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VIZITA ÎN JARA NOASTRA
A PREȘEDINTELUI9 IOS1P ROZ TITO

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, 
mărfi 23 noiembrie, a sosit in 
Țara noastră președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, care face o 
vizită de prietenie in Republica 
Socialistă România.

Este ora 12,00. Trenul oficial 
cu care călătorește președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia sosește în gara Ti
mișoara. In intimpinarea oaspe
ților au venit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Sta! 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Ghcorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.G. al P.C.R., președintele

Au început convorbirile
între președintele 

Nicolae Ceaușescu
și președintele

Iosip Broz Tito
In cursul după-amiezii, au în

ceput convorbirile oficiale in
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor, cei

Dineu uferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

in onoarea tovarășului 
losip Broz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a oferit 
marți un dineu în onoarea to
varășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicules
cu-Mizil, Ilie Verdeț, Emil Dră
gănescu, Mihai Telescu, Corne
liu Mănescu, Vasile Vlad, Va

I

Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.G. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne in comisia mixtă româno- 
iugoslavâ de colaborare econo
mici, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Vlad. șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Președintele Iosip Broz Tito 
este însoțit de Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Dragoslav Marko- 
vici. președintele .Adunării R.S. 
Serbia, membru al Prezidiu
lui R.S.F.I., Stane Dolanț, pre
ședintele in funcțiune al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Mirko Tepavaț, secre
tar federal pentru afacerile ex
terne, membru al Prezidiului 

doi conducători de partid și de 
stat au făcut o trecere în re
vistă a relațiilor de prietenie 
și colaborare, în continuă dez
voltare dintre cele două țări.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, de înțelegere recipro
că.

(Agerpres)

sile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, și alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Ge
mal Biedici, Dragoslav Marko- 
vici, Stane Dolanț, Mirko Tepa
vaț, Dușan Gligorievici. Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugos
laviei la București, și alte per
soane oficiale iugoslave.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă pri
etenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
rostit toasturi.

(Agerpres) 

U.C.I., Dușan Gligorievici, mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele părții iugo
slave in Comisia mixtă de co
laborare economică iugoslavo- 
română.

Pe peronul gării se aflau, de 
asemenea, conducători ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, un mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
institufiilc municipiului Timi
șoara.

De la punctul de frontieră 
Stamora-Moravița, președintele 
Iosip Broz Tito și ceilalți 
oaspeți au fost însoțiți pe te
ritoriul țării noastre de tova
rășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prjm-vicepre ședințe al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Mi
hai Telescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co-

La sediul Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., marți 23 
noiembrie, au început convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, seoretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La convorbiri, din partea ro
mână au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al

SE ÎNFĂPTUIESC PLANURILE DE 
INVESTIȚII ALE CONSILIILOR POPULARE

După cum rezultă dintr-o re
centă analiză efectuată de Co
mitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, 
privitoare la înfăptuirea pla
nurilor de investiții ale consi
liilor populare județene, în 
cursul acestui an au fost puse 
la dispoziția populației 31 857 
apartamente construite din fon
duri alocate de stat. Concomi
tent, din fonduri proprii și din 
credite acordate de stat, popu
lația și-a construit 16 546 apar
tamente. Au fost date în folo

mitetului județean Timiș al 
P.C.R., Vasile Șandru, amba
sadorul României la Belgrad, și 
Iso Njegovan, ambasadorul Iu
goslaviei la București.

In gara Timișoara erau ar
borate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia. Pe frontispi
ciul clădirii se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, precum și 
urarea, in limbile română și 
sirbă, „Bine ați venit dragi 
oaspeți". Pe mari pancarte erau 
înscrise urări adresate priete
niei frățești și colaborării rod
nice, multilaterale dintre po
porul român și popoarele Iu
goslaviei.

La coborirea din tren tova
rășul Iosip Broz Tito a fost sa
lutat cordial de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de ceilalți 
conducători de partid și de stat 
ai țării noastre. Cei doi pre

Convorbiri oficiale 
româno-iugoslave

Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepneședinte al 
Consiliului de Miniștri. Emil 
Drăgănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. ; al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Florescu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier la C.C. al P.C.R., Va
sile Șandru, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad și Gheorghe Colț, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea iugoslavă parti
cipă tovarășii Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu

sință, totodată, un număr în
semnat de obiective social-cul- 
turale și gospodărești.

In același cadru, s-a subliniat 
că anul 1971 — primul an al 
cincinalului — a însemnat un 
pas important pentru îmbună
tățirea activității de construcții 
pe șantierele de locuințe și pe 
cele ale obiectivelor social-cul- 
turale.

Comitetul de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Loca
lă a adoptat măsurile necesa
re, menite să asigure recupe
rarea restanțelor existente în 
unele județe și îndeplinirea 

ședinți iși string prietenește 
mîinile, se îmbrățișează căl
duros. Un grup de pionieri o- 
feră buchete de flori.

Garda militară aliniată pe 
peron prezintă onorul. Se into
nează imnurile de stat ale celor 
două țări vecine și prietene. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito trec in revistă 
garda de onoare.

Miile de cetățeni a f lăți in 
piața din fața gării ovaționea
ză puternic, manifestând pentru 
prietenia dintre poporul român 
și popoarele Iugoslaviei, pentru 
conducătorii celor două parti
de și state. Se scandează 
„Ceaușescu — Tito".

întregul traseu străbătut de 
coloana mașinilor ojiciale este 
împodobit cu drapelele celor 
(țouă țări. Oamenii muncii din 
municipiul Timișoara — ro
mâni, maghiari, germani, sirbi 
și de alte naționalități — fac 
o călduroasă manifestare de 

tiv Federal, Dragoslav Markovi- 
ci, președintele Adunării R.S. 
Serbia, membru al Prezidiului
R.S.F.I., Stane Dolanț, preșe
dintele in funcțiune al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Mirko Tepavaț, secretar federal 
pentru afacerile externe, mem
bru al prezidiului U.C.I., Du
șan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă de colaborare 
economică iugoslavă-română, 
Marko Vrhoneț, șef adjunct al 
Cabinetului președintelui repu
blicii, Iso Njegovan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești, Miloș Milovski, consi
lier al președintelui republicii 
pentru afacerile externe, Giuro 
Vucolici, director la Secreta
riatul federal pentru afacerile 
externe, și Murat Agovici, con
silier la Secretariatul federal 

planurilor de investiții și cons- 
trucții-montaj pe anul 1972.

(Agerpres)

Salonul 
literar

Astăzi la ora 18 în sala de 
lectură a bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani se des
chide ..Salonul literar" din 
cadrul Universității populare. 
Cu acest prilej se va vorbi des
pre viața și opera lui Lucian 
Blaga.

A

In pag, a la
♦ Colaborarea econo

mică româno-chine- 
ză pe noi trepte (Ic 
progres

♦ Liberia — la jumă
tatea mandatului 
interimar.

♦ SPORT

♦ Actualitatea inter
națională - pe scurt

stimă și prețuire conducătorilor 
de partid și de stat români și 
iugoslavi, exprimindu-și bucu
ria că orașul lor este din nou 
gazda ospitalieră a intilnirii 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
Ei flutură stegulețe românești 
și iugoslave, buchete de flori.

Cetățenii Timișoarei, asemeni 
întregului nostru popor, au ți
nut să salute cu bucurie și 
entuziasm, cu deplină satisfac
ție prezența solilor poporului 
frate iugoslav, exprimindu-și 
convingerea că vizita, convor
birile la nivel înalt româno- 
iugoslave vor reprezenta o noua 
și importantă contribuție la a- 
dtncirea colaborării pe multiple 
planuri intre cele două partide, 
țări și popoare, in interesul re
ciproc, al cauzei colaborării in
ternaționale, păcii și socialis
mului.

(Ager preș)

pentru afacerile externe.
Cele două părți au subliniat 

cu deosebită satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor de strîn- 
să prietenie și colaborare to
vărășească dintre partidele, sta
tele și popoarele noastre, ex-
primîndu-și hotărîrea de a a- 
dînci conlucrarea rodnică în
domeniul politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în
folosul ambelor popoare, al
cauzei socialismului și păcii.

In cadrul convorbirilor s-a 
făcut o informare reciprocă a- 
supra dezvoltării construcției 
socialiste în cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate, deplină înțelegere 
și încredere reciprocă.

Convorbirile oficiale româno- 
iugoslave vor fi reluate în 
cursul zilei do miercuri, 24 no
iembrie.

(Agerpres)

Un bilanf rodnic care obligă
S-a încheiat luna trecută, a- 

nul de întrecere patriotică, un 
an plin de activitate rodnică 
prin acțiuni cetățenești desfășu
rate în municipiul nostru pen
tru ridicarea aspectului edili
tar și gospodăresc al localită
ților.

Devenită tradițională, întrece
rea patriotică desfășurată în a- 
ccst an, a fost mai bine organi
zată in cadrul municipiului Pe
troșani, cuprinzînd un volum de 
lucrări sporit, de o mai marc 
diversitate, la realizarea cărora 
au participat mii de cetățeni 
mobilizați dc deputați, între

La mina Lupeni 

Preocupare matură, plină 
de exigență pentru trece
rea în bune conditiuni la 
programul de lucru de 6 ore

Luni după-a miază la mina 
Lupeni a avut loc o ședință co
mună a comitetului de partid, 
a comitetului de direcție și a 
comitetelor de sindicat și U.T.C. 
pentru examinarea măsurilor 
de mare responsabilitate pe ca
re le incumbă introducerea pro
gramului de lucru de 6 ore in 
subteran — măsură de o ex< ep- 
țională însemnătate luată de 
partid pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că ale minerilor.

Dincolo de aprobarea unani
mă și entuziastă de care se bu
cură din partea colectivului a- 
cestei mari exploatări miniere 
trecerea la schimbul redus dc 
6 ore, am reținut preocuparea 
matură, plină de exigență a 
factorilor responsabili din ca
drul minei, menită să asigure 
reușita deplină a acestei acțiuni 
cu implicații sociale și econo
mice atît de majore pentru mi
nerii lupeneni.

Este vorba, de fapt, despre 
elementele determinante, sine 
qua non ale garantării realiză
rii acestui pas calitativ în ac
tivitatea minei : responsabilita
te, maturitate, fermitate; ele 
condiționează in fond ordinea, 
disciplina, organizarea superioa
ră a producției și 0 muncii în 
toate compartimentele funcțio
nale ale exploatării, adecvarea 
tuturor verigilor din angrenajul 
minei la cerințele noi. In cu- 
vintul său, ing. Dumitru Popea-

APROVIZIONAREA 
CANTINELOR MINIERE

Ca în fiecare an conducerea 
Bazei de aprovizionare și trans
port Petroșani de care aparțin 
cele 10 cantine miniere din 
Valea Jiului a luat din timp 
măsuri pentru asigurarea lor cu 
rezervele necesare de produse a- 
gro-alimentare pentru perioada 
iernii. Aprovizionarea s-a fă
cut în cantități corespunzătoare 
cu spațiile de depozitare dispo
nibile cunoscînd că, în mod de
osebit în localitățile unde s-au 
construit și dat în folosință no
ile cantine lipsesc silozurile ne
cesare depozitării produselor.

Ca urmare, datorită preocupă
rii pentru bunul mers al canti

vulcan încă o centrală termică 
racordată la rețeaua 

de termofîcare
Continuînd șirul de preo

cupări pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale vul- 
cănenilor, consiliul popular 
orășenesc a luat măsuri de 
transformare a încă unei cen
trale termice în punct ter
mic de încălzire. Este vorba 
de centrala termică nr. 2. 
După cum se știe lucrarea 
constă în înlocuirea combus
tibilului care asigură încăl

prinderi, organizații obștești și 
comitetele dc cetățeni pe cir
cumscripții electorale.

Urmare a măsurilor tchnico- 
organizatorice luate de comite
tele executive ale consiliilor 
populare, sub conducerea orga
nelor locale de partid, se poate 
aprecia că in anul 1971 acțiu
nea de înfrumusețare și gospo
dărire a localităților din Valea 
Jiului, a cunoscut in general o 
creștere substanțială față de 
perioada precedentă, realizin- 
du-se obiective importante și 
dc mai bună calitate.

Datorită eforturilor depuse s-a 
reușit ca în anul 1971 să se 

nă>, directorul exploatării, a in
format asistența despre măsurile 
adoptate de comitetul de direc
ție in vederea satisfacerii aces
tor cerințe. Comitetul dc direc
ție a elaborat un program de 
lucru minuțios pentru toate sec
toarele în condițiile lucrului pe 
4 schimburi, atît pentru com
partimentele procesului dc ex
tracție cit și pentru ce] de de
servire. revizie și reparare a u- 
tilajelor, pentru transportul sub
teran. organizarea controlului și 
supravegherii tuturor locurilor 
de muncă in toate schimburile. 
S-a perfectat organizarea lu
crărilor miniere și dc deservire 
în așa fel ca începînd din 6 de
cembrie a.c., o dată cu trecerea 
la programul de lucru de 6 ore. 
să crească efectivele la activi
tatea productivă cu 7.2 la sută, 
spre a se asigura creșterea vo
lumului de extracție pe fiecare 
schimb, respectiv realizarea n- 
nei producții zilnice de 6 314 
tone cărbune. In noile condiții, 
ale unui ritm de muncă net su
perior. o importanță covârșitoa
re vy reprezenta deservirea și 
aprovizionarea perfectă a locu
rilor de muncă, a tuturor for
mațiilor. In acest sens, perso
nalul de întreținere a fost re
partizat în mod corespunzător, 
s-au stabilit în toate sectoarele 
punctele de depozitare a mate
rialelor.

