
amplificare etc.) fiind convinși că 
printr-o acțiune bine organizata 
și desfășurată se va reuși 
popularizarea regulilor de preve
nire a incendiilor si aplicarea lor 
in practică.

ȘEFI DE FORMAȚII CIVILE!
Urmăriți <u maximă atenție, 

cu toată răspunderea și exi
gența :

— să sc acorde un accent 
deosebit organizării temeinice 
serviciului de rond, in special 
in schimburile II și III ;

— pompierul care execută 
serviciul «le rond să fie bine 
pregătit, revăzindu-și în conti
nuu atribuțiunile ce Ie are «Ie 
îndeplinit ;

— in executarea serviciului 
de rond să se parcurgă toate 
locurile de muncă, luindu-se 
măsuri pe loc de remediere a 
deficiențelor :

— să se acorde <> atenție 
deosebită organizării, p.c.i. la 
locurile de muncă, punîndu-se 
accent pe instruirea întregului 
personal.

Garajele auto prezintă un marc perico] de 
incendiu, ca urmare a substanțelor combusti
bile și inflamabile e sc găsesc în interiorul 
acestora. In scopu- evitării izbucnirii unui in
cendiu care ar pu'e.i avea urmări grave este 
necesar .să se respecte următoarele reguli de 
prevenire a incendiilor :

0 In clădirile și construcțiile destinate 
autovehiculelor se va respecta capacitatea dc 
garare a acestora, in funcție de numărul auto
vehiculelor stabilit prin norme.

Q Este interzis a se introduce în garaje auto
vehiculele in ărcate cu materiale explozive, 
c-'inbustibile sau ușor inflamabile, autovehicu
lele fără bușoane la rezervoarele de combusti
bil, cu fisuri sau spărturi la acestea; autovehi
culele care au scurgeri de combustibil. iuto- 
vchicule eu motoare și țevi de eșapament 
sujjraincălzite, autovehicule fără tobă de eșa
pament sau cure au instalația electrică defectă.

Q In interiorul garajelor se interzice a sc 
păstra butoaie de carburanți, unsori, uleiuri, 
cauciucuri sau alte materiale combustibile.

0 Nu se admite alimentarea cu carburanți 
a mijloacelor auto în interiorul garajului.

O încărcarea acumulatorilor in garaje este 
interzisă.

0 Se interzice u-uncarea lichidelor combus
tibile și inflamabile, a cirpelor și a cîlților îm
bibați în astfel de lichide in canalele termice 
sau în gurile de canalizare. Aceste deșeuri și 
alte materiale combustibile, provenite in urma 
curățirii și spălării diferitelor piese de mașini,

utilaje și agregate, din hale, secții, ateliere și 
puncte de lucru etc. se vor aduna in lăzi me
talice prevăzute cu capace de închidere, iar la 
terminarea programului de lucru, conținutul 
arestor cutii va fi transportat în locuri special 
amenajate, pentru a fi arse sau îngropate.

0 Pe tot timpul examinării motorului (a 
carburatorului) sau a rezervorului cu combus
tibil nu se fumează și nici nu se lucrează cu 
foc deschis.

0 Rezervorul de combustibil și conductele 
de la autovehicule trebuie bine închise pentru 
evitarea emanărilor de vapori.

0 Sistemul de H inentne iprindcrc, insta
lația electrică și sistemul de frînare trebuie să 
fie în permanentă stare de funcționare, pen- 
!.u i se exclude posibil:lalea formării scântei
lor Conductoarele electrice trebuie să fie izo
late contactele bine făcute. In timpul inter- 
v- ițiilor l.i inst.il i .a electrică legăturile de la 
acumulatori se vor demonta.

Conform instrucțiunilor M A.I. 
nr. 362 196 ‘. art. 25, și a instruc
țiunilor M..A1.G. emise cu ordi
nul «• nr 819/1968, purtai,i în
treaga răspundere a pazei contra 
incendiilor la locurile de mun
că. In acest sens sin teii obli
gați ;

— Să acționați pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la locurile de muncă 
a căror conducere vă este în
credințată;

— Să instru.il i lunar tot per
sonalul din subordine, cu pri- 
v:re la sarcinile ce-i revin pen
tru prevenirea și stingerea in
cendiului;

— Să organizați echipe de 
primă intervenție în caz dc 
incendiu — la fiecare loc de 
muncă — din rind urile perso
nalului existent în subordine, 
în tura respectivă;

— Sâ supravegheati păstrarea, 
întreținerea și funcționarea cores
punzătoare a utilajului de stin
gere a incendiului existent în

dotarea obiectivului pentru ca
re purtați responsabilitatea:

— Urmăriți ca teritoriul o- 
bicctivului să fie menținut în 
permanență curat, nepermițîn- 
du-se ca intervalele dintre clă
diri sau căile de acces din in-

A

In atenția
șefilor 

de secție !
tcriorul secțiilor, depozitelor 
etc., să fie folosite pentru de
pozitarea materialelor combus
tibile ca deșeuri, materii prime 
sau finite, rumeguș ele.;

— Nu executați și nu per
miteți executarea de instalații 
electrice improvizate;

— Nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudura în preaj
ma clădirilor. în interiorul a-

cestora sau in alte locuri de 
producție unde prezintă peri
colul de incendiu, fără a se res- 
l?ecta normele de prevenire a 
incendiului;

— Nu exploatați instalațiile 
.electrice de ilumin it sau forță 
care prezintă pericol de incen
diu;

— Nu permiteți folosirea de 
siguranță supradimensionată la 
tablourile de distribuție;

— Sursele de apă (hidranți de 
incendiu), bazine, rampe de a- 
limcntare ?n apă ele. să fie în 
perm merită stare de funcționa
re. căile dc acces către acestea 
libere:

— In jurul depozitelor de car
buranți să fie menținută cură
țenia. iar scurgerile de lichid 
inflamabil să fie îndepărtate;

— Permiteți fumatul numai în 
locurile amenajate special in a- 
cest scop:

— Pentru executarea lucră
rilor de orice sudură, sau insta
lații electrice folosiți numai 
muncitori calificați.

h atenția șefilor de 
ateliere de reparații 
și întreținere auto!

— Hei! Instinct i uni le. ce faci cu ele?
— Dacă tot le-am luat târziu, acum nu le mai las nici mort !...

Pagină publicitară realizată la cererea 
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

In atelierul unde sc execută 
reparații la autovehicule este 
necesar să se respecte urmă
toarele reguli de prevenire a 
incendiilor :

spălarea pieselor cu li
chide inflamabile se va face 
în băi special amenajate și în 
locuri ferite de surse de căl
dură, prevăzute eu o eficientă 
ventilație naturală sau artifi
cială;

• este interzis a sc depozita 
sau ixistra in interiorul atelie
rului dt întreținere autc ; *pu-

loaie cu carburanți, uleiuri, car
bid, vopsele sau diluanți, cau
ciucuri etc., în general mate
riale ușor inflamabile;

•< folosirea în interiorul ate
lierului a lămpilor de benzină 
sau a oricărui fel de foc des
chis pentru diversele necesități 
de ordin tehnologic este inter
zisă, in afara locurilor special 
amenajate în acest scop:

combustibilul de la auto
vehiculele aflate în revizie sau 
reparații \'a fi colectat in vase

speciale și depozitat în locuri 
dinainte stabilite.

In atelierul de reparații nu 
se vor introduce mai multe au
tovehicule decît corespunde spa
țiul.

Pentru asigurarea unei eva
cuări rapide a autovehiculelor 
în caz de incendiu se va în
tocmi un plan ie evacuare cu 
indicarea precisă a operațiunilor 
ce urmează a se efectua și ce 
utilaje se vor folosi în acest 
scop. Cheile mașinilor Se vor 
păstra la poarta garajului sau 
atelierului le reparații în ulii 
speciale.

inst.il
instru.il
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și pregătirea temeinică
inmersul lucrărilor energetice 

Valea Jiului.
Ca urmare a intervențiilor 

conducerii centralei, in luna iu
nie a. c. la Petroșani a avut 
loc o amplă analiză privind 
stadiul realizării lucrărilor de a- 
1 intentare cu energie electrică 
a tuturor unităților centralei, 

care au participat delegați 
d n partea I. E. Sibiu, Trustu
lui clcctromontaj București și 
J.R.E. Deva. Cu toate interven
țiile și analizeze, activitatea la 
acest șantier nu s-a îmbunătă
țit încă în măsura care să 
permită realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan și punerea 
fn funcțiune la timp a obiec
tivelor planificate.

