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Cincinalul înainte de termen!
Pentru atingerea marelui obiectiv, colectivele de muncă

vin cu inițiative valoroase, dau tot ce au mai bun

OU MĂI VREDNICE 
BRIGĂZI ÎN ÎMIltffllf

Ședința Comitetului Executiv 
al (. C. al R. (. R.

In ziua de 6 iunie a avut loc ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a analizat și apro
bat propunerile Ministerului Energiei Electrice 
privind realizarea investiției „Centrala hidroe
lectrică Rîureni", lucrare cuprinsă în studiul ca
dru privind amenajarea în perspectivă a rîului 
Olt. Au fost aprobate, de asemenea, propunerile 
Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministeru
lui Industriei Chimice privind realizarea unor o- 
biective industriale prevăzute în planul de dez

voltare a economiei naționale pe anii 1971—1975. 
Cu acest prilej, Comitetul Executiv a stabilit 

măsuri pentru creșterea gradului de integrare a 
întreprinderilor, asigurarea realizării unor secții, 
ateliere și alte obiective auxiliare și de deservire 
prin cooperare între beneficiarii din aceeași zo
nă, scurtarea termenelor de punere în funcțiune 
a investițiilor și a duratei de realizare a para
metrilor proiectați, stabilirea mai judicioasă a 
amplasamentelor, reducerea ponderii lucrărilor 
de construcții, îndeosebi a clădirilor destinate 
activității administrative, precum și alte măsuri 
care să asigure creșterea eficienței economice a 
investițiilor.

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat și soluționat unele probleme 
ale activității curente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe profesorul american 

de origine română Emanuel Merdinger
Marți, 6 iunie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe profesorul 
american, originar din România, 
prim-vicepreședinte al Acade
miei Statului Illinois, șeful ca
tedrei de chimie biologică de 
la Universitatea „Roosevelt" din 
Chicago, Emanuel Merdinger, 
care se află în țara noastră în 
cadrul schimburilor de oameni 
de știință dintre Academia Re

publicii Socialiste România și 
Academia Națională de Științe 
din Washington.

La primire a participat Mi
hai Drăgănescu, membru suple
ant al Comitetului Central, con
silier la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
fost discutate probleme ale co
operării dintre savanții români 
și americani în diferite com
partimente ale cercetării știin

țifice, ale schimbului de infor
mații și experiență pe planul 
învățămîntului universitar. S-a 
subliniat că extinderea relați
ilor dintre oamenii de știință 
și cadrele universitare din Ro
mânia și Statele Unite ale Ame- 
ricii este în interesul activită
ții științifice din cele două țări, 
al progresului general, al mai 
bunei cunoașteri reciproce.

întrevederea s-a ! desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

Plenara
Consiliului municipal 

ai sindicatelor
A

Intr-o confruntare directă, brigăzile 
conduse de CONSTANTIN GRĂDINARU 
și CONSTANTIN TRIFAN de la mina 
Uricani și-au propus să-și depășească 

propriile recorduri
ANGAJAMENTUL PENTRU LUNA IUNIE

Brigada condusă de Constantin Grădinaru :
Realizarea unei avansări de 160 ml într-o galerie cu 
profil de 12 m p.

| Brigada condusă de Constantin Trifan :
I Realizarea unei avansări de 210 ml într-o galerie cu 

profil de 8 m.p.

Tensiunea întrecerii socialiste 
crește cu fiecare zi ce ne apro
pie de evenimentul politic cel 
mai important al anului 1972 
- Conferința Națională a parti
dului. Fapte noi se adaugă in 
cronica de muncă a colectivelor 
de mineri un climat de muncă 
riguros, propriu indîrjitelor com
petiții în care oamenii se de
pășesc pe ei înșiși, își întrec 
cotele cele mai înalte ale pro
priilor lor performanțe, se fac 
tot mai puternic simțite.