I. DUBEK

(Continuare In pag. o 3-a) 

nelor, B.A.T. a încheiat contrac
te cu unități C.A.P. din județ 
și C.L.F. Petroșani. în baza că
rora. pînă in momentul de fa
ță. s-au furnizat și depozitat 90 
tone cartofi. 6 tone de ceapă, 
4 tone fasole albă uscată. în
semnate cantități de varză și 
râdăcinoase și s-a conservat o 
cantitate de 5 tone murături. 
S-a convenit totodată cu C.L.F. 
să se furnizeze în continuare 
cantitățile de produse necesare 
consumului curent, pentru ca a- 
cele din depozite să poată con
stitui o rezervă folosibilă în e- 
vcntualcle zile de timp nefavo
rabil pentru transport.

zirea in blocuri, prin racor
darea noului punct termic 
— prevăzut cu utilaje adec
vate — la sistemul de ter- 
moficare al orașului, fapt ce 
aduce după sine un dublu 
avantaj : pe de o parte îm
bunătățirea încălzirii în blo
curi, iar pe de altă parte scă
derea considerabilă a gradu
lui de poluare atmosferică.

realizeze la nivelul municipiu
lui un volum de lucrări de 
peste 58 milioane lei din care 
numai in Petroșani s-au reali
zat 23 milioane lei.

Printre cele mai importante 
lucrări terminate in acest an 
se numără: darea în folosință 
a unui ștrand cu teren de sport 
la Varnița-Petroșani, termina
rea lucrărilor de termoficare la

Ing: Emilian TOMULESCU 
vicepreședinte 

al Consiliului popular 
al municipiului Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a) 

Simpozion 
consacrat 

combaterii 
poluării 
mediului

Sub auspiciile Academiei Re
publicii Socialiste România, 
marți a avut loc în Capitală 
cel de-al III-lea simpozion, 
consacrat combaterii poluării 
mediului.

In cadrul lucrărilor, la care 
au luat parte academicieni, 
cercetători, specialiști din mi
nistere și întreprinderi, au fost 
dezbătute numeroase probleme 
referitoare la poluarea prin 
gazele evacuate de motoarele 
cu ardere internă, circulația 
noxelor în atmosferă, sub in
fluența vîntului, implicațiile 
poluării sonice, corelația din
tre diverse tehnologii și pro
cedee de protecție, ecologia u- 
manâ și denaturarea mediului 
de existență și altele.

(Agerpres)

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, întregul nostru po
por participă plenar la constru
irea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, la făurirea 
viitorului său luminos. Dezvol
tarea impetuoasă a societății nu 
poate face abstracție de nece
sitatea cunoașterii a tot ce are 
omenirea mai valoros în toate 
domeniile. Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R., 
programul adoptat de acest 
forum al partidului nostru cons
tituie un bogat tezaur dc va
lori spirituale, linia directoa
re, clară și precisă privind ac
tivitatea de ridicare a nivelului 
politic-ideologic și cultural-edu- 
cativ al membrilor de partid, 
al tuturor oamenilor muncii.

In opera de formare a omu
lui înaintat, educat în spiritul 
dragostei față dc partid, al de
votamentului față de patria 
noastră socialistă, a internațio
nalismului proletar, sarcini spo
rite revin organizațiilor dc par
tid, fiecărui comunist. Organi
zația de bază din sectorul I dc 
la E.M. Vulcan este formată din 
106 membri dc- partid. Comu

niștii reprezintă 33 la sută din 
întregul efectiv al sectorului. 
Putem afirma că nu există loc 
de muncă unde să nu-și desfă
șoare activitatea de producție 
și, paralel cu aceasta, și educa
tivă cel puțin unul sau doi 
membri de partid. Fiecare mem-

au crescut oameni noi, bine pre
gătiți politic — ideologic și 
profesional, oameni harnici, 
cinstiți și devotați cauzei so
cialismului și care prin primi
rea lor în partid, au întărit 
rîndurile organizației noastre. 
Un asemenea exemplu este Ion

FIECARE COMUNIST, 
UN EDUCATOR

bru de partid are sarcina să 
se ocupe de educarea multila
terală a tovarășilor săi de mun
că. Brigăzile de mineri condu
se dc comuniștii Dumitru Milea, 
Mihai Dudescu, Petru Ailincăi 
sînt doar cîteva din formațiile 
de lucru ale căror abataje cons
tituie adevărate școli ale edu
cației c-omuniste. In abatajul 
frontal al lui Dumitru Milea

Calotă promovat recent ca șef 
de schimb în brigadă.

Pentru ca fiecare comunist să 
devină un educator în adevăra
tul înțeles al cuvinlului trebu
ie, în primul rînd, să se ocupe 
dc lărgirea continuă a orizon
tului său politic — ideologic, dc 
ridicarea nivelului profesional 
și dc cultură generală.

Organizația noastră dc bază

i-a încadrat pe toți membrii 
de partid într-una din cele trei 
forme ale învățămîntului poli
tic pe care le avem, ținînd sea
ma dc gradul lor de pregătire. 
Cu aceasta nu înseamnă însă 
că am făcut totul. A ști înseam
nă să te preocupi în fiecare zi 
de îmbogățirea cunoștințelor. .Și 
în această direcție avem la în- 
dcmînă mijloace nelimitate. Ex
punerea noilor documente de 
partid în fața comuniștilor, și 
nu numai a lor constituie o pre
ocupare permanentă a organiza
ției noastre de bază. Aseme
nea expuneri au loc și în ca
drul adunărilor generale des
chise la care sînt invitați și ne
membri dc partid. înfăptuirea 
mărețului program al P.C.R. dc 
educare marxist-lcninistă. dc c- 
ducare în spiritul înaltei res
ponsabilități sociale, ne revine 
nouă, tuturor membrilor de 
partid. Să fim la înălțimea sar
cinii trasate de partid, să fim 
demni de înaltul titlu de comu
nist.

Ing. Gheorghe DINCUȚA 
secretarul organizației de bază 

nr. 1 E. M. Vulcan

U.U.M. Petroșani. Tehnologul Carol Bredan inir-o discuție cu șeful dc brigadă Traițvn 
N'icoară de la secția construcții privind planul-desen al unui subansamblu pe care brigada 
il are in execuție. Foto: I. LICIU

I
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’finind «cama de gravitatei» 
problemei In întreaga lume se 
desfĂșctuâ o activitate dc cor-

iDvtirntele specia! profilau» in 
■Tc«t scop Metodele tehnice ac
tuale cunoscute. în scopul pre
venirii și combateri i prafului, 
sînt eficiente dacă se aplică cu 
luată seriozitatea și în toate e- 
tupete progresului tehnologic. 
Dinamica de îmbolnăviri la noi 
in țară ilustrează acest lucru. 
Desigur, se mai pot aduce îm
bunătățiri pentru combaterea 
prafului silicogcn la anumite 
Fare nlc procesului tehnologic, 
pentru scăderea in continuare a 
numărului carurilor de imbolnă-

Una din fazele tehnologice de
_________________________________ 

NăptiiC a lucrărilor miniere, la 
care se constata încă drpfițirl 
alo concentrației de praf peste 

de încărcare n sUrWulni rezufltal 
din excavate.

Încărcarea manuală, rare la 
exploatările miniere din bazin 
se folosește tot mai rar. din 
. pul locului prezintă o perle de 
deficiențe privind reducerea 

Combaterea prafului la încărcarea sterilului cu mașina — 
problemă încă nerezolvată complet

concentrațiilor de praf. In ma
joritatea cazurilor, materialul se 
stropește numai o singură dată 
sau numai la insistențele orga
nelor de control și astfel se u- 
me-oște numai straiul superior, 
ceea ce este cu totul insuficient. 
Nu se umezesc pereții și tava
nul lucrării miniere înaintea 
începerii operației dc încărca

ta ultima perioadă, la tin nu- 
•,'ăr lot mai mare de locuri de 
muncă — în galerii — se folo
sesc mașinile dc încărcat eu ac-

țiune discontinuă, pic . uite .u 
Jopeți mecanice. Aceste mașini
dc încărcai (de tip M1P) «tot
rubricate la uzinele ►UrUo“ Sa Iu
Marc. P construcție, aceste
mașini aIU rint prevăzute <u
dispozitiv -e <:le stropire, ca alte
utilaje f •ile • exploatările
miniere ■ca. dc exemplu, dlfcri-
Ir tipuri dc combihc la abataje
le mocan le. (In anii din ur-

mă însă în unul din planurile 
dc măsuri ale M.M.P.G. s-a pre
văzut ca sâ se intervină In Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
dc Mașini pentru rezolvarea a- 
cestei probleme). Problema insă 
a rămas deocamdată deschisă.

In această situație organele 
inspectoratului au cerut exploa
tărilor miniere sâ monteze dis
pozitive dc stropire improviza
te pe mașinile de încărcat. La 
majoritatea exploatărilor mi
niere. măsura a fost înțeleasă, 
a fost respectată dispoziția dn- 

tă. însă soluțiile și C^joienț.i n- 
'• lor dispozitive aplicate pînâ 
in prezent, sînt diferite și ne
mulțumitoare. De ii’-rmcnCO, c- 
x'stă o reținere in ceea ce pri
vește folosirea lor. Astfel, se 
< onstatA depășii i ale concentra
țiilor de praf pește limitele ad
mise. Unele exploatări au mon
te! dispozitivele dc 'tropice pe 
c orpul la ierul al mașinii de în- 

ii i.it (E.M. Petrila. KM, La
poni). 1 a E.M. Aninonsa dispo
zitivul se montează pe margi
nea \agonetului in rare se în
carcă materialul. Alte exploa
tări folosesc furtunul cu apă 
pentru stropire, fără să fie mon
tat dispozitivul pe mașina dc în- 

■ Areal (E.M. Ixmeu). l>a controa
lele efectuate dc organele in
spectoratului au fost constatate 
și cazuri cind s-au demontat ti
vește dispozitive de pe mașina 
de încurcat ș) s-a trecut la 
stropirea cu furtunul de apă 

(E. M. P«uoșcni). Dc a"mcm;i, 
deferă dc la exploatare la ex- 
ptoaUirC nu numai lOCtd dc pla- 
.cre a dispozitivelor, dar și 
lipul de diapozitiv folosit.

Dintre deficiențele .< mnalate 
la aplicarea In practică a aces
tor dis|>oz41ivc amintim urmă 
toacele :

Ir funcționare continuă 
• in timpul încărcării se umezeș-

le Prea mult vatra și patinează 
mașina de încărcat, in special 
in cazurile rocilor orgiloasc ;
• in unde cazuri aceste dis

pozitive cu anexele lor nu sini 
întreținute corespunzător, ceea 
ce conduce la ncfolosirea lor ;

4 in special cînd mașina de 
încărcat nu este asigurată cu 
presiune suficientă «Ic aer com
primat, este necesară și inter
venția muncitorului, «n fața ma
șinii de încărcat, pentru a tra
ge cu sapa materialul iar in a- 
cest caz. in timpul funcționării 

dispozitivului, eMe stropii <u 
•pă muncitorul :
• la palmares mașinci dc in

firmi contribuie și nedrenarea 
ap«i prin canale de scurgere;

Avind In vedere deficiențele 
arătate, cxi*1A rețineri pentru 
folosirea acestor dispozitive 
montate pe mașini dc încărcat 

< i o conaeoințd, este că fn 
foarte multe canal ce constată 

depășii) dc concentrație de praf 
jx'sle limitele admise de nume
le în vigoare.

In literatura de -4XX.ialilate 
există și alte soluții, .și se pare 
mai eficace pentru reducerea 
concentrațiilor dc praf Ja în
cărcarea cu mașinile de incăr- 
■ al similar'. Una din aceste so
luții este automatizarea stropi
rii care constă dinlr-un distri
buitor comandat și în legătură 
slrjnsă cu lanțul dc acționare. 
Distribuitorul de apă funcțio- 
nează cu intermitențe și umezi- 

rea matcrkiiuiui cu dispozitivul 
(pulvcrizatorul) montat in cupă 
se fa<c num.' la încărcarea cu
pei (avansul < apei pentru um
plere). Numărul pul-.< rizatont< - 
•or montate în cupa, este de 1 
sau 2. Dispozitivul montat 
pulverizează apa in fracțiuni dc 
«0—40 m m., iar in cazul ma
terialelor cu granulat,Ic mnl 
mare este necesară stropirea cu 

fracțiuni de 200—400 m.m. N» 
este lipsită dc interes încerca
rea metodei descrie și verifi
carea ci in practică de către 
unitățile de cercetare sau chiar 
dc exploatările miniere din Va
lea Jiului, care au .și laboratoa
re pentru determinarea gradu
lui de prăfuirc.

In concluzie, la mașinile de 
încărcat dc tip MTP trebuie a- 
plical și îmbunătățit dispoziti
vul dc stropire în așa fel ca su 
satisfacă din toate punctele dc 
vedere pe muncitori.