Pentru perioada semestrului II 
n c.. pe lingă terminarea pla
nului valoric pînă la 15 de
cembrie a. c.. o serie de obiec
tive importante trebuie puse 
In funcțiune atît în subteran 
•ii și la suprafața minelor. Din
tre acestea evidențiez instalați
ile de extracție dotate cu ma
șini de extracție multicablu de 
Ia exploatările miniere Dîlja, 
Fetrila, Uricani și Aninoasa-sud; 
Rmicularele de steril E. M. Pa- 
roșeni, Coroești și Preparația 
Petrila (ramura nr. 4); par
țial stațiile de compresoare Lo
rica II, incinta auxiliară Live- 
reni, Bărbătenî și puțul 2 E. M. 
Petrila, precum și alte obiec
tive.

a.

nr.

In vederea realizării acestor 
sarcini de importanță majoră 
pentru asigurarea capacităților 
miniere, trebuie ca atît bene
ficiarul cit, mai ales, construc
torii să-și concentreze forțele 
pentru terminarea și darea în 
exploatare, în primul rind, a 
obiectivelor dc investiții de ma
re importanță pentru activita
tea minelor (puțuri, funiculare, 
stații de compresoare, centrale 
termice) și apoi pentru cele de 
importanță mai redusă. Există 
o categorie de lucrări de in
vestiții unde sînt create condiții 
pentru a fi atacate (amplasa
mentele au fost predate de foar
te mult timp), dar constructo
rii, din motive de neînțeles 
pentru beneficiar, neglijează a- 
cest lucru. Dintre acestea men
ționez. : stația de sortare și spă
lare. triaj CNF și post trafo de 
la preparația Lupeni; stația de 
ventilatoare suitor centru Pe- 
trila, în execuția T.C.M.M., și 
LEA 34 kV pentru alimenta
rea E. M. Bărbătenî. executant 

■ fiind șantierul Electromontaj Si
biu. Dintre lucrările în exe
cuția Trustului de construcții 
județean, s-a deschis finanța
rea la drumurile de acces de 
la E. M. Livezcni și E. M. Băr- 
băleni, precum și la extinde
rea Fabricii de slîlpi hidraulici 
Vulcan. La Liceu] industrial mi
nier s-a predat amplasamen
tul în 6 august a. c. existând 
acum condiții pentru a fi ata
cate lucrările.

Din analiza făcută privind

condițiile de execuție create la 
fiecare obiectiv de investiții și 
la fiecare constructor, rezultă 
că pentru semestrul II a. c. si
tuația se prezintă mult îmbu
nătățită, de unde și posibili
tățile create pentru 
și depășirea 
plan.

Paralel cu strădaniile de rea
lizare a sarcinilor de plan din 
acest an, o importanță deose
bită o acordăm pregătirii pla
nului de investiții pentru anul 
viitor. Astfel, pînă în prezent 
numai 7 lucrări nu au asigu
rată documentația de execuție, 
iar la capitolul «utilaje-4 vo
lumul contractat pentru cele 
din țară depășește 90 la sulă 
față de plan.

Este important de menționat 
faptul că toate proiectele de 
execuție întocmite pentru lu
crările care urmează a fi ata
cate in anuj viitor, au fost pre
date la constructori pentru ca 
aceștia să poată face pregăti
rea tehnioo-materială necesară. 
O atenție deosebită trebuie să 
acordăm avizării documentații
lor tehnice, prin care să se a- 
dopte cele mai optime soluții 
menite să reducă consumul de 
metal, ciment, lemn și, în fi
nal, însăși valoarea investiției.

De cu rin d salariații din com
partimentul dc investiții al Cen
tralei cărbunelui Petroșani, și 
îndeosebi comuniștii, au anali
zat cu simț de răspundere, rea
lizările obținute pînă în pre
zent propunînd o serie de mă-

realizarea
prevederilor de

suri care, aplicate în practi
că, vor asigura nemijlocit rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
dc plan din acest an. Vom face 
totul pentru îndeplinirea pro
gramului de investiții și crea
rea la timp a capacităților mi
niere și de preparare în ve
derea înfăptuirii sarcinilor ac
tualului cincinal la producția 
de cărbune.

Radin
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PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal: 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, me
lodia preferată: 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 La microfon, 
melodia preferată — conti
nuare; 9,30 Memoria păinîn- 
tului românesc; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Orchestra de 
muzică populară «Flacăra 
Prahovei44 din Ploiești; 10,30 
Fragmente din operetele lui 
Kalman; 11,00 Buletin' de 
știri; 11,05 Din folclorul ’mu
zical al popoarelor; 11.15 Pe 
teme juridice; 11,25 Glorie 
clasei muncitoare — album 
de cînlece; 12,00 Cintă Cilla 
Black; 12.10 Recital de operă; 
12,30 Intîlnive cu melodia

■

B

te

■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PROGRAMUL
• DUMINICA - 29 AUGUST

8.30 Deschiderea emisiunii 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu Duminical pent> 
copii : „Carnaval de va
canță" — spectacol susți
nut de Ansamblul de pio
nieri din Brașov. Film o'e 
desene animate.

10,00 Viața Satului ;
11.15 Albumul compozitorilor ro

mâni — Pascal Bentoiu ;
12,00 De strojă Patriei ;
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor : Concertul 
naistului Gh. Zamfir ;

13.00 Emisiune în Limbo Ma
ghiaro ;

14.30 Postmeridion. Televa-
conțo : In excursie de la 
cota 0 la cota 2 000.

15.15 Magazin ;
16.35 Film serial pentru tineret : 

„PI o neta Grganților”.
17,25 Sport : Fotbol - Dinomo - 

Steogul Roșu Brașov (di
vizia A). înregistrare de 
la stadionul Dinamo ;

19,00 Vetre folclorice : Tirgul
de fele de pe Muntele 
Găina ;

19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 Reportajul săptăminii

rizonturi noi în Țara fin- 
tinilor ;

20.20 Film artistic : „Patru pași 
in nori". Premieră pe țara ;

21.50 Să facem florile să cin- 
te... Program muzical 
distractiv.

22.50 Telejurnalul
Sport

pentru 
saptămîiia ■ 

viitoare ■

O-
22,25
22,35

de

• LUNI - 30 AUGUST

1 001 de seri ; ■
leiejurnoiui oe ieora ; g 
Keponoj ia 4/0 oe ounos-g 
fere ; q
|vieloaiile s'erii ; j-j
Leie-cinemateca „Bun B
venit d-le Marschall' ; B 
Mvonpremiero ; g
Telegiob : La nord deB 
paralela 17 ; B
leiejurnaful de noapte ; B 
Fotbol : Selecțiuni inregis-B 
trate din meciul Ungaria -B 
Iugoslavia. I ransmisiune — 
Io Budapesta.

JOI - 2 SEP1EMBRIE

ae

3

Film distractiv.

Panoramic științific.

Telejurnalul de noapte.

'atria, in cintccelc ostă
șești. Program susținut 
de orchestra reprezenta
tivă a armatei.

Film artistic: „Roman 
prin corespondență-'. 
(Partea a Il-a).

Tragerea Loto.

1 001 de seri.

Dcschiderea 
Cupa vacanței.

Cronica politică 
de Eugen Mândrie.

Lumea copiilor. Familia 
năzdrăvană la mare.

Căminul.

populară și interpretul 
feral; 13,00 Radiojurnal; 
A va n p re mi eră col i d ian ă; 
Cînlecul e pretutindeni: 
Am o mîndrâ ca o floare — 
cînlece populare; 15,00 Bule
tin de știri; 15.05 Revista e- 
eonomică: 15,30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă: 16,00 Radiojurnal: 
•16,15 Muzică de promenadă;
16,30 Melodii: 16.50 Publici
tate radio; 17,00 Pentru pa
trie; 17.30 Concert dc muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20.05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Noi înregistrări cu Marin lor- 
dache; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Grupul fol ck>rîc „Miorița*4; 
21.45 Valsuri dc estradă; 22.00 
Radiojurnal; 22.30 Concert de 
seară: 22,55 Moment poetic; 
23.00 Concert de seară (con
tinuare): 24.00 Buletin de
știri; 0,03—6.00 Estrada noc
turnă.

pre- 
13,15 
13,27 
14,30

ItîSPO^SABILITATE SIJCIAIA
(Urmare din pag. 1)

repertoriul viitoarei stagiuni 
unor lucrări din dramahar- 

roniăneuscâ

a fost prins cu 
mina în avutul obștei sau în 
buzunarul aproapelui, e mult 
mai simplu. Există, în ase
menea cazuri, dovezi conclu
dente care să ateste intențiile 
ingrate, antisociale ale făpta
șului, care contravin flagrant 
cu legile scrise și nescrise pe 
care eovîrșitoarea majoritate 
a colectivității le respectă cu 
onorabilă strictețe. Ce ne fa
cem, însă, în cazul celer 
care în aparență nu săvârșesc 
nici o abatere de la aceste 
norme, nu ciuntesc avuta) 
nimănui, în schimb trăiesc 
continuu eu ideea premedi
tată de a-și însuși un bun 
cit de cit acolo unde narme-

ritoare ia carențele manifestate 
In activitatea organizației de 
partid de la teatru și modali
tățile de diminuare a lor. In 
cadrul adunării au fost adop
tate măsuri vizînd îmbunătă
țirea activității dc creație des
fășurată dc actori, formelor de 
pregătire politico-ideolosică co
respunzătoare și metode efi
ciente de educare a tineretului.