In această atmosferă genera
lă de efervescență creatoare 
colectivul exploatării miniere 
Uricani iși reconfirmă - pentru 
a cita oară în acest an I - re
putația. De această dată, doua 
dintre brigăzile de elită, cele 
conduse de minerii comuniști 
CONSTANTIN TRIFAN și CON
STANTIN GRĂDINARU au dai 
„tonul" unei pasionante între
ceri care se desfășoară pe do
uă planuri : PE DE-O PARTE, 
CELE DOUĂ BRIGĂZI IȘI DIS
PUTA INTIIETATEA INTRE ELE 
urmărind obținerea unor perfor
manțe cît mai înalte, iar PE 
DE ALTĂ PARTE, in intimitatea

ei, FIECARE DINTRE CELE DO
UĂ BRIGĂZI ȘI-A PROPUS CA 
IN LUNA IUNIE A.C. SĂ SE 
DEPĂȘEASCĂ PE SINE, adică 
să-și doboare cele mai bune 
realizări obținute in acest an. 
Este cu alte cuvinte o vie între
cere în care colectivele celor 
două formații de lucru între- 
cîndu-se intre ele încearcă, tot
odată un puternic sentiment 
de emulație, de autodepășire.

Se cuvine să relevăm în a- 
ceastă ordine de idei, că bri
gada lui Constantin Grădinaru 
care, în condițiile programului 
de 6 ore la fronturile de lucru 
a obținut cea mai bună reali
zare proprie din acest an în lu
na mai prin 154 m.l. de avansa
re intr-o galerie cu profil de 
12,5 m.p. și-a propus să ridice 
ștacheta realizărilor in luna iu
nie la 160 m.l. de avansare, 
iar brigada condusă de Con
stantin Trifan este decisă să-și 
doboare propriul record de 192 
m.l. de galerie cu profil de 8 
m.p. săpată în luna aprilie a.c., 
aspirind de această dată la o 
înaintare de 210 m.l.

Sint cote de virf, angajamen
te cutezătoare, pentru îndepli
nirea cărora cele două brigăzi 
sint decise să nu cruțe nici un 
efort, să depună toată pricepe
rea în 
cît mai 
bit de 
trecere 
ridicat 
lor de 
fi realizate, ci și faptul că în 
ambele brigăzi pe lingă mineri 
cu vechi state de serviciu in 
subteran între care loan Trifan, 
Gheorghe Onicaș, Aurel Șoșoi, 
Ștefan Ilie, loan Dănălache ș.a. 
apar și numele mai multor ti
neri de curind angajați, care 
au primit recent „botezul" mi
nei și pentru care o asemenea 
competiție reprezintă cea mai 
bună școală a muncii, a edu
cării și formării lor ca viitori 

mineri. Am aminti 
ce vor trece in luna 
prin „focul" primei

munco, să-și organizeze 
bine activitatea. Deose- 
merituos in această în- 
este nu numai nivelul 

al baremului, al viteze- 
avansare ce urmează a

muncitori 
dintre cei 
iunie a.c.

C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a La)

Participare fierbinte, 
rodnică

Ineepînd cu luna mai — lu
nar pe fiecare exploatare Și 
trimestrial pe centrală — s-a 
organizat întrecerea între bri
găzi, obiectivele ' întrecerii 
fiind realizarea unor viteze 
de avansare tot mai mari ur- 
mînd ca rezultatele bune ob
ținute să fie popularizate și 
stimulate.

Ziarul nostru consemnează 
acum primele rezultate ale 
întrecerii evidențiind faptele

bravilor noștri mineri, spri- 
jinindu-lc inițiativele și mun
cii îndreptată înspre realiza
rea obiectivelor majore, pen
tru a căror înfăptuire este an
grenată întreaga țară, pentru 
întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a ce
lei de-a 25-a aniversări a Re
publicii, cu rezultate demne 
de faima hărniciei și pri
ceperii minerești

Ieri după-amiază a avut loc, în 
sala mică a Casei de cultură din 
Petroșani, ședința plenară a Con
siliului municipal al sindicalelor la 
care au participat membrii consi
liului și președinții comitetelor sin
dicatelor din unitățile economice și 
instituțiile din Valea Jiului.