Asemenea dispozitive mal 
perfecționate se pot realiza și 
trebuie realizate, pentru reduce
rea gradului de prăfuirc a 
locurilor dc muncă ți, deci, a 
rîsr-uluj dc îmbolnăvire profe
sională Defn ențcle semnalate 
trebuie lichidate fn timpul cel 
mai ®curf și ai ționat pentru re
ducerea concentrațiilor dc praf 
la încărcarea mecanică (și ma
nuală unde se mai folosește), 
concomitent cu aplicarea celor
lalte măsuri tehnice complexe 
cunoscute, la tonte fazele pro
cesului tehnologic.

Nu este suficient pentru re
ducerea gradului dc prăfuirc a 
tocurilor dc muncă — și deci 
a riscului dc îmbolnăvire pro
fesională — să se ui mărească 
numai gradul de prăfuirc. ra
portarea rezultatelor, transmite
rea măsurilor, ci și aplicarea 
cu exigență a tuturor măsuri
lor tehnice de combatere a pra
fului la toate operațiile.

Pentru eliminarea acestor 
deficiențe, se cere din partea 
tuturor cadrelor tehnice un c- 
foii dc .onștiință. de răspun
dere față de sănătatea și viața 
minerilor noștri

Ing. Iosif IARKAȘ 
inspector pentru protecția 

muncii

E

INTERDICȚII
La transportul pe căi orizontale

4 Este interzis a se scoate din garaj o locomotivă 
pină cv nu a fost verificată dacă îndeplinește condițiile 
prescrise de norme și de cartea tehnică a locomotivei. 
Verificarea se face de către șeful de garaj.

4 Manevrarea vagonetclor prin împins este per
misă a se face numai cu însoțitor. In acest caz, locomo
tiva trebuie să ruleze cu viteză redusă, iar însoțitorul 
va merge la 10 m înaintea trenului, semnalizând tot 
timpul și controlind dacă linia ferată este liberă.

4 Locomotivele trebuie să fie prevăzute cu faruri 
dc iluminat care vor fi tot timpul aprinse in sensul in 
caro se circulă.

4 tn timpul transportului, mecanicul nu arc voie 
să scoată capul sau corpul in afara gabaritului locomo
tivei sau să coboare lăsînd locomotiva în mers fără me
canic.

4 Mersul pe tampoane sau pe corpul locomotivei 
este strict interzis. In timpul «ransportului. însoțitorul 
va merge in urma trenului pe tin cărucior special de 
persoane sau cărucior-frină.

4 In timpul transportului cu cărucioare de per
sonal* muncitorii trebuie să stea liniștiți, să evite orice 
zgomot și să nu scoată nici o parte a corpului in afară 
din cărucior.

4 Este interzisă urcarea sau coborîrea persoane
lor in timpul cri trenul este in mișcare sau după ce s-a 
dat semnal de pornire a trenului.

♦ In timpul transportului este interzis oricărei 
persoane să dea semnale. Semnalele se dau numai dc că
tre însoțitorul trenului. Fac excepție cazurile dc acci
dente sau avarii, cînd oricine poate da semnal de oprire.

♦ In timpul lucrărilor de reparații pe galerii se 
vor monta semnalizatoare și opritoare, Ia distante potri
vite de locul unde se lucrează. In timpul trecerii trenu
lui, muncitorii trebuie să îndepărteze toate obiectele dc 
pe linie, adăpostindu-se intr-un loc ferit dc pericol.

Circulația și transportul pe puț
4 Iji transportul de personal pe puț. de fiecare 

parte pe care se face intrarea sau ieșirea personalului 
în și din colivie, trebuie să existe un supraveghetor (cu- 
plător sau scmnalist).

4 Este interzisă staționarea personalului în spațiul 
de interdicție, marcat cu dungă roșie, la 5 m dc la fe
reastra puțului.

4 Fiecare puț trebuie să fie echipat cu instalație 
dc senuializarc și telefon. Semnalele se dau numai de 
către semnaliști. fiind interzis altor persoane să mane
vreze dispozitivul de semnalizare, indiferent de funcție, 
cu excepția semnalului .Stai" care se poate da de orice 
persoană. în caz de pericol.

4 După darea semnalului este interzisă intrarea sau 
ieșirea personalului din colivie.

4 Dacă semnalul nu s-a înțeles, se va cere repe
tarea iui.

4 In timpul transportului de persoane pe puț, me
canicii mașinilor de extracție și senuialișlii de la toate 
orizonturile nu pot părăsi posturile lor sub nici un motiv.

4 La puțurile aflate în săpare, la transportul dc 
persoane cu chibla se interzice a se face transport de 
materiale o dată cu personalul; chibla să nu aibă fundul 
mobil, deasupra să aibă un acoperiș solid de tablă, per
sonalul transportat să stea în picioare, să fie Jegat, nu
mărul dc persoane fiind cel stabilit prin instrucțiunile 
aprobate de șeful sectorului (minei).

4 Numărul de persoane ce se pot transporta pe 
un etaj al coliviei este de maximum 5 persoane/mp.

4 In timpul transportului de personal ușile de la 
colivie vor fi Lot timpul închise, ele se pot deschide nu
mai după oprirea coliviei la orizont Ferestrele rampe
lor puțului vor fi. de asemenea, prevăzute cu uși. care 
se vor deschide numai la sosirea coliviei la orizont.

INTERDICT!!

Transportul
In complexul operațiilor mi

niere ce sînt efectuate pentru 
exli agerea cărbunelui din sub
teran. un loc de importanță 
majoră îl ocupă transportul. 
Activitatea respectivă este des
fășurată alit pentru transportul 
cărbunelui abatat cit și pentru a- 
provizionarea eu materialele ne
cesare susținerii lucrărilor mi
niere, precum ți pentru circu
lația personalului la intrarea și 
ieșirea din schimb. De felul, 
cum este organizată a ce as
ia activitate, depinde realizarea 
rJlmică a volumului de produc
ție prevăzut în plan în condi
ții normale, nepericuloase pen
tru mineri. Jn acest 6cop atît 
căile principale de transport 
rit și caile de acces ia locurile 
de muncă trebuie să fie dimen
sionate corespunzător și men
ținute, în permanență la gaba
ritul necesar.

Neîntreținerea corespunzătoa
re a căilor de transport duce 
In mod sigur la întreruperea 
activității de producție și la 
producerea accidentelor. In anul 
1971, în perioada 1 ianuarie — 
31 octombrie, numărul accîden-
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minier - o operație care nu poate fi executată oricum
telor la transport și circulație 
în subteran reprezintă 17,1 la 
sutâ din totalul accidentelor.

Numărul mare de accidente 
ie datorește faptului că nu sînt 
respectate prevederile normelor 
de protecție a muncii de unii 
salariați, iar unele căi de trans
port nu sînt întreținute la timp 
și corespunzător, lată cîteva ac
cidente produse în atari circum
stanțe.

La exploatarea minieră Vul
can muncitorul Stancu Mogoș 
s-a accidentat deoarece nu a 
respectat instrucțiunile la trans
portul trenului prin împingere; 
însoțitorul de tren Alexandru 
Feștilă a suferit un accident 
deoarece a dezlegat trenul de 
vagonete de la locomotivă în 
timpul mersului, contrar norme
lor ; cuplătorul Andrei Cisma- 
dia de la E.M. Lupeni s-a acci
dentat in timp ce introducea în 
roata unui vagonet un cui de 
oprire, după ce trenul s-a pus 
în mișcare ; la E.M. Dilja, înso
țitorul de tren Ioan Doker a
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PUNCTE*ECHULIBRU
ALt 6CCURITĂTII 

MUNCII SUBTERAN
Se știe că transportul 

în subteran constituie o 
verigă importantă in 
procesul producției de 
cărbune. Dc modul cum 
sînt asigurate condițiile 
de transport, depinde a- 
provizionarea cu mate
riale și vagonete goale 
a locurilor de muncă, 
îndeplinirea planului de 
cărbune și implicit rea
lizarea unui salariu mai 
bun dc către muncitori. 
Dar, totodată, felul cum 
decurge transportul în 
subteran influențează și 
asupra protecției mun
cii. Deși de acest lucru 
sîntem convinși cu to
ții. totuși nu la toate 
exploatările se dă im
portanța cuvenită lucră
rilor de întreținere, re
parațiilor de cale fera'ă 
și chiar recepției lucră
rilor noi. punerii în 
funcțiune a lucrărilor 
miniere

Pentru exemplificare 
punctăm cîteva aspecte 
constatate de către or
ganele de control pen
tru protecția muncii, la 
unitățile miniere din 
Valea Jiului. La mina 
Lonea. in dreptul rami
ficației spre puțul orb 
nr. 1, orizontul 400, sec
ția de circulație nu co
respunde normelor in 
vigoare (gabarit re
dus) fiind un punct cu 
pericol permanent pen
tru personalul ce cir
culă prin această zonă. 
De asemenea, în gale
ria dublă de la puțul 
orb nr. 8, orizontul 400, 
secția de circulație este 
amenajată printre li
niile ferate, contrar 
NDPMI.M.

Iată asemenea ano
malii intilnile și la Li- 
vezeni. Deși mina este 
nouă, totuși amenajarea 
liniei ferate, la orizon
tul 575, nu este cores
punzătoare. Porțiuni 

fost accidentat ca urmare a ne- 
respeclării normelor de către 
mecanicul locomotivei la mane
vrarea trenului în zona unui 
macaz. Și lista unor astfel de 
fapte necugetate cu deznodă
mânt tragic ar putea fi conti
nuată. Dar nu de statistici e 
nevoie. Trebuie văzute cauzele, 
(actorii care generează produ
cerea accidentelor specifice 
transportului.

Unele accidente de transport 
se produc datorită încăJeăi'ii 
flagrante, cu bună știință, de 
către unij angajați a N.D.P.M. 
De exemplu, un muncitor a in
trodus capul între vagonete la 
cuplarea sau decuplarea lor. cu 
toate că pe unul din vagonete 
scria cu litere de o șchioapă : 
„NU INTRODUCEȚI ' CAPUL 
ÎNTRE VAGONETE-, Persona
lul tehnic de la exploatări, din 
păcate, neglijează întreținerea 
căilor din subteran, asigurarea 
de condiții propice securității 
muncii. Există încă la unele ca
dre tehnice mentalitatea că res
pectarea normelor de protecție 
a muncii ar duce, chipurile, la 
pierderi de producție și se gă

mari de galerie nu sînt 
pietruite, secția de cir
culație nu este podită 
în întregime, iar în li
nele locuri nu s-au 
montat contragreutăți la 
macaze. Cazuri similare 
pot fi exemplificate și 
dc la E. M. Bărbătcni: 
aici galeria direcțională 
din stratul 5, orizontul 
783, este intrată in pre

se intenționează să se 
facă transportul de per
sonal cu cărucioare. 
Conducerea minei va 
trebui însă sâ acorde o 
mai mare atenție lucră
rilor dc reparații a li
niei, intrucit, la îmbi
nări, calitatea montării 
șinelor lasă mult dc do
rit. De la exploatarea 
minieră Uricani am pu

și reparații a cărui a- 
plicare și urmărire a 
dus la îmbunătățirea 
stării traseelor dc trans
port In momentul de 
față transportul se e- 
fectuează în condiții 
mult mai bune la ori
zontul 500. Dar și la 
această unitate există... 
un dar; și la această 
mină va trebui să se a-

REPARAfiEA Șl AMENAJAREA
EINIIEOR EERAIE OIN EUCRARIIE 

MINIERE HUM 
MAI MIHIA AfENIlE

siunc avind gabarit re
dus. Pe lingă această 
deficiență s-an mai de
pozitat și materiale la 
pereții galeriei, circula
ția personalului execu- 
tindu-se in condiții pe
riculoase de accidentare. 
In schimb aici se vă
dește o preocupare mai 
serioasă Ja amenajarea 
liniei ferate, pe galeria 
principală de la orizon
tul 783, galerie pe care

lea reliefa lucruri po
zitive. Aici, din cauza 
presiunilor existente la 
orizontul 500, s-a pus 
in mai multe rinduri 
problema să se opreas
că transportul pe aceste 
trasee, unde nu erau 
respectate gabaritele 
prevăzute de norme. A- 
cest fapt a determinat 
conducerea minei să în
tocmească un grafic cu 
lucrările de întreținere

corde o atenție mai ma
re lucrărilor de repa
rare, căci prezintă des
tule deficiențe.

Și la E. îl L Dilja c- 
xistă stări de lucruri 
negative: in transversa
lele de bază ale aba
tajelor din stratul 3, 
blocul II, orizontul -140, 
canalele sînt înfundate, 
liniile ferate s-au um
plut cu noroi și, pe ga
lerie, la pereți, s-au de

sesc chiar persoane care să încer
ce s-o justifice. O astfel de menta
litate trebuie combătută cu toa
tă fermitatea și nu numai atît. 
dar atunci cînd apar astfel de 
cazuri, trebuie demonstrat, la 
fața locului, că pierderea de 
producție care apare, ca urma
re a executării lucrărilor pen
tru evitarea pericolului în 
schimbul sau ziua respectivă, 
va fi compensată cu prisosință 
în perioadele următoare, prin 
asigurarea condițiilor optime de 
lucru și, implicit, realizarea rit
mică a producției, fără avarii 
și fără accidente de muncă.