Este. fără îndoială, meritul co
muniștilor de la teatrul ..Valea 
Jiului44 că au imprimat adunării 
un spirit deschis, sincer Și com
bativ, orientat spre abordarea 
concretă a sarcinilor actuale ce 
stau în fața slujitorilor ThaJiei. 
Gindindo-ne la înaltele sarcini 
ce revin artei în societatea so
cialistă. ca instrument de in
fluențare a conștiinței, finind 
seama de cele două principale 
aspecte negative semnalate și a- 
nalizate, cu simt de răspunde
re, sîntem convinși că oamenii 
de teatru din Petroșani vor do 
noi străluciri acestei instituții.

în 
a 
gia contemporană 
cu conținut valoros de idei.

In același spirit analitic și 
exigent au vorbit actorul Ale
xandru Codreanu și tovarășul 
Petru Stoican, director al tea
trului, care evidențiat! menirea 
politico-educativă a teatrului, 
tribună a ideologiei și artei 
pentru mase. S-a mai semnalat 
că organizația de partid n-a 
insistat suficient nici asupra 
muncii organizației de tineret 
și sindicatului, a pregătirii spec
tacolelor la un înalt nivel ar
tistic. Astfel se explică de ce 
prestigiul teatrului s-a diminuat 
simțitor, deci și funcțiile sale 
ideologice și cultural-educative 
n-au fost îndeplinite plenar.

Au fost oportune precizările 
și recomandările tovarășului Pe
tru -Marcu, activist al Comite
tului municipal .de partid, refe-

NOTA
le de î-eglemenlare a lucru
rilor nu sini numai de «rdin 
legislativ ci și de profund 
caracter etic Să eowretf- 
zăm, așadar.

Pe traseul autobuzului in
terurban Petroșani — Urî- 
cani, laxele de călătorie va
riază între 3 și 18 lei. tei 
oe folosesc mai des -»-csl 
mijloc rapid de tocani rje 
constată zilnic cu stupefac
ție un fenomen deslu: de 
răspândit ân rîndu) unei ca
tegorii de călători. Lucruri
le se petrec cam așa. Se »»reă 
călătorul și rostește dezin
volt; „un bilet de trei cinei- ■ 
zeci, vă rog*, (sau de cinci, 
în cel mai bun ca<). Sa a- 
sează pe sca’îjn și «’oboară 
unde vrea, firește, dar de 
ob»cci dincolo de limita pînă 
unde a solicitat biletul. Și 
uite așa, cu biletul în buzu
nar și „conștiința" împăcată 
că posedă un document le- 
ca) de călătorie, virtualul 
■contravenient coboară la Vul
can cu ud bilet de 3.50 lei 
și-și face socoteala că a maî 
cîștigat lăO lei pe ziua res
pectivă.

In aglomerația d'n a'itobu- 
zele de De această rulă este' 
imposibil ca taxatoarele «ă 
urmărească fiecare călător ce 
bilet a solicitat și pînă unde 
călătorește în realitate. Da- 
poale că e mai mult decît 
cazul, ca taxa tot rele să în
trebe fiecare călător de țin
ta călătoriei, pentru o taxă- 
re cît mai corectă Nu de 
altceva, dar de ce să fie 
frustrat, de unii, avutul cb- 
șlesc. prin nei-especlarca ta
xelor stabilite de lege. Doar 
„unde-i lege, nu-i tocmeală*, 
ne -avertizează înțelepciunea 
populară.

Pentru 
satis facerea 
necesităților 
șantierelor 

de construcții

elemente 
beton

A

In interesul
viitorilor antrenori

Uha u.ii sarcinile trasate de 
conlermțti pe țară a mișcăm 
sportive organelur mume.puie 
și județene pentru euucațtt fi
zică și sport este de a pivgrili 
antrenori și instructori spori tvi 
lientru echipele de capii, juni
ori și senron, de a mii .tu pen
tru ridicarea nivelului perior- 
manțeJor. a măiestriei sporti
ve. Pe această linie, PJvnura 
C.N.E.F.S. dm iunie 1968 a 
probat sistemul de pregătire 
perfecționare a cadrelor de 
ducație fizică și sport care 
me.itionează formele de cali
ficare a antrenorilor. Aceste 
forme sînt: Institutul dc edu
cație fizică și sport, Facultățile 
•de educație fizică și Școala 
poslliceală de antrenori. A- 
ceasla din urmă f-uncjionează 
pe lingă l.E.F.S. București, fiind 
subordonată direct C.N E.F.S. 
Ea are o durată de doi ani, 
pulînd fi urmată și la cui șurile 
fără frecvență.

Planul de învățămînt pentru 
anu) I cuprinde ore de anato
mie (cu aplicații la exercițiile 
fizice de specialitate) de fizio
logie generală și biochimie, de 
teoria educației fizice și a spor
tului, dc biomecanica, speciali
zare. pedagogie, igienă, control 
medical și prim ajutor etc. A- 
nul TI constituie un adevărat 
set universitar, bazat ne mate
rii studiate pînă acum numai 
la LE.F.S.

Admiterea în școală se face 
prin concurs. în limita numă
rului de locuri stabilit anual 
pentru fiecare ramură de sport

ași in ordinea descrescindâ 
mediilor obținute. La concursul 
de admitere se pot prezenta 
absolvenți de liceu (și ai altor 
școli echivalente) cu examenul 
de bacalaureat și cu •eriificat 
de absolvire.

Pentru a fi înscriși ia exa
menul de admitere, candidații 
trebuie să prezinte din partea 
federațiilor atestarea categoriei 
a Il-a de clasificare sporii vă. 
înscrierea pentru concursul de 
admitere se poale face la se
cretariatul școlilor, în perioa
da 10—22 septembrie 197], în 
baza actelor necesare. Absol
venții școlilor post liceale de 
antrenori vor putea activa ân 
secțiile de lupte, hailere, fot
bal, box, judo, atletism tir, 
scrimă, primind categoria a 
Il-a de calificare în calitate 
de antrenori.

Aplicind în practică indicațiile 
privind diversificarea produc
ției materialelor de construcții, 
colectivele unităților -din această 
ramură au asimilat în acest an 
o serie de produse, cu caracte
ristici superioare, eficiente din 
punct de vedere economic. Ast
fel, au fost introduse în fabri
cație noi tipuri de
prefabricate ușoare, din 
armat și precomprimat pentru 
hale industriale etajate " ' ~ 
care grinzi pentru acoperiș, ele
mente de suprafață și de închi
dere, plăci din beton celular au- 
toclavizat pentru acoperirea 
construcțiilor industriale și so- 
ciaâ-cul turale, a clădirilor de 
locuit, noi sortimente de ci
ment Și var. blocuri cu goluri de 
dimensiuni mari și corpuri cera- 

flnice pentru zidării ușoaje. Au 
fost realizate, de asemenea, noi 
sortimente de dale și plăci din 
marmură pentru pajjșjbseli, ele
mente de ceramică fină pentru 
placaje și decorafiuni interioare 
sau exterioare, plăcuțe glazura
te, tapete și covoare din pol icio- 
rură de vinii, obiecte sanitare, 
diferite produse din sticlă și 
altele.

Colectivele din unitățile Mi
nisterului Industriei Materiale
lor de Construcții și-au propus 
ca în actualul cincinal să rea
lizeze circa 400 de sortimente Și 
produse noi. cu caracteristici 
tehnice și funcționale îmbună
tățite, pentru a satisface în a- 
cest fel, tot mai deplin, necesi
tățile șantierelor de construct Li, 
ale întregii economii naționale.