Plenara a ascultat și dezbătut ra
portul cu privire la preocuparea 
comitetelor sindicatelor și a comi
tetelor oamenilor muncii pentru re
zolvarea propunerilor făcute în a- 
dunările cu salariații, prezentat de 
tovarășul Gavrilă David, președin
tele Consiliului municipal al sindi
catelor Petroșani.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul președinții de sindicat: 
loan Moldovan — E. M. Livezcni, 
loan Șilinca — E. M. Lonea, Elena 
Pricop — I.I.L., loan Pașca — 
E. M. Vulcan, Constantin Năstasc 
— E. M. Lupeni precum și 
tovarășii ing. Gh. Giuclea, di® Mina Uricani : CONSTANTIN GRĂDINARU (154 ml 

de galerie — cea mai „rapidă" avansare la pregătiri) și 
DUMITRU VIȘAN © mina Paroșeni: NICOLAE CROITO- 
RU (cea mai mare depășire a avansării planificate — 4 ml) 
și GHEORGHE MANTA @ mină Bărbăteni : ION OLTEA- 
NU și GAVRILA NAGY © mina Lupeni : IOAN SOLO
MON și EUGEN VLADAR © mina Vulcan : IOAN CIOBA 
NU și CONSTANTIN NICOLAESCU © mina Aninoasa : 
VASILE MEREUTA și PAVEL DEDIU @ mina Livezcni : 
CONSTANTIN PELOIU @ mina Dilja : GRIGORE MAXIM 
(premiera unui abataj frontal în stratul 3, primele mii de 
tone de cărbune) și GHEORGHE GRIGOROAIE @ mina 
Petrila: CHIRIȚA ENACHE și PETRU TĂTAR @i mina 
I.onea : IOAN COJOCARU și DUMITRU COSTINAȘ.

Sint nume care fiecare, semnifică colective de mineri 
antrenate în depășirea propriilor sarcini cuprinse de o 
rodnică și fierbinte emulație. întrecerea pe care au cîști- 
gat-o este rodul efortului depus, al organizării și al price
perii, al dragostei pentru muncă manifestat zi de zi. Au 
avut ca adversari alte brigăzi, alți mineri porniți și aceș
tia în același scop — îndeplinirea sarcinilor de plan — să 
îndeplinească angajamentele în mod exemplar. ,

Ei au cîștigat !
Ii felicităm și le urăm noi succese in viitor I

rector tehnic în cadrul C.C.P. și 
loan Blaga, secretar al Consiliu
lui municipal al sindicatelor.

In încheierea lucrărilor plenarei 
tovarășul Grațian Faur, secre
tar al Consiliului județean al 
sindicatelor a apreciat proble
mele puse în dezbatere ca 
deosebit de importante, întrucît pro
punerile făcute de salariați repre
zintă participarea lor directă la 
conducerea producției, la rezolvarea 
treburilor obștești.

Plenara Consiliului municipal al 
sindicalelor a exprimat hotărîrea fer
mă de a acționa cu toată energia 
în toate colectivele de muncă pen
tru mobilizarea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, a întregii 
mase de salariați pentru înfăptuirea 
marelui obiectiv ce și l-a fixat în
tregul popor sub conducerea parti
dului — îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.
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In pag, a 4-a:
• Stockholm : Lucră

rile Conferinței Na
țiunilor Unite asu
pra mediului încon
jurător

• Todor Jivkov des
pre obiectivele în
trecerii socialiste 
în Bulgaria

• Willy Brandt își 
menține hotărîrea 
de a nu demisiona

• O cuvîntare a pre
ședintelui Salvador 
Allende

• SPORT

• PE SCURT

Un imperativ actual:

Livrarea cărbunilor preparați, 
de calitate superioară

Dr. ing. Ionel CRĂIESCU 
inginer șef preparații, 

Centrala cărbunelui Petroșani
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f Muncitorii feroviari angajați [ 
] plenar pe linia perfecționării, [ 
] automatizării t
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Industria minieră asigură o 
pondere importantă de materii 
prime pentru economici naționa
lă ținînd seama — în ceea ce 
privește calitatea — atît de ce
rințele și exigențele mereu cres- 
cînde ale beneficiarilor cît și 
de progresul tehnic realizat pe 
plan mondial