Realizarea planului de pro
ducție în mod ritmic și făi-ă ac
cidente nu poate fi posibilă de- 
cît dacă transportul în subteran 
se desfășoară în condițiile im
puse de normele de proiecție a 
muncii. Pentru aceasta, la fie
care mină trebuie să se reali
zeze — și după realizare să se 
mențină in continuare pe pri
mul plan al preocupărilor tutu
ror cadrelor — următoarele :

@ executarea galeriilor cu 
profilul necesar scopului pentru 

care sînt destinate ;

4 suitorii să aibe secțile di
mensionate în așa fel îneît cir
culația personalului să fie asi
gurată întocmai normelor, iar 
atunci cînd situațiile impun 
transportul materialelor de jos 
în sus să existe o secție numai 
pentru transportul materialelor;
• liniile ferate vor fi astfel 

montate îneît să existe spațiu 
suficient penlru circulația per
sonalului ;

4 Să se mențină profilul lu
crărilor miniere la gabaritul i- 
nițial, prin plasarea efectivului 
necesar la întreținere ;

4 să se reducă timpul de 
garare a vagonelelor pline cu 
stei il sau materiale ;

4 să se evite trecerea vago
nelelor pline de pe o linie pe 
u ta in galeriile cu linii ferate 
duble, urmărîndu-se ea circu
lația trenului să se facă, de re
gulă, pe linia ferată din dreap
ta, atît a trenurilor de vagone- 
te pline cît și a trenurilor de 

pozitat materiale în de
zordine. Dc asemenea, 
in galeria direcțională 
din culcușul stratului 3 
blocul II, orizontul 440, 
din cauză că este pre
siune și nu s-a plasat 
nici o echipă la repa
rații, între transversalele 
8—10 nu se mai poate 
face transport cu loco
motiva. La orizontul 
330, blocul V, niacazele 
nu au contragreutate și 
linia ferată din apro
pierea puțului prezintă 
denivelări.

Dc altfel, la mina 
Dilja, din cauza neame- 
najării corespunzătoare 
a liniilor ferate și in
disciplinei personalului 
de la transport, s-au 
produs in acest an gra
ve încălcări ale nor
melor dc siguranță sol
date cu accidente de 
muncă.

Este imperios necesar 
ca La unitățile miniere 
deficitare Ia capitolul 
transport, să se dezbată 
aceste probleme cu în
treg personalul din sub
teran. comitetele dc di
recție să ia măsuri co
respunzătoare care să 
ducă in final la îmbu
nătățirea transportului 
în subteran. Trebuie fă
cut totul pentru asana
rea tuturor cauzelor ca
re provoacă pericole dc 
accidentare, acționat c- 
nergic peutru punerea 
la punct a căii ferate 
și lucrărilor miniere, de 
aceasta depinzînd atît 
securitatea muncii cît și 
asigurarea aprovizionă
rii brigăzilor cu mate
riale și vagonete goale 
și realizarea planului de 
producție.

Ion MICLAUȘO1U 
inginer principal, 

serviciul control — 
protecția muncii 

C.C.P.

vagonete goale ;

4 să nu se lase vagonete'de
raiate de la un schimb la altul;

4 să se revizuiască și să se 
iepure la timp întreg parcul de 
vagonete și locomotive;

4 să se uniformizeze sem
nalizarea Ja transportul în sub
teran la toate minele din Valea 
Jiului;

4 m se monteze tăblițe a- 
vertizoarc cu măsuri de protec
ție a muncii pc traseele de 
transport și în special la inter
secții de galerii.

Este necesar ca la stațiile dc 
radioamplificare de la exploa
tări să se prezinte periodic ar
ticole privind modul coreei de 
executare a operațiilor la trans
port, urmînd ca to acestea să se 
exemplifice cazuri concrete de 
abateri săvirșite la unitatea res
pectivă.

Ion AVRAMESCU 
inginer principal, serviciu! 

control-protecția muncii C.C.I*.

cărbunii

să ajun- 
locul de 

cameră

Culmea „confuziei
multe boacăne sînt in 
unii.’ Rămii uluit. Chiar 

și intr-un domeniu extrem de 
serios cum e cel al protec
ției muncii in subteran, ar fi 
capabili să încurce lucrurile 
pină la culme.

Nu știm dacă lăcătușul de 
mină loan Diaconu de la mi
na Uricani este sau nu as 
în materie. Dar să confunde, 
de pildă, mierea de albine 
cu oțetul, nitroglicerina cu 
apa de gură, puricele cu ele
fantul ș.a.m.d. sîntem con
vinși că e capabil. De alt
fel a și făcut dovada. In 
ziua de 12 noiembrie, schim
bul 1, a fost găsit de către 
organele de control ale C.C.P. 
transportind apă în bidonul 
destinat pentru lubrifianți. 
I.uat la rost cum de a turnat 
apă in bidon în loc de ulei, 
a dat-o din colț in colț in- 
cercind o scuză .cum că ma
gazia e departe, că nu a gă
sit ulei etc., etc și că s-a 
tot frămintat in mintea lui 
că dacă apa alunecă, de ce 
nu ar putea suplini ea și 
atribuțiile uleiului 
in contact cu or
ganele de ma
șini (!?). Năstruș
nică gindire la un 
om calificat, la un 
meseriaș plătit să 
asigure buna func
ționare a utilaje
lor cu ajutorul

Mecanicul nisipar

— Crezi câ angre
najul merge 

Și cu.„ apa asta 
chioară ?

— Păi, roata morii
nu se unge 

Cind îi dai._ apă 
la moară?!!

Tot la mina Uricani, meca
nicul de locomotivă Diesel 
de mină, Petru Imre, a des
coperit așa din senin că in 
el sălășluiește marea chema
re de a .revoluționa" un pi- 
culeț transportul in subte
ran. Dar nu oricum, ci in
tr-un mod cit se poate de 
original. $i a trecut la fapte...

ItUr-una din zile a fost gă
sit in plină aplicare a idei
lor, in galeria direcțională de 
transport de la orizontul 500 
al minei. Trenul de vagonete 
tras de locomotiva care i-a 
fost încredințată se afla în 
plin mers. La bordul ei, in
să, nici țipenie de om 1 Ce 
credeți că făcea istețul me
canic ? Coborise jos de pe 
locomotivă, lăsind-o să rule
ze singură-singurică cu gar
nitura de vagonete după ea, 
iar el, cu pași precipitați, 
mărșăluia de înaintea

I. TuGu

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

cărora minerii scot 
din adineul minei.

Dacă ar fi reușit 
gă cu „uleiul" la 
muncă — abatajul
nr. 12 din stratul VI—18, blo
cul V/i — vă închipuiți ce 
s-ar fi intimpUit cu angrena
jul transportorului de la acel 
front de lucru ? In urma .un
gerii’ cu... apă angrenajul ar 
fi fost sortit uzurii rapide, 
scoaterii lui iminente din
funcție, cu toate consecințele 
negative penlru producție. 
Dar consecința cea mai gra
vă (bine că a fost preintim- 
pinată) a unei asemenea a- 
titudini incalificabile, ar fi 
fost din punct de vedere al 
siguranței munciiț_ incălzirea 
angrenajului la transportor 
ar fi putut foarte ușor de
clanșa un incendiu în9sub
teran, cu toate urmările im
previzibile.

Așadar, atenție la respon
sabilitatea cu care persona
lul electromecanic iși inde- 
piinește sarcinile in subte-

Dieselului punind nisip pe și
nele liniei ferate, pentru a 
nu patina locomotiva.

Un singur lucru a uitat 
P.l. și anume cu treaba pe 
care o făcea el era a nisi- 
parului locomotivei (dacă, bi
neînțeles, ar fi functional). 
Pină la urma tot a fost ne
voit să-și ducă locomotiva la 
garaj pentru a i se repara 
și pune nisiparul in stare 
de funcționare. Cum rămine 
însă cu faptul că, încâlcind 
normele de siguranță la 
transportul cu locomotiva, 

.mecanicul in cauză se expu
nea el personal la accidente, 
că lăsînd singură locomotiva 
să ruleze cuplată punea in 
pericol și pe alți tovarăși de 
muncă aflafi pe traseul res
pectiv de transport ?

Acordati-i .felicitările 
rigoare 1
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dală cu lumina zilei S

Cornel HOGMAN
(Agerpres)
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A.CAROL

I. TOMȘA
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simplă
D. CRISTEA

In faza finală

la Petroșani• ••C. IOAN

în 
ai

de 
cu- 
ră- 
în

terenului și 
lui în zonă 
de joacă pen-

imediat ce timpul va permi
te, să se toarne imbrăcămin- 
lea asfaltică a străzii.

inele fo
ii dru-

hîrtii.
i alte 

timp
i magaziei

posibila gc 
irca rațională a fondu- 
orestîer. Pornind de la 
' cerințe U.E.L. Petro- 

. a acordat o marc axen- 
or de inrestiții 
uirca drumuri- 
erploatarii ma- 

Dntoritfl preo- 
r de 
acest 
fcaua

Transportarea gunoiului 
menajer și a celui provenit 
din curățirea străzilor și 
parcurilor se face, în cea mai 
mare parte, în camioane.

0 
o 
D 
Q
0

o drumurilo 
crescut cu

struit du i

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D

Pinul Pi
Brazi) fi 5 

in Prislop fGirbo 
tea sînt numai c 
semnificative peri 
tatea șantierului d 
ții, in cadrul căruia brigada 
lui Nicolae Mihalcea iși des
fășoară activitatea. Dc la U- 
ricani spre Cimpu lui Neag, 
același peisaj activ al șan
tierului 1.1..H.S., încadrat pi
toresc, dc culorile unei toam
ne neasemuit de frumoase, 

lată-ne ajunși la locul un
de lucrează muncitorii loan 
Marian, Vasile Sferic, loan 
Morar, Gheorghe Marian .și 
alfii. in total 15 oameni, ca
re alcătuiesc brigada lui Ni
colae Mihalcea, renumit con
structor de drumuri fores
tiere. Discutăm cu muncito
rii care au început lucrul de 
dimineață, o dată cu lumina 
zilei. Un buldozer S 1 500 
deschide terasamenîul, apoi 
oamenii finisează platforma 
fi pietruiesc drumul cu pia
tră de riu spartă. Acum lu
crarea e pe terminate, dar

„Comportări ce trebuie să fie stîrpite cu toată fermitatea
Sub titlu) de mai sus a fost 

publicat in nr. 6 817 din 1 oc
tombrie a-c. al ziarului -Steagul 
roșu" un articol prin care au 
fost criticate o seamă de com
portări necorespunzătoare din 
activitatea saiariaților Agenției 
de voiaj C.F.R. Petroșani.

După o temeinică analiză a 
aspectelor ce au fost relatate. 
Regionala de căi ferate Deva a 
trimis redacției următorul răs
puns ;

«Aspectele sesizate cu privire 
la modul cum salariații Agen
ției de voiaj Petroșani iși înde
plinesc sarcinile de serviciu, au 
fost cercetate de noi și s-a sta
bilit :

Șeful de agenție tov. Cioc Du
mitru nu și-a îndeplinit sarcini
le de serviciu reveneau

Păcat pentru 
strădania depusă

Despre locuitorii blocului H 
de pe strada Constructorul se 
poale spune că sînt buni gos
podari. Ei au participat cu 
mic cu mare la transforma
rea împrejurimilor blocului 
într-o adevărată grădină. Pe 
zonele verzi au plantat crini, 
trandafiri și multe alte flori. 
De altfel, anul trecut au și 
ocupat locul II în întrecerea 
pentru cel mai frumos și mai 
bine îngrijit bloc. Anul aces
ta ținteau spre locul întîi, dar 
probabil că n-o sâ-1 obțină 
din cauza unor locatari din 
blocul I.G.C. aflat în apro
piere. Familia Trifan și în
că vreo citeva din acest bloc 
au transformat întreaga zo
nă verde din împrejurimi, in 
ogradă pentru galinacee. Gă
inile nu Știu că n-au voie să 
riciîe florile, așa că-și văd 
in tihnă de treabă. Păcat in
să de munca locatarilor din 
blocul H. Deputatul Nicolae 
Ursu a intervenit pentru li
chidarea crescătoriilor de gă
ini dar zadarnic. Se vede că 
edilii orașuJui și crescătorii 
de păsări din blocul I.G.C. au 
uitat de decizia care inter
zice ținerea de găini în cen
trul orașului, decizie afișată 
nu de mult pe... «toate gardu
rile'.