(Agerpres)
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GRUPUL ȘCOLAR MINIER
PetroșaniB

E-BDeschiderea emisiunii, 
misiune in limba maghia-®
ro.
iu volan — emisiune pen-- 
tru conducătorii auto ;
limp și anotimp in agri-" 
cultură ; _
re.iou sănătatea dv. Cinci ■ 
trebuie să ne adresăm® 
medicului ? ; „
1 001 de seri ;
Telejurnolul de seară ;
Țară. țărișoara mea 1.— 
Spectacol susținut de g
Ansamblul „Brădulețul" al jj 
sindicatelor Uzinelor de j
Autocamioane Brașov ; g 

20,30 Aventuri in Epoca de pia-g 
a-B

17,30

18,50

emisiunii : As-
(____ __ . I de-ol
Vll-lea Festival de folclor ;

18.15 Ecranul - Emisiune 
informație și critică 
matografică ;

18.45 Stop-codru ;
19.15 Publicitate ;
19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnalul de seară ;
20.00 Românie, țara mea de 

glorie, țara mea de dor" 
— spectacol muzical-literar 
(partea a Il-a) ;

20.40 Roman foUeion „Contesa
Cosei" - II : v-w-.w..

21.30 P,:m plan : Ileana Pogan, 22 w Arobesci
profesoară Io Școala ge- ’ ,
neralâ de 10 ani din co- 22,35 Telejurnalul de noapte, 
muno Avram lancu, ju
dețul Alba ;

22,00 Dansuri din baletul „La
cul Lebedelor" — c1' 
Ceoicovski, cu ansamblul 
Operei Române ;

22.15 Din tarile socialiste ;
22.30 Telejurnalul de noapte ;
22.40 Volei masculin : Cehoslo

vacia — Japonia. Aspecte 19,10 
înregistrate de la Prago : 19,20 1 001 de seri ;

19,30 leiejurnalul de seară ; 
20,00 Cronica politica internă 

de Eugen Mândrie ; g 
E- 20,15 ranoroinic științific ; g

20,35 Film artistic „Detașamen-g 
Iul roșu de femei". Film g 
balet in interpretarea an-B 
somblului Operei din Pe- B 
kin ; B

22,15 leiejurnalul de noapte ; B 
22,25 compionotele Balcanice® 

de atletism și Campionate-■ 
le l^tonaiaie de lupte. In-® 
registrări de la Zagreb și ® 
Solia.

18,00 Deschidereo
pecie de Io cel

19,10

a II U II (
admitere la Școala profesională (cursuri

de 
cine-

de desenetră — film 
nimote ;

21,00 Interpretul săptăminii. 
na Moțica ;

21,20 Cadran internațional ;

Chopin ;

llo-B

S
i pe un album -gj

B
Q

• VINERI - 3 SEPTEMBRIE

17.00 Deschiderea emisiunii -B
Cupa vaconței ; □

18,00 Căminul ; S
18,50 Lumea copiilor — Mihae-B 

la... de la A la Z — emi- S 
siune muzical-distractivă ; 
liagerea Loto; g

• MARȚI - 31 AUGUST

18.00 Deschiderea emisiunii 
misiune literară ;

18.15 Brățara de Aur: Emisiu- 
ne-concurs pe meserii ;

19.10 Tragerea de amortizare 
ADAS ;

19.20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnalul de seară ;
20.10 Reflector ;
20,25 Instrumente populare ro

mânești ;
20.45 Seara de teotru : Comu

niștii - de Ion Marina. 
Mențiune la concursul de 
scenarii TV ;

21.45 Tele-varietâți ;
22.15 Oameni și fapte ;
22.35 Telejurnolul de noapte.

■

• SIMBATA - 4 SEPTEMBRIE ■

• MIERCURI - 1 SEPTEMBRIE

16.15 Deschiderea emisiunii, c-
misiune in limbo ger mc-■
nă ; „

13,00 uună seara, lete ! n
Bună seara, băieți ! ;

19.15 Publicitate ; g
16,30 Deschiderea emisiunii : 19,20 1 001 de seri ;

Fotbol : Echipa noționa- 19,30 Telejurnolul de seară ; 
lă o României, in ultimul 20,00 Săptămino internațională 
meci de verificore inoin- 20,15 Tele-enciclopedioj_ _ B 
tea partidelor din —
pionotul european, 
redutabilei formoții 
lave O. F. K.
Transmisiune directă de 
la stodionul Republicii ;

Cam- 21,10 Film serial: Urmărirea 
contra Episodul VII — Un joc cu

, . iugos- pâpuși ; q
Beogrod. 22,00 Șlagăre și interpret! de B 

' pretutindeni ; g
ia inwMivi-w ■—i_____  • 22,45 Telejurnolul de noapte ; B

18 20 Universal Șotron": encicîo- 22,55 Seară de romanțe : B
’ no in rBalcanice B

Compiono- B 
de lupte. B 
Io Zagreb B

pedie pentru copii ;
18,45 ..Mult e dulce și frumoa

să..." ;
19,00 Melodii
19,10 Tragerea

populare ; 
Pronoexpres ;

23,10 Compionotele 
de atletism șl 
tele Mondiale 
înregistrări de 
și Sofia.

Concursul de
de zi) și Școala profesională prin ucenicie la locui dc muncă 
are loc in perioada 1—10 septembrie 1971, la următoarele 
meserii :

Apărută în Sicilia, mafia nu 
este numai un trist fenomen 
exclusiv sicilian, deoarece ra- 

cu- 
denumirea de 

— și în ultimii 
mari orașe ale 

Mafia și-a

sicilian, deoarece 
mîficațiile sale s-au întins 
Statele Unite — unde este 
noscută sub 
„Cosa Nostra' 
ani în cîteva 
Italiei peninsulare. _. .
schimbat aspectul, modern izîn- 
du-se. dar fondul său a rămas 
același. Nu este numai o mis
terioasă organizație criminală, 
ci un sistem de criminalitate 
organizată, o problemă de tra
diție, iar poliția nu este sufici
entă pentru a învinge mafia 
știind că prin poliție nu 
pot modifica condițiile care 
creat și mențin tradiția.

mafie — provincia „babba" 
(naivă). Reamintim că provin
ciile Syracusa, Ragusa, Catania 
și Messina constituie Sicilia o- 
rientalâ, unde mafia nu a dat 
semne de viață.

La începutul secolului, cînd 
naturalismul antropologic era 
la modă, s-a înaintat ipoteza 
unei rase particulare. sicula 
sau siciliana, divizată în ©rien-

insulă a existat întotdeauna o 
insuficiență a autorității slutu
lui. Carența statului a permis 
această absurditate s mafia a 
reprezentat ordinea și puterea 
în această parte a Siciliei, unde 
exista un tip particular de or
ganizare agricolă. Statul s-a 

, manifestat doar sub forma unor 
carabinieri și a perceptorului 
de impozite, fără a elimina or-

se

CE ESTE MAFIA ?

înseamnă, cu- 
iusep- 

uunoscă-

Mai înlîi, ce 
vîntul Mafia ? Istoricul G 
pe Pitre, foarte bun 
tor al folclorului -sicilian, 
ține proveniența cuvîntului din 
arabul „mu'afah" cu semnif" u- 
ția de robustețe, sănătate, forță, 
curaj. Un „mafiot" in vechea 
semnificație era un om putc’-- 
nic, în timp ce despre o’ ieme- 
ie grațioasă se spunea că era 
,.o frumoasă mafiotă". Dar, 
după părerea magistratului si
cilian Guido Lochiavo, originea 
cuvîntului mafia derivă de la 
denumirea dialectală a cariere
lor de piatră din zona Tra
pani, așa-numitele „mafie”, 
unde se întâlneau conspiratori' 
în epoca regatului celor două 
Sicilii. In orice caz. în 18^8 cu- 
vintul mafia a fost inclus pen
tru prima dată în „Noul dic
ționar siciliano-italian" unde 
se precizează : „Mafia, este un 
neologism pentru a indica ac
țiuni sau cuvinte ale celor care 
vor să pară bravi i liniște su
fletească, insolență, aroganță, 
încredere, fast Nume colectiv 
pentru aceștia — „mafioți44.

Una dintre particularitățile 
care interesează pe istorici și 
sociologi este situarea geogra
fică a mafiei : pentru <e și-a 
creat ca rădăcini doar în Ș,c‘" 
lia occidentală? Și sicilienii 
merg pînă într-acolo îneît pen
tru a glumi, numesc provincia 
Syracusa — tinde nu există

TREBUIE EXTIRPATE
RĂDĂCINILE SOCIALE

lală (de cultură greacă) și oc
cidentală (arabo-n... ..undă) : 
mai tîrziu, însă, s-a ajuns la 
concluzia că la originea mafiei 
au existat motive econom.ee t 
mafia a luat naștere de a:tfel 
acolo unde existau enorme pro
prietăți de terenuri — în par
tea occidentală a insulei unde 
căile de comunicație erau difi
cile sau unde nu exista o 
clasă mijlocie capabilă să dez
volte noi tendințe economice 
și sociale. Primii „mafioți" au 
fost în mod precis -gabclloti*. 
adică oamenii de încredere, 
care, ajutați de „campierî14 — 
gardieni înarmați —. apărau in
teresele proprietarilor de pă- 
mînturi și ale altor „latifun
dia' : patricienii sau notabilii 
care preferau să trăiască în 
palatele lor, la orașe. Intre 
țăran, singur în imensitatea 
cîmpiilor. și patron. închis în 
palatul său. s-a creat un tel 
de vasal feudal care comanda 
la țară vremea bună și ren și 
care poate fi considerat drept 
adevăratul fondator al mafiei.

ganizația socială pe care s-a 
fondat mafia. „Mafioso” a în
țeles să nu se declare în mod 
deschis contra puterii legale — 
decît in caz de absolută nece
sitate — și să se servească de 
influențe politice pentru a-și 
atinge scopurile.