Cărbunele Văii Jiului — cu o 
pondere însemnată în balanța 
de cărbune a țării — după o 
amplă și meticuloasă prelucrare 
în instalațiile de preparare este 
destinat consumatorilor interni 
și externi, a căror gamă foarte 
variată cuprinde un număr larg 
de industrii si folosințe

Este sugestiv a se arăta că 
din cărbunele brut extras din 
subteranul bazinului nostru, se 
obțin la cele trei uzine de pre
parare 15 sortimente de cărbu
ne care diferă între ele atît în 
ceea ce privește granulometria 
cît și conținuturile de cenușă și 
umiditate. Mai bine de 24% din 
cărbunele preparat este destinat 
industriei siderurgice cărbune 
superior din punct de vedere al 
proprietăților de cocsificare și 
a conținutului de cenușă. O 
pondere însemnată din cărbune
le preparat — circa 46% — o 
au sortimentele destinate con
sumului casnic și industrial 
Cele două mari termocentrale 
din județul Hunedoara — Min
tia și Paroșeni — sînt aprovizio 
nate în exclusivitate cu com
bustibil solid provenit din Va
lea Jiului.

Pentru a satisface cerințele 
beneficiarilor este necesar a se 
asigura nu numai cantitatea 
dar și calitatea produselor Ii 
vrate, cerințe și condiții abso 
lut necesare bunei desfășurări 
a proceselor de producție la 
instalațiile consumatoare de 
cărbune.

Uzinele de preparare consti
tuie veriga principală de legă
tură între producătorii și con
sumatori; de cărbune, repre- 
zentînd SUPAPA DE SIGU
RANȚA în ceea ce privește CA
LITATEA produselor. Ele au 
rolul — în această ipostază — 
de a regia indicatorii calitativi

ai cărbunelui ținînd seama. în 
primul rînd, de utilizarea și 
destinația lor.

Legea nr. 2 din 19% privind 
controlul calității produselor a 
constituit și constituie un stimu
lent pentru aplicarea permanen
tă în practică a tehnicii și teh-» 
nologiei moderne, atît în do
meniul de fabricare a produse
lor, cît și în ceea ce privește 
controlul calității lor.

Calitatea sortimentelor de 
cărbune, preparat la uzinele din 
Valea Jiului s-a îmbunătățit de 
la an la an atît pe ansamblul 
bazinuluj cît și pe fiecare in
stalație în parte. Astfel, la ni
velul Văii Jiului conținutul de 
cenușă al produselor preparate 
a fost redus de la 23,4% în 196!) 
la 23,2 în 1970 si la 22,9% în 
anul 1971. Pe primele patru luni 
ale anului în curs cenușa me
die a cărbunilor preparați este 
de 22,8% Un aport deosebit în 
reducerea conținutului de cenu
șă l-n avut preoamția Coroesti 
care, față de cenușa medie de 
27,2% realizată iQRP în anii 
care au urmat a înregistrat re
duceri substanțiale ajungînd Ia 
valori de 25.6% în 1971 si 21.0% 
PQ bir»’ n]o nnu-
Iu; 1972. De remarcat, de ase
menea. si eforturile depuse de 
preparații Lupeni pentru satis
facerea cerințelor Combinatului 
siderurgic Hunedoara în ceea ce 
privește reducerea conținutului 
de cenușă la cărbunele destinat

(Continuare în pag a 2-a)

Catastrofă minieră

in Rh odesia

O parte din membrii formațiilor de lucru conduse de brigadierii Constantin Grădinaru și Constantin Trifan, după disputa aprinsă din care s-a născut valoroasa, ini
țiativă a celor două brigăzi, de a depăși în cinstea Conferinței Naționale a partidului, propriile recorduri de pînă acum.

(Ion Trifan, Gheorghe Onicaș, Simion Sandu. Ion Făcînă, Aurel Crișan, Vasile Roșu, Vasile Cojocaru, Petre Cojocaru, Ioan Baciu și Dumitru Nadanyi din brigada lui 
Constantin Trifan și Aurel Șoșoi, Ion Dănălache, Ștefan Ilie- Andrei Beldiman, Anton Munteanu, Marin Munteanu și Eugen Tălin din brigada lui Constantin Grădinara. In mijloc 
cei doi brigadieri).