Strada Cuza Vodă se nu
mără printre arterele intens 
circulate din orașul nostru. 
Se impuneau aici lucrări se
rioase de modernizare. Acum 
vreo doi ani, un puternic ex
cavator, a scos vechiul strat

rjt'jul de. i 
in calc sl 
fi alunei era 

de motocompresor. Sttncilr 
erau sfredelite ți pușeatc iar 
prăpăstiile ocolite. Dar nici 
ploaia, nici <Spada nu t-a o- 
prix. Experiența dșt'oată hi 
timpul lucrărilor dc la Sașa, 
Valea Popii, Galbena ți Pc 
latiștr i-a ajutat «I L.

i fi i' - n 
infringfi U 

i aici greutățile și îndărăt- n 
licia terenului

drumurile |"| 
..... „Speciali- U 

constructori, H
■ r< v iui vi înalță și cl8- ~ 
cabanele forestiere pen- 11 

num itorii din n.tr. hmclc _

Dar nu numai 
forestiere constituie 
tatea* acestor 
deoarece tot ei

■u niuncitorîi din par -ueicie ~ 
U.E.L. De aici din Prislop H 
iGîrbovii > brigada lui Nicolo ■ — 
Mihalcea sc t-a muta la Ar- [j 
ranu! (Valea dc Pești) unde 
va construi 1 hm de drum |J 
pc Plrful Srimbului. ajx)i rar ri 
construi o cabană fn parch*?- LI 
tul Dilma (Buta). pînă la n 

rsitul anului 1971. IJ
Sint atit de necesare n

U 
tanienri lui Ni/olac n

Indiscutabil câ da I Fără 
clc nu se poale concepe me- 

izarca exploatării lemnu- 
Acum cînd U.E.L. a ge- 

aluat metoda exploatării 
trunchiuri ți catarge, nu 
poate desfășura procesul 
producție fără existența 

stor drumuri. Ele sini ab
solut necesare pentru apro
piatul lemnului cu tractorul 
la depozitele intermediare, de 
unde, buștenii se încarcă pe 
remorcile mașinilor și se 
transportă la «icpozitul final.

Iar oamenii lui Mihalcea, 
constructorii de drumuri fo
restiere, știu acest lucru. Dar 
ei mai știu că activitatea lor 
nu-i altceva decit o singură 
parte din complexul proces 
tehnologic care transformă 
lemnul din virful muntelui 
în mobila din apartament, 
sau in schela de pe șantier. 
$i tocmai pentru aceea bri
gada de pe șantierul de dru
muri forestiere, tși începe lu
crul o dată cu lumina silei 
și ll întrerupe atunci cînd 
înserarea învăluie pădurea și 
munții seculari.

de a organiza continuitatea ser
viciului și a nu închide agenția 
in orele de program, dc a educa 
și urmări personalul din subor
dine pentru a avea o atitudine 
corectă și corespunzătoare față 
de clientelă.

S-a mai constatat că susnu- 
mitul nu și-a înțeles menirea 
de șef de agenție in sensul de 
a avea o atitudine și o activita
te care să răspundă la solici
tările publicului călător și să 
elimine orice nemulțumire «lin 
partea acestuia.

Pentru cele de mai sus, a fost 
sancționat și schimbat din func
ția de șef al 
Petroșani.

Casiera de 
Valentina nu 
corespunzătoare față de publi-

de pămint al drumului pe o 
porțiune de cea. 40 la sulă 
din lungimea străzii. In locul 
pămîntuluj excavat, s-a aș
ternut un pat gros de bolo
vani și piatră concasată pe 
care s-a turnat asfalt. In 
primăvara acestui an, a in
trat în lucru cealaltă porțiu
ne a străzii. Pentru a se exe
cuta lucru de calitate, patul 
de piatră a fost lăsat timp în
delungat să se taseze. Trotua
rele au fost deja in bună mă
sură terminate, urmînd ca

Corespondenții și cilitorii 
despre localitatea lor

?e cînd alte 
garduri ?

Să tot fie vreo două luni și 
ceva de cînd au început lu
crările de moderoozare și lăr
gire a străzii Anton Pann. A 
fost adusă piatră concasată 
.și fixate bordurile «e vor de
limita partea carosabilă de 
trotuar. Lărgirea străzii a im
pus demolarea gardurilor. 
Noul aspect ai străzii prinde 
intr-adevăr contur. Cît des
pre garduri, acestea întirzie 
să se refacă. Oamenii stau și 
așteaptă, iar ogrăzile lor des
chise nu sînt deloc aspec
tuoase. Pe cînd rezolvarea și 
a âcestei probleme gospodă
rești ?

ne «u forțe proprii, 
construiesc trei linii 
pentru debitat table și 

profile dc diferite dimensiuni. 
Atkile in curs dc montare, 

iisura creșterea jtiibslni
tivi lății muncii 
condițiilor de r 

i-cducc re

intreprmdei 
din Dolj au fost elaborate în a- 
i-est nn 20 dc procedee tehnolo
gie noi n căror aplicare în pro
ducție a contribuit la ridicarea 
talilății fabricatelor, la economi
sirea a 100 tone metal șl la di
minuarea. eu aproape un milion 

lei, a cheltuielilor .materiale și 
de muncă. De pildă, în cadrul 
uzinei constructoare de mașini 
și utilaje agricole ,5 Noiem
brie" și Grupului de uzine pen
tru nparataj și mașini electrice 
s-a extins turnarea pieselor din 
fontă cu grafit nodular și au 
fost introduse in fabricație noi 
amestecuri dc turnare cu întă
rire rapidă la rece. In . • ■ > 
timp, în cele două întreprinderi 
eraiovene auto și in alte uni
tăți industriale ale județului 
s-au adoptat procedee rapide de 
călire a pieselor.

★

După numai un an de la in
trarea în funcțiune, Fabrica dc 
vane din cadrul Uzinei construc
toare de utilaj petrolier 
Tîrgoviște înregistrează 
teii nico-econom ici superiori ce
lor prevăzuți în proiect. Ca ur
mare, în acest an au fost li
vrate suplimentar mai bine de 
6 000 tone armături industriale 
din oțel și alte agregate aferen
te instalațiilor de foraj 
prospecțiuni geologice.

Se estimează că uzina 
vișteană va consemna în 
țu] său pe primul an al 
naiului o producție suplimenta
ră aproape egală cu cea reali
zată în anii 1965—1969.

cul călător, crelnd prin aceasta 
o serie de nemulțumiri, fapt 
pentru care a fost sancționată 
și schimbată din funcția de ca
sieră de la Agenția de voiaj. 

Casiera de bilete Brătucu 
Eugenia, pentru că nu a veri
ficat cu destulă atenție cererile 
de abonamente, a fost sancțio
nată, răinînind insă în continu
are casieră la această Agenție 
de voiaj.

Articolul dv. a constituit pen
tru noi un real ajutor in mun
că și prin măsurile ce am înțe
les să ie luăm la Agenția de 
voiaj Petroșani, deservirea pu
blicului călător se va îmbună
tăți în viitor*.

In fața unor astfel de măsuri 
ferme, nu rămîne decit urarea 
pentru alții, de a fi tot alît de 
neîngăduitori cu lipsurile.

0 întrebare 
legitimă

Există între străzile Unirii 
și Viitorului un teren destul 
de întins pe care se aflau di
ferite construcții ce contras
tau cu aspectul destul de în
grijit al cartierului. Dar, iată 
că de citeva săptămîni s-a 
trecut la demolarea acestor 
construcții. E bine, chiar 
foarte bine. S-au și transpor
tat camioane întregi cu cără
mizi și moloz. Au mai rămas 
înșă multe de transportat. 
Dacă lucrările se vor desfă
șura în același ritm, vreme 

îndelungată de aici înainte 
terenul respectiv va eoni in ua 
să arate de parcă aici ar fi 
niște ruine din antichitate. 
Se pune, deci, pe bună drep
tate întrebarea : pe cînd des
congestionarea 
transformarea 
verde și locuri 
tru copii ?

NOHMBRIt

16.30 Fotbal : România 
- Țara Gitlilor (cam

pionatul european). 
Transmisiune «lirccfA «Iu 
la stadionul 
misi" U.T.A. 
rin Setubal
U.E.I-'.A.) — primele 15 
minute din repriza 1 și 
repriza secundă Inte
gral. Transmisiune di
rectă «1c la Arad.

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Micii meșteri mari. E- 
mislunc dc construcții 
tehnice pentru copii.

18.15 Mult c dulce
moașă.

18.30 Cîntccul florilor 
tccc și dansuri populare 
interpretate dc ansam
blul Măgura din Codlca 
— Brașov. In ambianța 
pitorescului peisaj mon
tan «lin Țara Birsci.

18.50 Confruntări. Perfecțio
narea sistemului infor
mațional și cerințele ca
litative ale cincinalului.

19,10 Tragerea Pronoexprcs.
19.20 1 001 dc seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Ancheta TV.
20.40 Tclecincmatcca : 

cartof, doi cartofi".
22.20 Teleglob — itinerar iu

goslav.
22.40 Telejurnalul dc noapte.

Amurg rece...
Foto: I. LEONARD

Mergînd cu viteză spre ram
pele de gunoi, camioanele la
să în urma lor hîrtii și frurr- 
ze antrenate de curentul de 
aer provocat de viteza mași
nilor. Deci, cei ce se ocupă 
de curățenia orașului, îl și 
murdăresc. Soluția ? Să nu-1 
mai murdărească. Foarte bi
ne. dar cum ?. Simplu și 
practic ; să sc pună peste gu
noi, o plasă de sfoară. Oul lui 
Columb, nu ?!.

Cînd 
vor fi îniocuiți 

stîlpii ?
Cîțiva stîlpi pe care e^te 

întinsă rețeaua electrică de 
unde primesc lumină locuin
țele lui Petru Daj și Constan
tin Toma din Dilja sînt aple
cați pe o parte, de parcă ar 
vrea să se culce. Pentru sus
ținere au fost așezate niște 
crăcane.

Procedeul de întindere a 
rețelei spre locuința lui Pe
tru loj e și niui rudimentar. 
In loc de stîlpi, s-a apelat la 
o buturugă de fag pe care a 
fost încolăcită sirma. In ase
menea situație, contrară nor
melor de securitate, nu-i de 
mirare că iluminatul este 
foarte slab, iar rețeaua pre
zintă un grav pericol de elec
trocutare. Cetățenii în cauză 
au tot solicitat să fie înlocu- 
iți stîlpii vechi dar în zadar. 
Poate câ măcar de astă da'.ă, 
fiind publică, cererea lor v 
fi rezolvată.

C. IONESCU

(Urmare din pag 1) 

ștrandul Pctrila, demolarea u- 
nor cose insalubre, extinderea 
zonelor verzi, construirea unui 
teren de sport In Petroșani și 
n unei baze sportive Iu Vulcan, 
amenajarea ștrandului din l'ri 
câni și n bazei de agrement 
Lupeni. Au fost atacate și sini 
in curs de execuție terenul «le 
tenis din Petroșani, bnza de a- 
Krement din pădurea de brazi 
Vulcan, baza sportivă de la In
stitutul de mine ele.

Tot in acest tin s-au reali
zat prin contribuția populației, 
n (oniifefelor de cetățeni, a or
ganizațiilor de masă, peste 672 
mii mp reparații de străzi și 
trotuare. 275 km de reparații 
și întrețineri drumuri, peste 47 
ha amenajări și extinderi spa
tii verzi, peste 42 mii plantări 
de arbori, arbuști și pomi, 382 
ml reparații poduri. 2800 ml 
gard viu și peste 00 de amena
jări de baze sportive, solarii, 
terenuri de joacă pentru copii.

Prin organizarea unor acțiuni 
patriotice întreprinse de, cetă
țeni. elevi și salariați s-au e- 
conomisit sume importante de 
bani, la unele obiective de in
teres general și în mod deose
bit la tclescaunul din Paring, 
unde cfcctuindu-sc defrișări 
prin muncă patriotică, s-au e- 
conomisil peste 120 mii lei, iar 
la lucrări de apărări de ma
luri — peste un milion de lei 
etc.

La realizările din acest an. o 
contribuție de scamă a fost a- 
dusă de unele întreprinderi si 
instituții din municipiul nos
tru care, au antrenat satariații 
la executarea unor lucrări mari 
și au contribuit cu diverse ma
teriale sau mijloace de trans
port la terminarea obiectivelor 
și darea lor în folosință. Evi
dențiem în acest sens, ajuto
rul acordat de către U.U.M.P., 
T.C.M.M., preparațiile din Lu- 
peni. Vulcan și Pctrila, exploa
tările miniere din cadrul C.C.P..
S. T.R.A.. șantierul I.L.H.S. și
T. C.D. De asemenea, trebuie să 
amintim unitățile tutelate de

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 
diojurnal; 
sei; 8,08
8.30 La 
preferată; 
știri; 9,03 
lodia preferată (continuare);
9.30 Viața cărților; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,50 Melodii de Florin Bo- 
gardo; 11,15 Consultație ju
ridică; 11,30 Partidul meu 
iubit — cîntece; 12,00 Solistul

7,00 Ra-
8,00 Sumarul pre- 
Matineu muzical; 
microfon, melodia 

9,00 Buletin de 
La microfon, mc-

Programul de lucru de 6 ore
(Urmare din pag l)

informarea directorului 
exploatării s-a desprins și un 
complex de măsuri suplimenta
re, specifice minei, menite să 
garanteze o activitate perfectă, 
dc maximă eficacitate în fieca
re sector productiv și de deser
vire. Se au în vedere, mai ales, 
lucrările de revizie și reparare 
a utilajelor, a instalațiilor, a- 
provizionarea schimburilor pro
ductive. întreținerea lucrărilor 
miniere și asigurarea conlia- 
pontajului efectivelor la sfîrși- 
tu) schimburilor. Urmează a *>e 
perfecta cu precizie deservirea 
transportului de personal pe pu
țuri precum și programul 
special pentru eliberarea și 
transportul materialului explo
ziv pentru sectoare. Rămîne de 
soluționat și o măsură de ordin 
administrativ — adecvarea 
funcționării băii minerilor, a 
căminelor pentru ncfamiliști la 
noul regim de lucru în subte- 

consiliul popular, școlii*- din 
muniripiu precum și ajutorul 
primit din partea organizați
ilor U.T.C., care aii răspuns cu 
promptitudine la chemarea *o- 
milcfclor executive. Nu putem 
spune același lucru despre 
Grupul școlar minier Petroșani, 
secția M C.F.R.. stația < I R., 
și alte unităti care, nu au răs
puns chemărilor lansate și nici 
nu s-nu îngrijit de întreținerea

Un bilanț 
rodnic

și înfrumusețarea incintelor 
proprii.