Dar mafia rurală nu era o 
organizație cu caracter elimi
nai : ea era un mozaic de gru
puri sau bande („cosea') cu 
granițe topografice net marcate 
de tradiție. Intre aceste bande, 
raporturile erau politicoase și 
nu degenerau decît rar în con
flicte armate ; dar fiecare din
tre ele își avea un protector, 
care era în general un avocat, 
un deputat sau o persoană in
fluentă din administrație. A- 
cest protector servea drept in
termediar cu guvernul și poli
ția ; el conducea membrii 

la alegeri, pentru a
obține avantaje ; el trebuia să 
obțină permise dc port arma 
sau pașapoarte, finindu-se tot 
linipul în contact cu „sferele 
înalte4’ pentru a putea avertiza 
la limp pe protejați) săi în caz 
-de nevoie-

Dar acest tip de r mal ia ru
rală” s-a modificat după cel 
de-al doilea război mondial 
deoarece după aplicarea refor
mei agrare, „latifundia’ au 
fost divizate în lotui i și au 
fost atribuite țăranilor. Tine
rii „mafiosi” cei mai întreprin
zători și-au transferat activi
tatea la Palerniu. devenită ca
pitala regiunii, dină naștere 
așa-zisei ..mafia urbană*, mult 
mai periculoasă decît tradițio
nala ..mafie rurală", deoarece 
ea a adoptat metodele gangste- 
rismului american.

Luciano Liggio, șeful mafiei 
din Corleone, s-a mutat și el 
la Palermo: după ce și-a eli
minat cu focuri de mitralieră 
„cosea" rivală condusă de me
dicul Navarra, el s-a dedat la 
activități criminale care i-a’i 
adus bogății imense datorită, 
se pare, unor complicițâți 
cercurile politice si adnvnis 
live care nu au fost încă elu
cidate. Acuzat de nouă crime, 
cl a fost de altfel achitat de 
Curtea de apel din Bari în iu
nie 1969 dar a fost condamnat 
la domiciliu foitaț. Scăpînd 
supravegherii poliției, a dispă
rut fără a lăsa urme.

Un alt fugar este mafiotul 
Salvatore Rima, în vîrșlă de 
41 de ani, căsătorit cu învăță
toarea Antoniella BagareLa, 
din Corleone în apropiere de 
Palermo. Aceasta ajiarține 
de asemenea, potrivit poliției, 
bandei lui Luciano Liggio. In 
vârstă de numai 27 ani, ^coastă 
învățătoare, a fost condamnată 
la domiciliu forțat alături de 
alți mafioți presupuși. Dar tri
bunalul din Palermo a condum- 
—... „ 1., Ha, nni dt1 (Ionii—

„Este
unor 
de-a

în

nat-o doar la doi ani de domi
ciliu forțat la Corleone. 
o eroare" a declarat ea 
repoiteri, -"u am rum c

,cosea'

face cu mafia și singura mea 
vină este aceea de a fi soția j’.n 

ncv.no-

MAFIA RURALA
ȘI MAFIA URBANA

Mafia a putut prospera 
„latifundia14 și pentru că

în 
în

Riina. care și el este 
vat*.

In concluzie, mafia este un 
fenomen social grav — 
plex care nu va putea 
vins decît atunci cînd se vor 
modifica condițiile b? viață e- 
conomică și sociala din Sicilia.

și com- 
fi în

(După ..La Libre Belgique")

Școala profesională (cursuri de zi):
• Lăcătuși de mină

Școala prin ucenicie la locul 
muncă:

e Stru ii “ari
Forjori
Lăcătuși pentru 
construcții metalice 
Sudori

înscrierile se fac la secretariatul școlii pentru Școala 
profesională (cursuri de zi) și la U.U.M Petroșani pentru 
Școala prin ucenicie la Jocul de muncă

Informații suplimentare se pot obține de la secreta
riatul școlii, intre orele 7 —15, telefon 1575.

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI
LUPENI

angajează de urgență 
pentru centrala termică

3 F0CHIȘT1 CAZANE STABLE
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••■■■■■■■■■

autorizați I.S.C.I.R. pentru cazane de 
categoria a lll-a.

Salarizarea, conform U.U.M. Dl4/11)68 cu toate sporurile 
ce se asigură angajaților C.C.P.

Doritorii se vor adresa la biroul personal al Treparației 
Cărbunelui Lupeni zilnic între orele '6,45 — 9 și 13 — 15.

Mica publicitate
Vind dormitor furnir nuc. Republicii, 112 — Petroșani.
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Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

tinuarea și intensificarea cursei 
înarmărilor, creșterea stocurilor 
de arme și crearea de tehnică 
militară cu o putere destructi
ve din ce în ce mai mare. Dum
neavoastră, eminenți oameni de 
știință și cultură. înțelegeți 
foarte bine implicațiile nefaste 
ale acumulării de armament, 
îndeosebi nuclear, asupra dez
voltării social-economice a tu
turor țărilor, a atmosferei in
ternaționale generale. Este o 
înaltă datorie a tuturor fac
torilor cu influență asupra o- 
piniei publice de a face totul 
pentru mobilizarea popoarelor 
la acțiuni menite să pună capăt 
acestei evoluții periculoase. Și 
pe viitor. România, alături de 
toate forțele democratice, pro
gresiste. iubitoare de pace iși 
va consacra inițiativa și ener
gia pentru realizarea de măsuri 
practice în domeniul dezarmă
rii. care să ducă la lichidarea 
bazelor militare și retragerea 
trupelor de pe teritorii străine, 
la desființarea blocurilor mili
tare și. îndeosebi, la punerea 
în afara legii a producerii și 
folosirii armelor nucleare și a 
tuturor armelor de distrugere 
în masă.

Un imperativ al securității in
ternaționale este stingerea fo
carelor de război și conflicte 
existente în diferite părți ale 
lumii. Republica Socialistă Ro
mânia se pronunță cu hotărire 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, din Indochina, pentru 
retragerea trupelor americane 
din această zonă, astfel ca po
poarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să-și poată hotărî

ele insele calea dezvoltării lor. 
fără nici un amestec din afară. 
Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru reglementarea conflictu
lui din Orientul Apropiat, in 
spiritul Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967. acționăm ca in orice zonă 
de incordare pacea să fie a- 
sigurată în condițiile respec
tării drepturilor imprescriptibile 
ale tuturor statelor și popoa
relor.

In toate timpurile, idealurile 
nobile au găsit in rîndui savan
telor un profund ecou. In zi
lele noastre, cind știința cu
noaște o dezvoltare explozivă, 
transformindu-se intr-o forță 
puternică a progresului mate
rial și spiritual, numeroși slu
jitori ai ei dau dovadă de o 
adincă responsabilitate, au o 
atitudine activă in fața ma
rilor probleme ale epocii. Este 
mai necesar decit oricînd ca 
toți oamenii de știință și cul
tură să-și pună conștiința, ta
lentul și prestigiul în slujba 
cauzei înalte a eliminării pri
mejdiilor care apasă asupra o- 
menirii, să militeze pentru ca 
lumea noastră să devină o lume 
a colaborării. înțelegerii și se
curității.

Urez deplin succes celei de-a 
XXI-a Conferințe Pugwash și 
doresc ca ea să constituie o 
manifestare internațională a ho- 
tăririi oamenilor de știință și 
cultură de a-și aduce contri
buția la asigurarea condițiilor 
pentru ca toate popoarele să-și 
poată afirma nestingherit perso
nalitatea și posibilitățile crea
toare. la triumful idealurilor de 
libertate și progres social, in
dependență națională și pace.

Manifestări peste hotare
cu prilejul zilei de 23 August

NICOSIA 26 (Agerpres). — 
Ambasada Republicii Socialiste 
România în Cipru a oferit cu 
prilejul aniversării eliberării 
țârii noastre de sub jugul fas
cist, o recepție la care au luat 
parte ministrul afacerilor exter
ne al Ciprului. Spyros Kypria- 
nou. ministrul de interne. E. 
Komodromos, procurorul ge
neral al Republicii, C. Torna- 
ritis, ambasadori șl atașați mi
litari acreditați la 
deputați. oameni de 
personalități ale vieții politice, 
sociale și culturale. Au fost 
prezenți, de asemenea, E. Papa- 
ioanu, secretar general al 
A.K.E.L.. membri ai Biroului 
Politic ai A.K.E.L., cadre din 
conducerea organizațiilor de 
masă.

Cu aceeași ocazie. în orașul 
Famagusta a fost organizată o 
expoziție de fotografii, 
șind realizările 
poporul român 
socialistă.