SALISBURY 6 (Agerpres). — 
Explozia care s-a declanșat, 
marți, la mina de cărbune 
„Wankie", din Rhodesia, parc 
să fi provocat una dintre cele 
mai mari catastrofe din indus
tria mineritului. Cei 468 de mi
neri surprinși în galerii au 
fost, practic, îngropați de vii 
prin surparea determinată de 
violența exploziei. Echipe de a- 
jutor, deplasate Ia locul cata

strofei, au reușit să aducă Ia 
suprafață șapte supraviețui
tori. Au fost scoase, de aseme
nea, cadavrele a altor șase mi
neri.

Legătura cu ceilalți mineri nu 
a putut fi stabilită și se expri
mă îndoieli că ei ar mai putea 
fi în viață, din cauza gazelor 
persistente în galerii.

Mina „Wankie" este una din
tre cele mai mari mine de căr
bune din Rhodesia.
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fci capacități 
de producție 

vor intra 
în funcțiune
In paralel cu eforturile pe 

care le depune pentru crește
rea productivității muncii Ia 
capacitățile în funcțiune, co
lectivul de muncă al sectoru
lui III de la mina Uricani se 
străduiește să-și asigure și 
linia de front pentru extrac
ția de perspectivă, in așa fel 
incit roadele de cărbune eu 
care vor să întâmpine Confe
rința Națională a partidului 
și cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării republicii să fie 
cil mai bogate

Astfel, in cadrul comple
xului de lucrări pregătitoare j 
a abatajului frontal din pa- ■ 
noul IV. stratul 8. blocul V/l ! 
au mai rămas încă vreo 1(10 
de metri de săpat la suito
rul de atac... Brigada condu
să de MIIIAI CEIJCÂ e ho- 
tărîtă să accelereze ritmul de 
execuție a lucrărilor de să
pare. Ortacii lui sînt pe de
plin convinși de importanța 
obiectivului către care tind, 
și rezultatele frumoase ob
ținute în lunile trecute (în 
mai, depășirea normei încre
dințate i-a condus la un eiș- 
tig de 144 lei pe post de mi
ner) le îndreptățesc încrede
rea în posibilitățile ior de a 
devansa cliiar termenul sca
dent de înfăptuire. Aceeași 
năzuință îi animă și pe or
tacii din brigada condusă de 
IOAN N1CHIȚELEA, căci și 
ei mai au le tăiat în roca a- 
dincului incă 70 de metri ai 
suitorului de atac destinat să 
desferece „diamantele negre" 
din viitorul abataj frontal al 
panoului II, stratul 15, blo
cul V/3...

...In luna iulie. în plin miez 
de vară, „fructele" din alte 

I două frontale vor începe să 
I fie extrase la ziuă. Vînt pri- 
I e!n;" bogatei „recolte" !

___________ y

Partidul și statui nostru acordă 
o atenție deosebită organizării, pc 
baze științifice, a producției și a 
muncii în vederea ridicării producti
vității muncii, a îmbunătățirii efi
cienței întregii activități economice

La Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții, 
în cuvântarea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că : „Este necesar ca 
toate cadrele din industrie, toți oa 
menii muncii să înțeleagă faptul ti. 
organizarea producției și a munci: 
reprezintă astăzi una din cele mai 
importante rezerve de creștere a e 
ficienței activității economice".

Organizarea științifică a produc 
ției și a muncii înseamnă aplicare, 
unui complex de măsuri care sr 
asigure coordonarea judicioasă și fo 
losirea rațională a elementelor pro 
cesttlui de producție — forța d< 
muncă, mijloacele de muncă și o 
biectelc muncii —, la nivelul ficcă 
rei întreprinderi, secții și loc di 
muncă, în vederea obținerii unei e 
liciențe maxime cu minim de chel 
țuicii de muncă.

Măsurile stabilite pentru organiza 
rea superioară a producției și 
muncii urmăresc în principal : join 
sirea cit mai completă a capacității 
utilajelor, instalațiilor și suprafețe
lor de producție; organizarea judi
cioasă a tuturor locurilor de muncă; 
îmbunătățirea programării și urmă
ririi operative a producției; orga
nizarea corespunzătoare a schimbu
rilor și a asistenței tehnice; întări
rea disciplinei în producție.