Pentru rezultatele obținute in 
acest an, comisia județeană pen
tru urmărirea și coordonarea în
trecerii patriotice a acordat 
municipiului nostru 9559 punc
te. fn cadrul acestei întreceri 
s-au evidențiat in mod deose
bit deputați ca: Gheorghe O- 
lariu, Nicolae l rsu. Iosif Cotoț, 
Alexandru Covaci, R. Moraru, 
Elciner Biro, Mihai Ferenezi, 
Gheorghe Patriciu ș.a. care prin 
exemplul lor personal și an
trenarea cetățenilor din circums
cripțiile respective, au contri
buit la obținerea rezultatelor 
amintite.

însuflețite de rezultatele bu
ne obținute in acest an, corni

brazilian Roocrlo Carlos; 
12,15 Recital de operă; 12.30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal; 13,27 Cîn- 
tccul e pretutindeni; 13,50 
Transmisiuni de fotbal : Ro
mânia — Țara Galilor (în 
campionatul european) și
U.T.A. — Vittoria Setubal 
— Portugalia (în cupa 
U.E.F.A.); 16.00 Radiojurnal;
16,30 Muzică ușoară; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal: 22.30 
Concert dc seară; 24,00 Bu
letin de știri: 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

In cuvintul lor. inginerii Ivan 
Vitan, șeful sectorului general 
și Aurel Mocuța, șeful sectoru
lui transport au insistat asupra 
măsurilor ce se impun în con
tinuare pentru o reglementare 
cît mai riguroasă a transportu
lui de personal în orele de vîrf, 
a lit pe puțuri cit și pe arterele 
subterane orizontale, pentru e- 
vi tarea tuturor cauzelor care ar 
putea genera perturbații. Teh
nicianul Dezideriu Maucs a ce
rut, in numele saiariaților mi
nei, ca organele locale să regle
menteze transportul in comun, 
în funcție de noul regim «le lu
cru al minerilor, și, ntai ales, 
prelungire^ traseului cursei lo
cale pînă la poarta minei — t» 
doleanță veche a minerilor din 
Lupeni.

S-a desprins in mod deosebit 
din discuțiile purtate în ședin
ța comună — drept condiție 
fundamentală a realizăr i cu 
•succes a programului de lucru 
de 6 ore — pregătirea întregu
lui personal al minei pentru a- 

tetele executive și-au prevăzut 
pentru anul de intreerre 1972, 
o activitate axată in continu
are pe realizarea unor obiec
tive. îndrăznețe.

Printre lucrările mai impor
tante se numără : punerea în 
funcțiune n ștrandului și a la
cului dp agrement din Petro
șani, terminarea terenului de 
tenis și a unui teren de fotbal 
la Aeroport, începerea lucrări

lor la sala de sport și bazinul 
acoperit din Petroșani — lucrări 
pentru care a fost deschis un 
cont curent la C.L1 .. începe
rea lucrărilor la p cui de a- 
grement de la I.M.P., termina
rea bazei sportive de la I.M.P., 
modernizarea terenului de sport 
al școlii sportive, organizarea 
acțiunilor de muncă patriotică 
cu participarea întreprinderilor 
și a instituțiilor pentru urgen
tarea lucrărilor la tclescaunelc- 
1c din Paring și Straja Lupeni, 
începerea sălii de sport din 
Vulcan, terminarea terenului de 
fotbal din Vulcan, amenaja
rea in toate localitățile a unor 
terenuri de joacă pentru copii 
și dotarea lor cu aparatele nc-

In spatele gării, cine

Gara orașului Petroșani este 
o poartă de intrare în localita
tea noastră. Prin.ea tranzitează 
zilnic mii de călători, în afara 
celor care vin sau pleacă chiar 
din oraș.

Dacă în ce privește starea cu
rățeniei din interiorul gării — 
în sălile de așteptare și peroa
ne — este oarecum acceptabilă, 
în spatele gării, situația se pre
zintă intr-o stare complet ne
corespunzătoare : tot taluzu) 
drumului din spatele gării ora
șului nostru este -înflorit' 
sule și 
tii de 
mășițe.
curtea 

sute de I 
conserve și 
In același 

interioară a 
de mărfuri a gării C.F.R., lîngă 
zidu) de beton, stau grămezi de

ai Consiliului popular 
al municipiului Petroșani
ciștigat biletele cu următoarele serii:

Televizor — 13 005. 13 015: Aragaz cu 3 ochiuri + bu- 
tehe — 3 006; Aragaz reșou -b butelie — 9 529; Frigider — 
19 059; Mașină dc cusut — 11204, 14 298, 12 797,7 673- As
pirator praf — 7 301, 13 111, 13 480; Radio marc portativ — 
2 481, 2 427; Radio mic portativ — 4 242, 11 825, 10 473: Picup 
— 14 204; Aparat foto — 19 294, 10 515; Ceas de mină băr
bați — 11 882, 2 464; Ceas de mină bărbați — 10 933, 5 407. 
12 866; Ceas dc mînă «lamă — 14 988, 9 436. 14 072, 10 448,
10 451; Ceas dc perete — 6 490, 19 052, 5 802; Lustră pentru 
plafon — 12 860. 17 930, 4 G00, 7 901 5 574; Garnitură ta- 
cîinuri — 10 625. 11 405; Filtru cafea nichelat — 13 304; Ceas 
cu suport de masă — 5 675, 19 103, 2 650, 1 060; Covor per
san — 12 151; Covor artizanat — 10 507, 18 986; 100 bilete 
loz in plic (6 lei/buc.) — 18 332; 100 bilete loz în plic (2 
Ici/buc.) — 1 784; Vaze cristal — 399, 15 291, 14 496, 15816; 
Mapă servietă — 5 571, 8 219, 10 058, 6 741, 5 568: Stilou a 
110 lei/buc. — 13 800, 13 561, 12G, 10 236, 9 235; Stilou a 90 
lei/buc. — 15 375, 12 304, 17 932, 5 410, 9 206; Stilou a 30 
lei/buc. — 10 007, 12 877, 18 626, 4 822, 7 961. 16 561, 4 971,
11 508, 11 234, 3 101.

cest pas de mare responsabili
tate. In acest sens s-a hotărî t 
ca sarcinile ce revin în acest 
context tuturor saiariaților să 
fie prelucrate și dezbătute în 
adunările grupelor sindicale — 
acțiune care a și început. De 
asemenea, se preconizează an
gajarea unei discuții libere cu 
toți minerii șefi de formații, 
o întîlnire a conducerii minei 
eu întreg personalul tehnic de 
supraveghere și de control, cu 
artificieri pentru discutarea res
ponsabilităților concrete pc ca
tegorii de salariați privind tre
cerea la programul de lucru 
pe 4 schimburi.

In vederea asigurării unui cli
mat optim in fiecare sector, în 
fiecare schimb și a preînlimpi- 
nării eventualelor nereguli în 
trecerea la noul regim de lucru, 
din inițiativa comitetului de 
partid au fost desemnate colec
tive de control și îndrumare 
pe fiecare sector care au 
componență reprezentanți 
comitetului de partid și ai co- 

resarc, atmarea lucrărilor la 
telefericul «lin Petroșani ele.

Prin contribuția populației 
ne am propus să construim și 
să reparăm, de asemenea, 149 
mii ml străzi și trotuare. 50 Iun 
drumuri, amenajarea și întreți
nerea a 56 ha -.pății verzi, 
plantarea a 5000 buc. arbori și 
arbuști, amenajarea și întreți
nerea a 30 baze sportive pre
cum și alte lucrări de interes 
gospodărea* care vor schimba 
tot mai mult aspectul urbanis
tic și edilitnr-KospodSresc al 
municipiului nostru. Numai in 
Petroșani valoarea totală a lu
crărilor propuse a se executa 
prin muncă patriotică in 1972 
xe ridică la peste 24.5 milioane 
Ici

Pregătirea și organizarea lu
crărilor ce urmează a fi reali
zate in 1972. constituie în pre
zent preocupări de scamă ale 
comitetelor executive, fiind in 
curs de definitivare listele a- 
cestor lucrări. întocmirea docu
mentațiilor sj defalcarea lor pe 
deputați. »ircumscriptii electo
rale. întreprinderi si instituții, 
pe organizații de masă și școli, 
cunoscut fiind faptul că numai 
printr-o mai bună organizare se 
pot realiza pe deplin obiective
le propuse in planul acțiunilor 
patriotice pe 1972.

Făcind in mod succint bilan
țul realizărilor obținute în în
trecerea patriotică pe anul 1971. 
cunoscînd obiectivele ce se vor 
realiza in anul 1972, comisia 
municipală și comisiile orășe
nești de întrecere vor munci în 
așa fel, incit, să fie în măsură 
să antreneze mase tot mai largi 
la acțiunea de înfrumusețare și 
buna gospodărire a localități
lor noastre. Organizațiile UT/'., 
de pionieri, toți deputății sini 
chemați să depună și în acest 
an de întrecere eforturi pentru 
ca de Ia Lonea la Uricani, de 
la Bănița la Aninoasa, frumo
sul și utilul să se găsească în- 
tr-o îngemănare perfectă, pen
tru ridicarea pe noi trepte a as
pectului edilitar și gospodăresc 
a tuturor localităților munici
piului nostru.

gunoaie neridicate de mult 
timp...

Cine trebuie să facă curățe
nie în spatele gării C.F.R. ? 
După cum se vede, pînă acum 
lucrătorii de la secția salubrita
te a I.G.C. au uitat acest raion 
al orașului, ceferiștii nu... pri
vesc în spatele lor (?!?), iar ca
drele didactice și elevii Liceului 
industrial minier — sub feres
trele căruia sînt locurile men
ționate — nu manifestă nici e 
inițiativă pentru a face curățe
nie în jurul școlii lor.

Oare cei trei — ceferiști, lu
crătorii I.G.C. și Liceul indus
trial (profesori și elevi) nu și-ar 
putea uni forțele ca în cadrul 
unei acțiuni de muncă patrio
tică să curețe locul respectiv ?

Șt. PUIU

mitetului de direcție. Rămîne ca 
pe baza programului elaborat, 
a măsurilor stabilite toți facto
rii de răspundere, organizațiile 
de partid cît și personalul teh
nic de conducere să. acționeze 
judicios, cu promptitudine și 
fermitate pentru a .'.sigura ea 
fiecare formație, fiecare salariat 
să-și cunoască eu precizie atri
buțiile. să le îndeplinească tn 
cunoștință de cauză, în ordine 
și disciplină perfectă, in con
diții depline de securitate, pen
tru realizarea cu succes a tre
cerii la noul fegim de lucra. 
Orice anomalie, act de indisci
plină sau neglijență poate avea 
repercusiuni perturbatoare — 
deci se cer preintimpinate sau 
eliminate cu hotărîre și promp
titudine. Este vorba doar de 
exigențele unui moment hotărî- 
tor pentru viitoarele înfăptuiri 
ale colectivului, de crearea pre
miselor ca noul program de lu
cru să însemne un spor sub
stanțial in producția exploată
rii.
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încheierea plenarei C.C. al P.C.U.S.
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0 bază solida pentru noi realizări
ale economiei egiptene

CAIRO 23 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite 1 In cadrul unei con
ferințe de presă. Aziz Sidky. 
prim-vicepreședinte «1 guver
nului egiptean, ministru al In
dustriei. petrolului și resurse
lor minicTe. a arătat că. anul 
trecut, producția industrială a 
Republicii Arabe Egipt, a în
registrat o creștere de 180 mi
lioane lire egiptene în raport 
cu anul precedent. Numeroase 
obiective industriale noi au a- 
părut pe harta economică a țâ
rii. Volumul de export la pro
dusele industriale a sporit, în 
1970—1971. de la 133 milioane 
la 148.8 milioane lire. „Rezul
tatele obținute în diferitele sec
toare ale industriei, a arătat

tui ia 
Șl 

de 
că 

o 
ă solidă pentru noi realiză- 
importente ale economiei

Aziz Sidkv, au dovedit 
incontestabilă a economiei 
eficacitatea industriei create 
revoluție*. Se poate aprecia 
aceste realizări constituie 
ba:..........................
ri . _____ .... ___
egiptene.

Potrivit datelor publicate de 
Comitetul ministerial pentru 
plan. In următorii cinci ani vor 
fi investite 1 184 milioane li
re pentru construirea unor o- 
biective economice de primă 
importanță. Astfel, pe lingă 
conducta Suez-Alexandria, care 
va avea o lungime de 331 kilo
metri și un debit anual inițial 
de 80 milioane tone de petrol, 
vor fi realizate tui complex dc 
fier și cărbune, o uzină de a- 
luminiu. o uzină petrochimică 
etc.

A 
întrevedere

Jeno Fock-Stanko Todorov
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

(Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc 
marți pe 
ședințele 
niștrî al

Ungar, l-a primit 
Stanko Todorov, pre- 
Consiliului dc Mi- 
R.P, Bulgaria, care

face o vizită oficială dc prie
tenie în Ungaria, transmite a- 
genția MTI.