Nicosia, 
afaceri.

infăți- 
de 

construcția
obținute 
în

26 (Agerpres). 
de 23 Au-

COPENHAGA
— Cu prilejul Zilei 
gust, ambasadorul României la 
Copenhaga. Gheorghe Ploeștea- 
nu, a oferit o recepție. Au par
ticipat A. C. Normann, minis-

(Urmare din pag. 1)

ia reunește, la masa dezbaterilor, 
peste 100 de cunoscuți oameni 
de știință — Iaureați ai Premiu
lui Nobel, academicieni, -specia
liști și experți, reprezentanți ai 
unor universități, institute și 
asociații științifice — din 32 de 
țări. Sînt prezenți. Ca invitați, 
delegați ai O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale.

Participanții vor avea un 
schimb deschis de opinii și idei 
in probleme de o deosebită în
semnătate și actualitate, cum ar 
fi: securitatea europeană: dezar
marea : prevenirea și soluționa
rea conflictelor locale ; mediul 
ambiant; cooperarea tehnologică 
și economică : extinderea și di
versificarea relațiilor dintre țări, 
tn spiritul normelor fundamen
tale ale dreptului și legalității 
internaționale.

Președintele celei de-a 21-a 
Conferințe Pugwash. prof. Cor
nelia Penescu, președintele Co
mitetului Național român Pug- 
•wash. membru corespondent al 
Academici Republicii Socialiste 
România, a rostit cuvîntul inau
gural. salutîndu-i pe cei pre
zent:. urîndu-le succes în desfă
șurarea lucrărilor.

Tn continuare, secretarul Con
siliului de Stat. Constantin Stă- 
tescu. a dat citire Mesajului 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu. adresat parti- 
cipanților la Conferință.

Mesajul a fost urmărit cu a- 
tenție Și primit cu vii și puter
nice aplauze de întreaga asis
tență.

Ambasadorul Ilkka Pastinen. 
reprezentant special pentru de
zarmare al secretarului general 
al O.N.U.. a transmis Mesajul 
adresat Conferinței de U Thant, 
în care este subliniat rolul oa
menilor de știință în dezbaterea 
și rezolvarea problemelor majo
re ale contemporaneității.

In continuarea ședinței, prof. 
Sir Rudolf Peierls (Anglia), 
președintele Comitetului perma
nent al Pugwash, a adus un o- 
magiu memoriei savantului so
vietic I. E. Tamm. personalita
te cunoscută a mișcării Pug- 
wash.

Secretarul general al Pugxvash. 
prof. J. Rotb^h (Anglia), a ex
pus principalele acțiuni desfă
șurate de mișcarea mondială a 
oamenilor de știință în ultimul 
an. după care au urmat dezba
teri cenerale, în ședință plena
ră.

In cursul după-amiezii s-a 
trecut la examinarea pe grupe 
de lucru a problemelor înscrise 
pe agenda reuniunii.

Prima z> a Conferinței s-a 
încheiat cu un simpozion cu tema 
..Poluarea apelor1’-.

(Agerpres)

Lucrările 
cvadripartite

Conferinței 
de la Paris

Irul pescuitului, Lauge D«, 
gaard, ministrul muncii, I. 1>. 
iXorlund. membru al biroului 
Politic al C.C. al P. C. din Da- 
nemnud. rer Kristensen Și 
Axei Spottog, secretari ai C.C 
al P. C. din Danemarca, Kris
tian Albertsen, deputat, prese 
dintele Asociației Danemarca— 
Romania, oameni de afaceri, 
funcționari superiori ai unor 
ministere, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Copen
haga.

BONN 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei de 23 August, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Bonn, Constantin 
Oancea, a oferit o recepție. Au 
participat Karl Schiller, minis
trul economiei și finanțelor, 
Hans-Dietrich Genscher, minis
trul de interne. Lauritz Lauri- 
tzen, ministrul pentru proble
ma locuințelor și planificarea 
municipală, secretari de stat, 
numeroși deputați în Bundes
tag, miniștri ai unor guverne 
ale landurilor, reprezentanți ai 
Prezidiului 
conducerii 
germane, 
membri ai 
nie R.F.G.—1

P. C. German, ai 
sindicatelor vest- 
oameni de afaceri, 
grupului de priete- 
-România și alte

Prezențe românești
OTTAWA 26 (Agerpres). 

Pavilionul României din cadrul 
celei de-a 93-a expoziții națio
nale canadiene de li Toronto 
a fost vizitat de guvernatorul 
general al Canadei. Rolland 
Michener, care s-a oprit cu in
teres în fața standurilor cu 
mostre ale producției diverse
lor ramuri ale economiei româ
nești. Elogiind eforturile și ta
lentul poporului român, 
statului canadian a 
totodată, felicitări pentru mo
dul de organizare a pavilionu
lui. Cercetînd bogatul material 
documentar prezentat în cadrul 
biroului de informații turistice, 
el și-a exprimat convingerea 
că organizațiile de turism din 
cele două țări vor depune e-

șeful 
transmis

forturi sporite pentra o mai 
bună informare asupra posibi
lităților de schimburi în acest 
domeniu.

Prin varietatea exponatelor 
și modul lor de prezentare, pa
vilionul românesc atrage un 
mare număr de vizitatori, prin
tre care numeroși oameni 
afaceri canadieni și din 
țări.

de 
alte

HAGA 26 (Agerpres). — In 
sălile fundației Madurodam d'n 
Haga a fost inaugurată o ex
poziție de artă populară româ
nească. La deschiderea expozi
ției au luat parte amiralul Van 
Dappesen. președintele Cons- 
liului fundației, reprezentanți 
ai unor ministere, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

U. R, S. S.

personalități, precum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice și 
aiți mcinori ai corpului diplo
matic.

CARACAS 26 (AgerP..O/.
La recepția oferită de ambasa
dorul Republicii socialiste Ro
mânia la Caracas, Octavian 
Bărbulescu, cu ocazia aniversă
rii eliberării patriei noastre, 
au participat reprezentanți ai 
puterii legislative și executive 
din Venezuela, șeii ai unor 
instituții centrale, personalități 
marcante ale vieții politice, 
științifice și culturale, precum 
și membri ai corpului diploma
tic.

Postul de radio „Național" 
a transmis, timp de două ore, 
un program dedicat sărbătorii 
naționale a României.

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). — Ambasadorul Româ
niei în Argentina, Victor 1 lo- 
rescu. a oferit o recepție cu 
prilejul Zilei de 23 August. Au 
participat ministrul relațiilor 
externe al Argentinei, Luis 
Maria de Pablo Pardo, subse
cretari de stat, alte oficialități, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice.

Măsuri
represive

în Filipine

••• ’

R P BULGARIA : Munții Rodopi din 
gariei sint bine cunoscuți pentru frum.i ;ețile lor. 
lași timp ei conțin numeroase mărturii ale istoriei

In foto : O interesantă compoziție plastică 
„Orfeu și Podopa* lingă Smolian, in Rodopi.

3

;u<l-vestul Bul
in ace- 
bulgare. 
numită

din Bolivia

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Orașul Bratsk se numără în 
prezent printre marile ‘ centre 
urbane ale Siberiei. Populația 
lui se apropie de 2C0 000 locui
tori, în majoritate tineri. Vîrst• 
medie este aici in jur de 30 de 
ani. De fapt, pînâ în prezent, 
Bratskul nu este un oraș în 
accepțiunea obișnuită, ci o 
constelație de așezări de tip 
urban plantate în plină taiga, 
despărțite între ele de zeci de 
kilometri. Dar procesul de „su
dare" a acestor așezări într-un 
ansamblu urbanistic unitar se

află în plină desfășurare. Con
form planului dc sistematizare 
a orașului, un grup de blocuri- 
turn se vor înălța în scurtă 
vreme de-a lungul malului lacu
lui de acumulare al hidrocen
tralei. In centru, în piața Le
nin, unde a și fost montată car
casa Casei Sovietelor care are 
zece nivele, se va construi un 
teatru, un circ. Casa tineretului 
cu o sală de concerte. Palatul 
de cultură al metalurgiștilor. 
Continuă intens construcția de 
locuințe. Pînâ în 1980 popu
lația Bratsk-uiui va ajunge la 
250 000 locuitori.

PARIS 26 (Agerpres). — La 
Paris au avut loc joi lucrările 
celei de-a 127-a ședințe plenare 
a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. In inter
venția sa, Xuan Thuy. conducă
torul delegației Republicii De
mocrate Vietnam, a condamnat 
Administrația Nixon, ca
re intensifică războiul în Viet
namul de sud, Cambodgia și 
Laos și continuă să atenteze la 
suveranitatea și securitatea 
R.D.V.

„Farsa electorală pusă in sce
nă de Casa Albă la Saigon — 

-a declarat in continuare Xuan 
Thuy — demonstrează fără pu
tință de tăgadă că S.U.A. în
calcă dreptul populației sud-vi- 
etnan . ie rare**.