Ca urmare a acțiunii inițiate încă 
din anul 1966 de către partidul și

tatu! nostru, unitățile Centralei căi 
minelui Petroșani, aplicînd cu con
secvență programul măsurilor de îm
bunătățire a organizării producției și 
a muncii, au obținut an de an re
zultate superioare, ridicînd substan
țial nivelul producției și productivi
tății muncii, sporind volumul de 
beneficii. Rezultatele obținute, iă- 
turi de cele ale întregii clase munci
toare din țara noastră, au permis 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
le muncă și de viață, ridicarea ge
nerală a nivelului de trai al po
norului nostru. Acordînd o înaltă 
trețuire muncii, partidul și statul au 
rear minerilor noștri posibilitatea 

Je a lucra în schimburi de 6 ore 
la locurile de muncă subterane. Pri
mind cu deosebită satisfacție această 
măsură, colectivele de salariați ai 
tuturor exploatărilor s-au angajat să 
îmbunătățească în continuare munca 
lor, să organizeze mai bine proce
sul de producție în vederea înde
plinirii și depășirii sarcinilor dc plan.

Realizarea sarcinilor de plan în 
condițiile programului de lucru re
dus de la 8 la 6 ore pe schimb, 
impune obținerea unui important salt 
calitativ al activității, înseamnă creș
terea productivității muncii orare 
prin aplicarea unui complex de mă
suri care să înlăture lipsurile orga
nizatorice ce se mai manifestă în 
programarea și urmărirea operativă 
a producției, în aprovizionarea locu
rilor de muncă, in respectarea teh
nologiei și a timpului de lucru, în 
folo sirea integrală a capacității uti
lajelor și a forței de muncă.

Colectivele unităților care au reu
șit să înțeleagă aceasta, să stabileas
că măsurile coresDunzătoare și să Ie

aplice cu consecvență au obținut, în 
perioada încheiată din acest an, rea
lizări de prodtiqie Ia nivelul sarci
nilor dc plan sau în jurul acestora. 
Astfel, exploatarea minieră Uricani 
’’rintr-o programare rațională a pro

nie planului de producție șr pro
ductivitate a muncii. Comitetele oa
menilor muncii și conducerile sectoa
relor n-au reușit să desprindă și să 
rezolve cu operativitate lipsurile or
ganizatorice care s-au manifestat pe

lor de producție și a forței de mun
că.

Pentru realizarea obiectivelor sta
bilite e necesară atît repartizarea 
corespunzătoare a cadrelor, cît și 
precizarea clară a îndatoririlor,

tBGANIMRM PRIDIKIIII Șl A MUNCII — 
rerertă iniwlaiilâ de creștere a eficientei* >

■lucției și folosirea mai 'Ama a lim
bului de lucru, a reușit sa depășeas
că cu peste 2 200 tone planul pro
ducției de cărbune pe întreaga pe
rioadă, iar exploatările miniere Pe
tr ila, Vulcan, Bar bă terii, I.ivezeni au 
ajuns sa depășească planul de pro
ducție în ultima luna a perioadei. 
Mai sînt însă unități ca Lonea, Dîl- 
ja, Aninoasa, Paroșcni, Lupeni care 
n-au reușit să găsească cele mat co
respunzătoare măsuri pentru a asi
gura însușirea ritmului de muncă 
impus de nou) program de lucru, în- 
rcgistrînd, in primele 4 luni din a 
■ est an. diferențe față de prevede-

par cursul desfășurării activității. ,4^ 
se explica faptul că programarea 
producției la aceste unități nu a 
fost respectată în majoritatea zile
lor, că au apărut strangulări în des
fășurarea normală pe diferite faze 
ale procesului tehnologic. Organele 
de conducere n-au realizat corelarea 
sarcinilor tuturor verigilor de pro
ducție — locuri de muncă, sectoare, 
exploatare — sa armonizeze sarci
nile individuale ale fiecărui sala
riat cu sarcina generală a exploa
tării; datorită acestui fapt nu s-a 
folosit integral capacitatea mijloace-

drepturilor și răspunderilor pc care 
acestea le au, pe toate treptele or
ganizatorice. Realizarea sarcinilor 
ce-i revin exploatării depinde de 
oameni, de felul cum fiecare sala
riat își face datoria la locul sau 
de muncă, de cum își îndeplinește 
sarcinile încredințate.