In aceeași zi. în clădi rea Par
lamentului din Budapesta au 
început convorbirile ungaro-bul- 
gare.

U Thant a abandonat 
mandatul ce i-a fost încredințat 
de a trimite o misiune a O.N.U 

in Ierusalim
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Secretarul general al 
O.N.U, U Thant, a informat 
Consiliul de Securitate că nu 
este în măsură să-și îndepli
nească mandatul acordat de 
Consiliu, în baza rezoluției 
din 25 septembrie a.c., de a 
trimite o misiune a O.N.U. 
pentru a examina situația e- 
xistentă în orașul Ierusalim. 
Potrivit agenției Reuter, in 
raportul dat publicității la 
sediul O.N.U. din New York, 
U Thant precizează : .In ab
sența unui răspuns din par
tea guvernului Israelului a- 
supra acestei probleme și a- 
vînd în vedere faptul că ter
menul fixat de Consiliul de 
Securitate va expira la 24 
noiembrie 1971, nu am altă 
alternativă decit de a prezen-

ta acest raport, fără a mai 
lua alte măsuri, în scopul 
activității misiunii*.

★

Rezoluția din 25 septembrie 
a Consiliului de Securitate 
cere Israelului , după cum 
s-a mai anunțat, să abroge 
toate măsurile anterioare și 
să se abțină de a lua noi mă
suri care ar putea să modifi
ce statutul orașului Ierusalim 
sau să prejudicieze drepturi
le locuitorilor acestuia.

Secretarul general al O.N.U. 
fusese însărcinat să întoc
mească, in termen de 60 de 
zile, un raport asupra situa
ției existente în orașul Ie
rusalim și să trimită, în a- 
cest scop, o misiune de infor
mare la fața locului.

'/.V//////////////////////////////////Z//////////////Z///////////////////////J  ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZ/ZZ///Z///ZZ/Z//ZZZ/ZZZZZ/ZZ/ZAPreședintele IWao Tzedun
l-a primit pe Fam Van llong

PEK1N 23 (Agerpres). — Mao 
Tzedun, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez, l-a primit pe 
Fam Van Dong, 
Biroului Politic 
Partidului celor ce 
din Vietnam, primul 
al Guvernului R. D. 
șl pe ceilalți membri 
gațici dc partid și guvernamen
tale a R.D. Vietnam, care se

al 
CC. al 

Muncesc 
ministru 
Vietnam 
ai dele

membru 
al

află într-o vizită în China. Au 
fost prezenți Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. 
P.C.C., premierul Consiliului c 
Stat, și alți conducători < 
partid și dc stat chinezi. C 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire desfășurată 
mosferă cordială, ț 
— informează 
Nouă.

Colaborarea economica româno-chlneză 
noi trepte

al £
dc Este bine cunoscut că ele-
dc meatul central, trăsătura do-
Cu 1 minantă a politicii externe a

dc progres

Mișcările revendicative din S.
NEW YORK 23 

— Greva minerilor 
continuă, deoarece acordul in
tervenit între conducerea sin
dicatului și patronat nu a fost 
ratificat de toate organizațiile 
locale, nesatisfăcînd 
țial revendicările 
Aproximativ 16 000 
din statul Virginia 
sc prezinte la lucru.

Totodată, greva docherilor dc 
pc coasta dc est și cea a Gol
fului Mexic a intrat marți în

(Agerpres). 
din S.U.A.

decit par- 
greviștilor. 
de mineri 
refuză să

TOKIO 23 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite i 
După patru zile de întrerupere, 
lucrările sesiunii extraordina
re a Dietei au fost reluate, dar 
numai în cadrul Comitetului 
ad-hoc pentru retrocedarea O- 
kinawei, unde miercurea tre
cută, printr-o acțiune forțată a 
liberal-democraților, a fost a- 
probat acordul de retrocedare. 
Lucrările Comitetului au fost 
boicotate în continuare de de
putății comuniști, socialiști și 
de doi deputați din Okinawa. 
La propunerea președintelui Ca
merei Reprezentanților, Naka 
Funada, Comitetul a adoptat o 
rezoluție prin care se cere gu
vernului japonez „să respecte 
politica sa nenucleară — de a 
nu poseda, produce sau intro
duce din afară arme nucleare 
în Japonia". Rezoluția cere gu
vernului să întreprindă pași 
pentru asigurarea reducerii și 
lichidării grabnice a bazelor a- 
mericane din Okinawa.

In prealabil însă, deputății 
din partea Partidului socialist 
au prezentat în Camera Repre
zentanților două proiecte de 
rezoluție mult mai ferme în 
care se pronunță pentru înlătu
rarea tuturor armelor nuclea
re și instalațiilor aferente lor, 
atît din Japonia, cît și din O- 
kinawa. Partidul socialist cere 
guvernului să refuze categoric
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Stadionul „23 August" din 
Capitală găzduiește astăzi ul
timul meci internațional de 
fotbal al sezonului in care se 
intilnesc selecționatele Româ
niei și Țării Galilor. Partida 
suscită un interes deosebit 
printre amatorii de fotbal de 
la noi. cit și în cercurile 
sportive internaționale. întru- 
cît rezultatul ei va desemna 
pe cîștigătoarea primei gru
pe a campionatului european 
inter-țări. Pină in prezent 
sint cunoscute șase echipe 
(Anglia, Belgia, U.R.S.S., Ita
lia, Iugoslavia și R. F. a Ger
maniei) calificate pentru sfer
turile dc finală ale competi
ției. Comentatorul agenției 
France Presse subliniază im
portanța meciului de la Bu
curești in care românii, în
vingători in urmă cu 10 zile 
in fața selecționatei Ceho
slovaciei, vor trebui să ob
țină o nouă victorie pentru 
a se situa între primele opt 
formații europene.

In prezent, clasamentul 
grupei I este următorul : 1. 
Cehoslovacia — 9 puncte (go
laveraj 11—1); 2. România 
— 7 puncte (9—2): 3. Țara 
Galilor — 5 puncte; 4. Fin
landa — 1 punct.

Deși echipa Țării Galilor 
este scoasă din lupta pentru 
primul loc ea constituie un 
adversar puternic, care a ve
nit la București cu un lot 
voloros, cuprinzind numeroși 
internaționali, cei inai mulți 
componenți ai unor formații 
din prima ligă a campiona
tului englez. Dintre aceștia 
se remarcă Toshack, Ron Da
vies, Reece și Hockey.

Jucătorii noștri cunosc de
sigur forța echipei Țării Ga
lilor cu care au terminat la 
egalitate (0—0) in partida 
disputată la Cardiff.

Cu excepția postului 
mijlocaș 
re va 
formația 
tru acest

tes aliniată in partida cu 
Cehoslovacia.

Jocul va
14,00 și va fi condus de o 
brigadă de arbitri belgieni, 
avind la 
court.

începe la ora

centru pe A. Del-

X

pe stadionul din

5
H

de 
ca-dreapta, in 

reintra Dumitru. 
României pen- 

joc va fi aceeași cu

I într-o at- 
pricteneascfl 

agenția China

U. A.
cea de-a 54-a zi. La negocie
rile de la Miami, dintre pa
tronat și reprezentanții greviș
tilor, nu sc întrevede deocam
dată posibilitatea realizării ți
nui acord.

La New York s-a anunțat, 
de asemenea, că, începînd dc 
luni, o mare parte din cadrele 
didactice din zece districte ale 
centrului urban ncwyorkcz au 
intrat în grevă, afectînd 329 
de școli, cu un total de peste 
160 000 de elevi.

orice încercare a forțelor ame
ricane de a aduce în Japonia 
arme nucleare, iar Camerei Re
prezentanților să declare O- 
kinawa zonă denuclearizată.

Luni seara, a avut loc la To
kio un mare miting organizat 
de P.C.J., P.S.J. și de sindica
tele Sohyo — în semn de pro
test împotriva acordului de re
trocedare a Okinawei.
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României constă in preocu
parea consecventă pentru ex
tinderea și aprofundarea re
lațiilor cu toate țările socia
liste.

In acest context, prietenia 
frățească și colaborarea mul
tilaterală dintre Romania și 
Republica Populară Chineză 
se situează la loc de frunte. 
Relațiile roinâno-chineze cu
nosc o continuă consolidare, 
la baza lor situîndu-se prin
cipiile marxism-leninismului, 
ale stimei și respectului reci
proc, ale înțelegerii și întra
jutorării, ale egalității in 
drepturi și avantajului mutual.

In acest spirit se va desfă
șura și vizita oficială pe ca
re ministrul comerțului exte
rior al României, Cornel Bur
tică, o va întreprinde în R.P. 
Chineză, unde vor avea loc 
tratative între delegațiile e- 
conomice guvernamentale ale 
celor două țări. Sub aceleași 
bune auspicii se vor desfășu
ra, desigur, și contactele și 
convorbirile ministrului ro
mân cu personalități ale vie
ții de stat și economice chi
neze. în cadrul cărora vor fi 
abordate probleme de impor
tanță majoră pentru cursul 
ascendent al relațiilor româ- 
no-chineze în acest domeniu.

Comunitatea de interese și 
țeluri care a statornicit și 
consolidat prietenia și colabo
rarea multilaterală, frățească.

cei 
co-

po- 
in

dintre popoarele celor două 
țări, iși găsește oglindirea in 
evoluția pozitivă a legături
lor economice bilaterale. Ele 
s-au extins necontenit, fiind 
favorizate de dinamismul și 
complexitatea economiilor ce
lor două țări. Volumul co
merțului reciproc a crescut 
în ultimii cinci ani. de 2,76 
ori. In consecință. Republica 
Populară Chineză a devenit, 
in prezent, unul dintre 
mai importanți parteneri 
merciali ai României.

Realizările obținute de 
poarele român și chinez
construcția economică, factor 
deosebit de favorabil, care 
generează posibilități multi
ple de amplificare a colabo
rării economice reciproce, au 
determinat mutații superioare 
și in lărgirea structurii schim
burilor de mărfuri. Astfel, 
exporturile actuale românești 
către R.P. Chineză cuprind 
produse ale industriei con
structoare de mașini — între 
care utilaje și instalații de 
foraj, autocamioane și autotu
risme de teren, vagoane cis
ternă, motoare electrice, ma- 
șini-unelte, țevi și tablă din 
oțel, aluminiu, produse pe
trolifere, o gamă variată de 
produse chimice etc. La ria
dul său, R.P. Chineză livrea
ză României diverse produse 
ale industriei constructoare 
de mașini, laminate de oțel, 
metale neferoase, feroaliaje, 
produse chimice, fibre și fire

de bumbac, țesături din bum
bac, lină și mătase, tricotaje 
din bumbac, mărfuri agroa- 
limcntare etc.

Potențele economice ale 
României și Chinei, dezvolta
rea industriei, agriculturii, 
științei șl tehnicii in cele 
două țări, dorința comună dc 
a lărgi, pc toate căile, schim
burile comerciale au creat noi 
premise optime pentru inten
sificarea colaborării in sec
toare tot mai variate. Ca ur
mare, în luna februarie a a- 
cestui an, au fost semnate la 
București Acordul comercial 
și de plăți pc anul 1971 și A- 
cordul privind schimbul bila
teral de mărfuri pe perioada 
1972—1975, documente care 
adaugă noi și importante c- 
lemente conlucrării fructuoa
se româno-chineze pe tărim 
economic, ceea ce contribuie 
la dezvoltarea continuă a e- 
conomiilor celor două țări.

Preocuparea constant reci
procă de a diversifica relați
ile economice se reflectă și 
in activitatea Comisiei mixte 
de colaborare tehnico-științi- 
fică. In cadrul sesiunilor Co
misiei, cele două părți au su
bliniat necesitatea transmite
rii reciproce de documentații 
tehnice, a schimburilor de 
specialiști în sectoare de in
teres major, precum construc
ția de mașini, chimia și pe
trochimia, metalurgia, agri
cultura, industria ușoară și 
alimentară etc. ; s-a convenit.

totodată, să se examineze șl 
să se exploreze, in continua
re, posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea cooperării 
economice reciproce.

întrajutorarea mutuală, pri
etenia frățească ce leagă cele 
două țări socialiste și-au gă
sit, grăitor, concretizarea și 
in ajutorul material prețios 
pe caro Republica Populară 
Chineză l-a acordat in mod 
gratuit României după cala
mitățile naturale din primă 
vara anului 1970. Pe aceeași 
linie se înscrie și Acordul in
tre guvernele Republicii So
cialiste România și Republi
cii Populare Chineze, in vir
tutea căruia China pune la 
dispoziția României un credit 
Pe termen lung, fără dobîn- 
dă, pentru achiziționarea de 
utilaje, instalații și alte 
mărfuri.