Luînd cuvîntul, Dinh Ba Thi, 
locțiitorul șefului delegației Gu- 
vernuluî Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, a denunțat, de asemenea, 
farsa electorală de la Saigon și

a reliefat intensificarea luptei 
tuturor păturilor populaței sud- 
vietnameze împotriva așa-ziselor 
alegeri ce urmează sâ se desfă
șoare la Saigon.

Cei doi vorbitori au atras în
că o dată atenția asupra în
cercărilor S.U.A. de a menține 
la putere actuala administrație 
a generalului Thieu. Pentru so
luționarea problemei vietname
ze — au declarat ei — este ne
cesar ca Statele Unite să renun
țe la politica de .vietnamiza- 
re' a războiului sâ angajeze, la 
conferința de la Paris, convor
biri serioase și să răspundă po
zitiv la planul de pace în șapte 
puncte inițiat de delegația 
G.R.P.. să fixeze anul 1971 ca 
dată limită pentru retragerea 
din Vietnamul de Sud a tutu
ror trupelor americane și ale 
altor țări angajate alături de 
S.U.A. în războiul lor de agre
siune din Vietnam.

SOFIA 26
Constructorii
„Țonevo", cel
er hidrotehnic din partea 
nord-est a Bulgariei, au . 
minat lucrările de deviere 
rîului LuJa-Kamcia. o parte

(Agerpres). — 
lacului artificial 
mai mare șanti- 

de 
ter- 

a

din apele câruta vor curge 
printr-un tunel lungimea de» 
200 metri. După umplerea la- 

vor putea fi irigate 
terenuri

ui Varna.

cului,
50 000 de hectare de 
fertile din jud:

R. P. U ngară
BUDAPESTA 26 

— In Ungaria, tot 
roși sînt specialiști 
mează cursurile peni 
rea tehnicii electroni 
cui. In perioada 1969—1970. a- 
ceste cursuri au fost absolvite 
de 7 280 de persoane, iar pentru 
ecest an numai la școala spe
cială din Budapesta s-au în-

(Agerpres) 
mai nume- 

care ur- 
ru însuși
re de cal-

scris 5 000 de perroane.
In vederea asigurării cadre

lor de profesori pentru aceste 
cursuri, Centrul budapestan ae 
instruire în domeniul tehhicii 
electronice de calcul a încheiat 
cu firma americană ..Control 
Data" un contract de pregătire 
a specialiștilor unguri

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 26 (Agerpres). — 
In ședința de joi a Comitetului 
pentru dezarmare au luat cu
vântul reprezentanții S.U.A. și 
Argentinei.

Șeful delegației S.U.A., amba
sadorul J. Leonard, și-a con
sacrat intervenția problemei de
zarmării convenționale, sublini
ind importanța acesteia în ca
drul eforturilor pentru înainta
rea pt- calea dezarmării genera
le și tataie. El a subliniat că 
există unele condiții favorabile 
pentru a se trece la examinarea 
unor probleme concrete ale de
zarmării convenționale, in spe

cial pe plan regional.
Delegatul argentinian, amba

sadorul Ernesto de la Guardia, 
a abordat problema prohibirii 
armelor chimice și bacteriologi
ce (biologice), evidențiind că 
există condiții pentru a se în
cheia un acord privind interzi
cerea perfecționării producției 
și stocării agenților bacteriolo
gici / ■ și 1 xmeJor. Re
prezentantul Argentinei a apre
ciat că cele două proiecte pe a- 
ceastă temă, prezentate de de
legațiile țârilor socialiste și 
S.U.A„ constituie o bună bază 
pentru încheierea unui acord.

PEKIN 26 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în care 
sprijină poziția expusă în de
clarația de la 20 august a Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze 
în legătură cu restabilirea drep
turilor legitime ale acestei țări 
la O.N.U.

Soluția corectă a problemei 
reprezentării chineze, afirmă de
clarația M-A.E. al G.R.U.N.K., 
constă in restabilirea imediată 
a drepturilor legitime ale Re
publicii Populate Chineze în
cadrul Națiunilor Unițe și
Consiliului de Securitate și îrv 
expulzarea clicii 
Kai-și din această 
și instituțiile saie

lui Cian 
organizație 

specializate.

. p. Polonă
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. transmite că 
autoritățile americane au anun
țat pe reprezentanții oficiali 
polonezi că S.U.A. sint de a- 
cord să vîndă Poloniei o licen
ță privind tehnologia cracării 
catalitice a țițeiului. Această 
tehnologie și insta’ațîile cores-

utilizate; în
petrochimică polo-

punzătoare vor fi 
industria 
neză. ceea ce va permite, per
fecționarea procesului de prelu-' 
crare a țițeiului pentru 
ducția de combustibil și 
ales de benzină, sublăiiază 
P.A.P.

prp-. 
mai'

MANILLA 26 (Agerpres). 
— In urma atentatului care 
a avut loc in cursul unui 
miting al Partidului Liberal 
de «poziție din Filipine, pre
ședintele Ferdinand Marcos 
a anunțat suspendarea ga
ranțiilor constituționale pri
vind inviolabilitatea persoa
nei. Această suspendare. a 
precizat el, va rămîne în vi
goare „atît timp cit va fi 
necesar-. Președintele a făcut 
cunoscut, de asemenea, 
au fost operate mai 
arestări in rindurile 
bănuiți că ar fi participat la 
acțiuni insurecționale.

Această măsură a provocat 
un val de proteste în întrea
ga țară. Senatorul Benigno 
Auino, secretar general al 
Partidului Liberal de opozi
ție. care a scăpat nevătămat 
in urma atentatului de sîm- 
băta trecută, a declarat că 
hotărirea lui Marcos înseam
nă de fapt „instituirea pe 
întregul teritoriu filipinez. a 
unui regim de arestări și de 
detenție fără nici un fel de 
judecată pentru aceia care 
nu sini de părerea președin
telui". El .a subliniat că nu 
există nici un fel de mișcare 
insurecțională in țară, nici 
un fel de pericol iminent 
pentru republică și că hotâ- 
rîrea a fost luată numai in 
scopul de a se da o nouă lo
vitură opoziției.

Clubul național al ziariș
tilor filipinezi a dat publici
tății o declarație acuzînd pe 
președintele Marcos că s-a 
angajat tot mai mult pe ca
lea represiunii.

Ultimele informații de pre
să arată că 45 de persoane 
au fost arestate in provin
cia Tarlac. numărul celor 
reținuți de autorități ridi- 
cîndu-se, în ultimele zii*?. Ia 
75. Printre persoanele aresta
te se află funcționari, profe
sori și studenți.

LA l’AZ 26(Agerpres). — In 
cadrul coaliției guvernamen
tale care se află la putere in 
Bolivia, au apărut primele di
sensiuni. Astfel, o fracțiune a 
..Mișcării Naționaliste Revolu
ționare" a condamnat bom
bardarea de către aviația nou
lui regim a Univers-tuții San 
Andreas și a dat pub’icității o 
declarație în care cere condu
cerii partidului să părăsească 
guvernul.

Referindu-se la orientarea 
cabinetului prezidat de colo
nelul Banzer, agențiile interna
ționale de presă reproduc de
clarația actualului nrnistru 
bolivian al finanțelor. Rau! 
Pelaez, potrivit căreia „guver
nul va acorda depline garanții 
capitalului străin care acum 
este bine venit în Bolivia". La 
rîndui său. coloneta! Banzer, 
într-o alocuțiune televizată, a 
respins „orice posibilitate a re
luării relațiilor diplomatice cu 
Cuba", așa cum ?oruseră sin
dicalele si alte - -• ■"■■zntii pro
gresiste din țară.

Față de represiunile inițiate 
de actualele autorități, o se
rie de organizații, între cure și 
Congresul permanent al uni
tății sindicale a muncitorilor 
din America Latină (CPUSTAL), 
au condamnat orientare.i nou
lui regim, exprimîndu-și soli
daritatea cu muncitorii și po
porul bolivian. „Ne af’ăm în 
fața unei noi amenințări a im
perialismului american -are, 
prin intermediul mișcării se
dițioase ce a dus ‘a înlătura
rea președintelui Juan Jose 
Torres, încearcă sâ divizeze 
popoarele latino-ameiicane* — 
se arată într-o declarație a 
CPUSTAL, dată publicității la 
Santiago de Chile.

BARCELONA 26 
preș). — Echipa F.C.

că 
multe 
celor

(Ager- 
Barce- 

lona s-a calificat pentru fi
nala turneului internațional 
de fotbal ..Juan Gamper". In 
meciul disputat pe stadionul 
..Nou Champ" din Barcelo
na. formația spaniolă a ter
minat la egalitate (1—1) me
ciul susținut în compania 
echipei maghiare Honved .și 
a obținut calificarea în ur
ma executării loviturilor de 
pedeapsă. In finală. F. C. 
Barcelona va întîlni forma
ția argentiniană „Chacarita 
Juniors".