Avînd în vedere dubla calitate a 
oamenilor muncii — de producă
tori și de proprietari ai bunurilor 
materiale — este necesar ca aceștia 
•ă participe mai larg la dezbaterea 
sarcinilor exploatării și sectoarelor 
și la luarea deciziilor. Acest mod 
dc lucru conduce la unitatea de

vederi și de acțiune a întregului co 
lectiv în rezolvarea sarcinilor, la 
creșterea răspunderii față dc hotă
rârile luate în colectiv.

In cadrul măsurilor pentru or
ganizarea producției e necesar să se 
aibă în vedere corelarea capacităților 
de producție dintre secții, sectoare, 
utilaje și instalații. Organizarea ști
ințifică a producției cere ca fiecare 
loc de muncă să fie studiat și or
ganizat în mod corespunzător, în- 
trtieît de rezultatele obținute la lo
curile de muncă depinde în final 
eficiența activității secțiilor, sectoa 
relor și exploatării.

Eficiența maximă a măsurilor pri 
vind organizarea producției poate fi 
obținută numai în condițiile respec
tării concomitente a organizării 
muncii. Cele mai importante măsuri 
de organizare a muncii privesc ; fo
losirea în mod util a timpului de 
lucru și cu o cît mai înaltă produc 
tivitate; recrutarea și pregătirea ca 
drelor; precizarea atribuțiunilor și 
sarcinilor cu cît mai multă exacti 
late; normarea corectă; asigurare 
condițiilor de securitate și sănătal. 
a lucrătorilor

In ridicarea nivelului de orgam 
zare a muncii un rol de seamă re 
vine asigurării stabilității cadreloi. 
eliminării fluctuației acestora. De a- 
semenea, un rol deosebit de impor
tant în organizarea producției și a 
muncii îl are disciplina în produc
ție, lolosirea deplină și în mod util 
a timpului de lucru. întărirea disci
plinei necesită desfășurarea unei sus
ținute munci de educare a salaria- 
ților, un control permanent și exi
gent în îndeplinirea sarcinilor din

nartea conducerilor tehnico-adininis- 
irativc, cît și a organelor și organi
zațiilor de partid.

Sarcini deosebite în organizarea 
producției și a muncii revin maiștri
lor, ca primii organizatori și con
ducători ai producției. Prin munca 
de zi cu zi, aceștia trebuie să asi
gure folosirea rațională a capacită
ților de producție, precum și a ca
pacității și calificării fiecărui munci
tor. Maiștrii trebuie să asigure pla
sarea completă a fronturilor dc lu
cru, folosirea integrală a capacității 
icestora și a utilajelor din dotare, 
lolosirea deplină și cît mai rodnică 
i timpului de lucru de către fiecare 
'iterator.

Bunăstarea oameni lot muncii poa- 
e crește numai pe seama creșterii 

producției și a productivității mun
cii, a sporirii eficienței economice a 
'ntregii activități, iar realizarea a- 
estor țeluri este legată, în rea mai 
nare măsură, dc organizarea pro- 
hicției și a muncii

Pentru gospodărirea cit mai bună 
i folosirea cît mai eficientă a în

tregului potențial productiv, e nece
sar ca organele de conducere colec- 
ivă ale fiecărei unități să stabileas

că măsuri concrete, să urmărească 
permanent aplicarea lor. asigurînd 
o productivitate a muncii tot mai 
ridicată, care să contribuie la reali
zarea belșugului de produse și a 
nivelului de trai prevăzut în pro
gramul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara noas
tră.