Opinia publică românească, 
sprijinind plenar orientarea 
neabătută a partidului și gu
vernului spre dezvoltarea le
găturilor frățești cu toate ță
rile socialiste, cu toate sta
tele lumii, ca și întreaga ac
tivitate dc politică externă a 
țării, este profund incredin 
țață că prietenia și colabora
rea multilaterală româno-chi- 
neză se vor situa pe noi trep
te de progres, iar roadele lor 
vor sluji intereselor lor fun
damentale, prieteniei frățești, 
de nezdruncinat, dintre po
poarele român și chinez.
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Astăzi,
Arad se va desfășura primul 
meci dintre formațiile U. T. 
Arad și Vitoria Setubal, con- 
tînd pentru turul III al .Cu
pei U.E.F.A." la fotbal. Dată 
fiind valoarea ridicată a e- 
chipei portugheze, jocul se a- 
nunță deosebit de echilibrat. 
Pentru a obține victoria, fot
baliștii arădeni vor trebui să 
confirme 
campionat și 
valoarea lor

Partida
14,45.

nin de baschet de la Bra
tislava s-a încheiat cu vic
toria echipei locale Slovan, 
clasată pe primul loc cu 10 
puncte. Au urmat-o în cla
sament formațiile Slavia Pre- 
șov — 9 puncte, Universita
tea Timișoara — 8 puncte, 
Slavia Bratislava — 5 punc
te și Universitatea Humboldt 
(R. D. Germană) — 4 puncte.

X

(Agerpres). 
disputat în-

forma bună din 
să evolueze la 
maximă.
începe la orava

23

X

(Agerpres). —

BELGRAD 23 
— La Celje s-a 
tîlnirea internațională ami
cală de hochei pe gheață 
dintre selecționatele de ju
niori ale Iugoslaviei și Ro
mâniei. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
2—2 (1—2, 1—0, 0—0). Punc
tele formației române au fost 
marcate dc Vasile Huțanu.

X

TUNIS
Selecționata secundă de hand
bal a României a obținut o 
nouă victorie în cadrul tur
neului internațional de hand
bal masculin de la Tunis. 
In cel de-al doilea meci sus
ținut handbaliștii români au 
întrecut cu scorul de 23—14 
(11—8) formația 
Spaniei. Intr-un

a 
de

goslavia (B) 
11—8 (9—6) 
nisiei.

secundă a 
alt joc, Iu- 

dispus cu 
echipa Tu-

X

23 (Agerpres). 
, disputarea a trei 

runde, în meciul dc șah din
tre selecționatele orașelor 
Moscova și Budapesta, sco
rul este favorabil cu 19—17 
puncte șahiștilor sovietici. 
In cele trei partide întrerup
te din turul III s-au înre
gistrat următoarele rezultate i 
Forintos — Liberson 1—0; 
Tompa — Averbach 1—0;
Medianikova — Veroczi re
miză.

MOSCOVA 
Dup<

X

PRAGA 23 (Agerpres). — 
Turneul internațional femi-

ZURICH 23 (Agerpres). — 
Comisia de apel a Uniunii 
europene de fotbal a respins 
contestațiile echipelor Dyna
mo Zagreb și Sporting Lisa
bona, privind meciurile dis
putate dc acestea cu Rapid 
Viena (.Cupa U.E.F.A.) și, 
respectiv, Glasgow Rangers 
(„Cupa Cupelor").

In urma acestei hotăriri c- 
chipele Dynamo Zagreb și 
Sporting Lisabona sînt defi
nitiv eliminate din competi
țiile respective.

X

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— .Patinele Moscovei", tra
diționalul concurs de patinaj 
artistic se va desfășura in
tre 25—28 noiembrie la Pa
latul Sporturilor și va reuni 
sportivi și sportive din 10 
țări: Japonia, Franța, R. D. 
Germană, România, Italia, 
R. F. a Germaniei, Ce
hoslovacia, Ungaria, Suedia și 
U. R.S.S.

Concursul este considerat 
ca o importantă etapă de 
pregătire în vederea Jocuri
lor Olimpice de la Sapporo.

Conakry

I

Mitingul de masă de la

ȚĂRI ȘI EVENIMENTEsoviefo
somalez

în 
cu

după expirarea 
ca urmare a res- 
de către Senat, 

lege privind acest 
program care tre-

CONAKRY 23 (Agerpres). — 
In capitala Republicii Gui
neea a avut loc un miting 
de masă consacrat împlinirii 
unui an de la victoria po
porului guineez împotriva a- 
gresiunii imperialiste. In dis
cursul rostit la miting, preșe
dintele Guineei, Seku Ture, a

declarat că poporul guineez 
va da riposta cuvenită 
ricărui nou 
perialismului, 
tc ale țării 
tile de luptă, 
mulțumit țărilor 
pentru sprijinul acordat Gui
neei în consolidarea indepen-

o- 
atac al im- 
fonțele arrna- 
fiind pregă- 
Seku Ture a 

socialiste

denței sale naționale, 
bind despre cooperarea 
tre statele Africii, președinte
le Seku Ture a menționat 
că Guineea este gata să co
laboreze cu toate țările con
tinentului, pe baza luptei îm
potriva colonialismului 
neocolonialism ului.

Artileria antiaeriană a 
R. D. Vietnam a doborît, la 22 
noiembrie, un avion aparținînd 
forțelor aeriene ale S.U.A., ca
re a întreprins un raid dea
supra teritoriului R. D. Viet
nam, în provincia Nghe An 
Numărul avioanelor americane 
doborîte în R. D. Vietnam, din 
august 1964 pînă în prezent, 
sc ridică astfel la 3 402.

+ Președintele S.U.A., 
chard Nixon, a semnat legea 
dc .autoritate continuă", desti
nată să mențină în vigoare, 
pînă la 8 decembrie a. c., pro
gramul american de ajutor 
pentru străinătate. Această le
ge este rezultatul unui com
promis de ultimă oră realizat 
în Congres, 
programului, 
pingerii lui 
Proiectul de 
controversat , 
buie adoptat pînă la 8 decem
brie se află acum în dezbate
rea conferinței Camerei Repre
zentanților și Senatului.

<■ Experții N.A.S.A. se de
clară din ce în ce mai satis- 
făcuți de calitatea imaginilor 
transmise de sonda spațială 
..Mariner-9*. Ultimele fotografii 
dovedesc fără urmă de îndo
ială că furtuna de praf care 
bîntuie întreaga suprafață a 
planetei Marte își pierde din 
intensitate. Totuși, fotografiile 
încă nu *au claritatea celor 
transmise de sondele ..Mari
ner" 5 și 6, în anul 1969. Pînă 
în prezent, .Mariner-9" a trans
mis peste 500 imagini ale su
prafeței marțicnc.

La .Tirana a fost semnat 
un acord în legătură cu aju
torul economic acordat R. D. 
Vietnam de R. P. Albania și 
un acord privind schimburile 
de mărfuri și plăți pe anul 
1972 între cele două două țări 
— informează agenția A.T.A.

♦ Agenția TASS informează 
că la Erevan s-a deschis marți 
o expoziție de artă aplicată 
românească, organizată de fi
liala Asociației de prietenie so- 
victo-române din R.S.S. Ar
meană. Sînt prezentate covoare 
naționale românești, obiecte din 
lemn cioplit, costume națio
nale din diferite regiuni ale 
țării, executate de meșteri popu
lari.

♦ In numeroase orașe ita
liene au avut loc demonstra
ții de masă în favoarea inter
zicerii organizațiilor neofascis
te și adoptării unor măsuri e- 
ficiente împotriva acțiunilor 
provocatoare și teroriste ale a- 
cestora.

A La Londra s-au deschis 
..Zilele științei și tehnicii bul
gare". Cu acest prilej, oficia
lități din Bulgaria și Marea 
Britanie au subliniat că aceas
tă manifestare va contribui la 
dezvoltarea colaborării econo
mice dintre cele două țări.

IUGOSLAVIA. 
Fabrica „GORENJE" din 
Slovenia, produce anual 
1 715 000 de diferite ti
puri de instalații și ma
șini de uz casnic, din
tre care, numai mașini 
superautomate de spă
lat se produc aproape 
1 500 zilnic.

In foto : Sala de a- 
samblare a mașinilor de

Comunicat

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
Comunicatul cu privire la \ 
ta în U.R.S.S. a lui Mohamad 
Siad Barre, președintele C n- 
siliului Revoluționar Suprem al 
Somaliei, menționează că, 
cursul convorbirilor avute 
conducătorii sovietici, a f°st 
relevată dezvoltarea colaborării 
econpmice și comerciale dintre 
cele două țări. Guvernul sov.e- 
tic, arată comunicatul, este gala 
să contribuie la valorificarea 
pămînturilor de pe cursul in
ferior al rîului Djuba, la con
struirea unui baraj și a unor 
canale de irigații, precum și a 
unei hidrocentrale în Somalia. 
In timpul vizitei a fost semna
tă o convenție consulara sovie- 
to^soma-teză.

Liberia - la jumătatea mandatului interimar
Cu .uproape patru luni în ur

mă, la 24 iulie, William Richard 
Tolbert prelua, în calitatea sa 
de vicepreședinte al Liberiei, 
funcția de șef al statului, ră
masă vacantă prin decesul lui 
William Tubmann care o de
ținuse, fără întrerupere, timp 
de 27 de ani. Peste alte două 
luni, corpul electoral va fi 
chemat în fața urnelor pentru 
desemnarea — de data aceasta 
prin vot — a noului președinte 
și a vicepreședintelui.

Observatorii politici încearcă 
să tragă primele concluzii asu
pra orientării politice și eco
nomice a noii administrații dc 
la Monrovia. Este citat, în a- 
cest context, mesajul adresat 
națiunii liberiene de noul pre
ședinte, in care se atrăgea a- 
tenția asupra necesității unor 
noi eforturi pentru depășirea 
dificultăților economice și so
ciale care confruntă țara. Fără 
s-o spună explicit, Tolbert sc 
referea, astfel, la caracterul de 
urgență al acțiunilor menite să 
ducă la combaterea înapoierii 
unei țări în care 90 la sută 
dm populație este ocupată încă 
în agricultură, unde doar o 
cincime din numărul copiilor 
de vîrstă școlară pot urma o 
formă de invățămînt și mai 
puțin dc zece la sută din cci 
1 150 000 de cetățeni cunosc tai-

nclc alfabetului, a unui stat 
cu o economic dominată încă 
dc monopolurile străine — mai 
ales cele nord-americanc.

Țară cu imense bogății natu
rale, Liberia va extrage în a- 
ccst an 25 dc milioane dc tone 
de minereu de fier. Producția 
dc cauciuc natural, care ocupă 
locul al doilea, atît ca valoa
re absolută, eît și în cadrul

exporturilor liberiene, asigură, 
împreună cu minereul dc fier, 
90 la suta din volumul acesto
ra. Diversificarea economiei, ca 
și a gamei produselor de ex
port, constituie probleme ce au 
figurăt și continuă să figureze 
înlr-o serie de planuri ale ad
ministrației. La acest capitol 
trebuie relevate, de pilda, ini
țierea dc prospecțiuni petrolie
re în zona platoului continen
tal, precum și eforturile în di
recția asigurării bazei tehnico- 
matcriale, necesară valorificării 
marilor bogății forestiere. Un 
contract semnat în 1970 cu o 
companie canadiană îi acordă 
acesteia concesiunea a 750 000 
(din cele 4 milioane) de hec
tare dc pădure, a căror ex
ploatare va necesita investiții

inițiale de 10 milioane dolari. 
Au loc, dc asemenea, intensi
ficarea exploatării zăcămintelor 
de aur și extinderea suprafe
țelor cultivate cu orez și tres
tie de zahăr.

Acest proces dc valorificare 
a bogățiilor naturale este însă 
frînat, in mare măsură, de da
toriile externe — ele se ridi
cau, în 1968, la 225 milioane

de dolari — la care sc adaugă 
deficitele bugetelor anuale (în 
1970 — 3 milioane de dolari). 
In aceste condiții, 33 Ia sută 
din cheltuielile guvernamentale 
sînt rezervate plății ratelor sca
dente ale datoriilor interne și 
externe și doar 8 la sută din 
buget (5,2 milioane dolari în 
valoare absolută) este consa 
crat investițiilor.

Pe plan politic, Liberia a be
neficiat, spre deosebire dc alte 
țări africane, de o marc stabi
litate. Cele cinci mandate pre
zidențiale consecutive obținute 
dc Tubmann sînt concludenta 
din acest punct dc vedere. 
Printre factorii care au contri
buit la asigurarea acestei sta
bilități ar putea fi amintită 
menținerea la conducerea țării

a partidului True Whig Party 
(din 1877 fără întrerupere).

Pină acum, președintele li
berian a acționat cu o deose
bită prudență, impusă, pe de 
o parte, dc situația sa dc fost 
principal colaborator al lui 
Tubmann — deci răspunzător, 
ccl puțin într-o oarecare mă
sură, de orientarea politicii li
beriene postbelice, iar pe de 
altă parte, de caracterul de pro
vizorat al mandatului pe care 
îl deține. Evitînd să ia ini
țiative spectaculoase, Tolbert a 
căutat să-și păstreze sprijinul 
numeroșilor partizani ai pre
decesorului său, necesar mai 
ales în perspectiva alegerilor 
prezidențiale, care, potrivit pre
vederilor constituției, ar urma 
să aibă loc în ianuarie 1972. 
Pînă atunci, au rămas numai 
două luni — interval evident 
prea scurt pentru a spera in 
rezolvarea măcar a unora din
tre numeroasele probleme n- 
flatc pe agenda priorităților de 
ordin economic. Este de pre
supus, însă, că William Tolberl 
va încerca să se prezinte în 
fața alegătorilor cel puțin cu 
un program ferm, care să cu
prindă opțiunile clare ale par
tidului de guvernămînt pe pla
nul politicii interne și externe.
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