MINSK 26 (Agerpres). — 
Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Minsk a 
continuat cu desfășurarea 
meciului dintre echioele Ro
mâniei și Lokomotiv Mos
cova. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 10—1 
(2—0. 4—1. 4—0).

BILBAO 26 (Agerpres). — 
Ir. turneul internațional de 
fotbal, care are loc în orașul 
spaniol Bilbao, echioa ma
ghiară Vasas Budapesta a 
terminat la egalitate : 2—2
(1—0) cu echipa Atletico Bil-

La ultima sa sesiune. Cor
porația pentru reforma agrara 
din Chile (CORA) a hotărit 
exproprierea a încă 112 mari 
proprietăți funciare. In acest fel. 
de la venirea la putere a gu
vernului Unității Populare con
dus de președintele Salvador 
Allende, numărul latifundiilor 
expropriate se ridică la 1 300.

• Fondul Monetar Interna
țional (FMI) a anunțat că, în 
virtutea atribuțiilor sale, va face 
propuneri susceptibile să ducă 
la realizarea parităților monede
lor principalelor țări indus
triale occidentale. Intr-Un co
municat publicat de directorul 
general al FMI, Pierre-Paul 
Schweitzer, se sugerează că a- 
cest organism este favorabil ma
jorării prețului aurului, măsură 
văzută de FMI ca o contribu
ție a Statelor Unite la soluțio
narea actualei crize monetare 
interoccidentale.

Q In primele șapte luni ale 
anului curent, in Marea Brita- 
nie au fost înregistrate 1 364 de 
greve, la care au participat 
774 000 de persoane. In datele 
publicate de Ministerul Forței de 
Muncă nu au fost incluse cele 
tiei greve naționale împotriva 
legii antimuncitorești propuse 
de guvernul conservator, la ca
re au luat parte cîteva milioa
ne de persoane.

< Greva docherilor din por
turile de pe coasta vestică a 
S.U.A. a intrat în cea de-a 56-a 
zi. îngrijorat de prelungirea a- 
cestei mișcări revendicative, pa
tronatul s-a hotărit să reia ne
gocierile cu reprezentanții gre
viștilor, în prezența unui me
diator federal.

bao. Jocul a fost urmărit d( 
peste 50 000 de spectatori.

VANCOUVER 26 (Ager
pres). — Mare surpriză in 
meciul disputat la Vancou
ver, unde in preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, 
echipa Canadei u reușit să 
învingă cu scorul de 1—0 
(1—0) echipa Mexicului. Cu 
toate că au fost învinși, fot
baliștii mexicani, care con
duc in clasament, nu mai 
pot rata calificarea.

MlNSK 26 (Agerpres). — 
A 5-a partidă a meciului de 
șah dintre Alia Kușnir și 
Tatiana Zatulovskaia, din ca
drul semifinalelor campiona
tului mondial feminin, care 
fusese întreruptă a fost con
tinuată. A cîștigat Zatulovs
kaia. Acum scorul este de 
3—2 în favoarea Allei Kuș
nir.

Invingătoarea acestui meci 
va intilni pe cîștigătoaren 
celei do--, doua semifinale, 
care are loc în Olanda între 
Nana Alessandria (U.R.Ș.S.) 
și Milunka Lazarevici '(Iu
goslavia). In acest meci, ju
cătoare--' sovietică conduce cu 
scorul ? 3—2.

• In orașul argentinian Cor
doba. capitala provinciei cu a- 
celași nume, a avut loc o grevă 
de 24 de ore, organizată de 
Confederația Generală a Mun
citorilor (CGT) în sprijinul re
vendicărilor de îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de mun
că. Activitatea în oraș a fost 
paralizată în întregime timp 
de două ore. Muncitorii și func
ționarii au organizat o amplă 
demonstrație pe străzile orașu
lui. Poliția a intervenit folosind 
gaze, lacrimogene. Mai multe 
persoane au fost rănite.

• Liderii a două din cele 
mai puternice sindicate ameri
cane — AFL-CIO și Sindicatul 
unit ai muncitorilor din indus
tria constructoare de automo
bile —. care grupează împreună 
aproape 15 milioane de munci
tori, au hotărit să-și 
eforturile în lupta 
măsurii de 
riilor; anunțtxia iw. 
ședințele Nixon. Ei 
pus să atace hotâi 
dențiale în 
Congresului.

i unească 
împotriva 

înghețare a sală- 
lor; anunțată recent de pre- 

și-au pro- 
îrile prezi- 

justiție și in fața

ig Sonda 
..Mariner-9", 
37 de zile, a 
tate din distanța pe care o are 
de străbătut pinâ la înscrierea 
sa pe o orbită in jurul plane
tei Marte. Potrivit programului. 
„Mariner-9“ va ajunge in veci
nătatea .Planetei roșii'* la ju
mătatea lunii noiembrie.

spațială americană 
lansată în urmă cu 
parcurs deja jumă-

Q Neil Armstrong, primul 
om care a debarcat pe lună, a 
demisionat din cadrul N.A.S.A., 
urmînd să îndeplinească funcția 
de profesor la Universitatea din 
Cincinnati (statul Ohio). E| a 
declarat că va continua să ac
tiveze în domeniul problemelor 
spațiale în calitate de consul
tant special al N.A.S.A.

® Consiliul Acordului Gene
ral pentru Tarife și Comerț 
(GATT). întrunit la Geneva, în 
ședință extraordinară, pentru a 
examina consecințele suprataxe: 
de 10 la sută, instituită de Sta
tele Unite la importurile lor. 
asupra comerțului internațional, 
și-a reluat miercuri după-amia- 
ză lucrările.

Delegații statelor membre ale 
Pieței comune au declarat că 
suprataxa instituită este în con
tradicție cu- prevederile acor
dului GATT și. în consecință, 
au cerut abolirea măsurii adop
tate de S.U.A. Reprezentanții 
țărilor în curs de dezvoltare a.u 
solicitat exceptarea exporturilor 
lor de produse manufacturate 
și semifinite de la suprataxa de 
10 la sută.

£ Agenția PAP anunță că 
Zdzislaw Tomal. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a primit delegația 
de congresmani americani care 
fac o vizită în Polonia. La con
vorbiri a participat ambasado
rul S.U.A. la Varșovia. Walter 
StesseJ. Au fost discutate pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Procesul 
la 

a fost amînat
CAIRO 26 . _ , 

Procesul intentat unor foste 
personalități politice egipte
ne, acuzate de complot con
tra securității statului, a în
ceput miercuri, dar după o 
scurtă ședință dezbaterile au 
fost aminate pentru 
tembrie — anunță 
MEN.

Printre principalii 
se află Aii Sabri, fost vice
președinte al R.A.U., Abdel 
Abul Nour, fostul secretar 
general al Uniunii Socialiste 
Arabe, Sânii Sharaf, fost mi
nistru pentru problemele 
prezidențiale și alții./

(Agerpres).

4 sep- 
agențit.

acuzați

® Primul ministru grec. 
Gheorghios Papadopoulos, a a- 
nunțat joi dimineața componen
ța noului guvern, alcătuit în 
urma unei remanieri ministe
riale care a afectat cea mai ma
re parte a portofoliilor, alît 
prin numirea de noi titulari, 
cit și prin reducerea număru
lui posturilor cabinetului de la 
18 la 13. De asemenea. în vir
tutea unui decret guvernamen
tal, au fost create 7 provincii, 
conduse de superprefecți (gu
vernatori) subordonați ministe
rului de interne.

© Exploziile care au avut 
loc miercuri la depozitul de 
muniții de la baza navală și 
aeriană a armatei S.U.A. de 
la Cam Ranh Bay au distrus 
50 Ia sută din munițiile aflate 
acolo—anunță agenția France 
I’resse. Agenția precizează că 
depozitele de la Cam Rănii 
Bay sint printre cele mai im
portante din Vietnamul de 
sud.

@ La invitația Camerei Popu
lare a R. D. Germane, la Ber
lin sosit un grup de senatori 
și deputați ai Parlamentului Ve- 
nezuelei. Delegația este condu
să de senatorul Jovito Villalba, 
secretar general a] Partidului 
Uniunea Republicană Demo
cratică.

g Conferința specială de la 
Glasgow pentru problemele șo
majului din Scoția a cerut gu
vernului britanic să ia masuri 
pentru ameliorarea situației e- 
conomice din această regiune a 
țării. Printre altele, s-au cerut 
subvenții pentru construirea de 
noi întreprinderi industriale în 
Scoția, unde nivelul șomajului 
depășește media națională.

@ O bombă a explodat in clădirea Oficiului pentru elec
tricitate aflată in centru] Belfastului. Șocul exploziei a pro
vocat moartea unei persoane și rănirea gravă a altor 35. 
Alte patru încărcături explozibile au fost descoperite îs 
timp și dezamorsate. Numărul persoanelor decedate în 
Ulster in urma atentatelor sau conflictelor de stradă, înce- 
pind de la 9 august, a ajuns la 33.
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