Gh. M1IIUȚ
șef serviciu plan analize economice

C.C.P
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Livrarea 

cărbunilor preparați, 

de calitate superioară

In scopul atingerii 

parametrilor proiectați
După cum se știe, fabrica de brichete de la Coroești, a 

fost construită în scopul valorificării superioare a cărbuni
lor mărunți rezultați de la instalația de spălare a cărbuni 
lor bruți. In perioada de rodaj și de atingere a parametrilor 
proiectați, ținind cont de folosirea unor tehnologii noi. care 
trebuia verificată și însușită de către personalul tehnico- 
ingineresc și de muncitorii acestei instalații, au apărut o 
serie de neajunsuri de ordin tehnic și organizatoric care 
au dus la nerealizarea capacității proiectate.

Pentru eliminarea deficiențelor constatate in perioada 
de rodaj și de probe tehnologice, s-au propus o serie de 
masuri care să facă posibilă atingerea capacității proiectate, 
intre care menționăm pe cele privind pregătirea liantului 
la parametrii proiectați, mărirea duratei de funcționare a 
locarelor, creșterea timpului de funcționare a instalațiilor 
de uscare — brichetare peste timpul de 20 oref-zi proiec
tat

Prin realizarea majorității măsurilor preconizate pentru 
atingerea capacității a fost posibilă realizarea unei capa
cități de 85—90 la sută din cea proiectată.

Pentru atingerea capacității proiectate au mai rămas de 
realizat următoarele obiective asupra cărora va trebui să se 
concentreze în perioada următoare eforturile colectivului 
preparatorilor de Ia Coroești, a conducerii sale :

@ modificarea dispozitivelor de evacuare a bitumului 
din cisterne :

® menținerea constantă, cantitativă și calitativă, a căr
bunelui în ceea ce privește umiditatea și granulația.

In acest fel. se va reuși cît mai curînd — și acest lu<rti 
e de dorit — atingerea capacității proiectate a fabricii de 
brichete la o funcționare de 20 ore pe zi.
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PE HARTA ECONOMICA
A PATRIEI

Minerii își aduc 
contribuția la construc

țiile hidroenergetice
De pe șantierele sistemului 

hidroenergetic Someș ne-a so
sit vestea că ia acest înce
put de iunie loturile de mi
neri conduse de tînăra ingi
neră Magdalena Olar și mai
strul Augustin Duruș, vete
ran al construcțiilor hidroe
nergetice românești, au rea
lizat. pe unul din cele mai 
lungi tunele someșene, stră
pungerea galeriei de 3 328 m, 
prin care apele Someșului 
Rece vor fi aduse în Valea 
Someșului Cald. în lacul de 
acumulare Tarn ița.

De subliniat că evenimen
tul a avut loc înaintea datei 
înscrise in plan, minerii care 
au lucrat aici inregistrînd o 
viteză medie lunară de înain
tare de 130

Parale), în apropiere, se 
conturează o nouă așezare 
muncitorească, primele 10 
blocuri de locuințe și-au și fă
cut apariția în peisajul mon
tan. Pînă la sfîrșitu) anului, 
urmează a se mai ridica un 
complex comercial, o canti
nă, un grup social.

Record la înaintări în 
județul Suceava

Un nou 
sulf

in

m.

zăcămînt 
va fi pus 
valoare

de

au 
pu-

Din cronica entuziastei în
treceri socialiste ce se desfă
șoară în județul Suceava în 
cinstea apropiatelor eveni- 
-mente din viața întregului 
nostru popor s-a desprins în 
ultimele zile un fapt deose
bit: brigada de tineri condu
să de Ovidiu Rusu de la în
treprinderea 
și explorări 
Câmpulung 
înregistrat o
tare la galeria 15 „Pîrîul Col
bului" de 102 metri lunar, ci
fră record pentru brigăzile 
care lucrează în această zo
nă a Moldovei la deschiderea 
de noi mine.

tă mai mult decît a fost sta
bilit pentru perioada respec
tivă. O contribuție la dezvol
tarea patrimoniului forestier 
al țării au avut-o acțiunile 
de muncă patriotică care s-au 
concretizat în plantarea a 
12 700 ha.

Planul lucrărilor de inves
tiții pe minister a fost depă
șit cu 11,5 la sută. In aceas
tă perioadă au intrat în cir
cuitul economic fabricile de 
mobilă de la Beiu.ș și Glieor- 
ghieni, cea de carton ondulat 
de la Drobeta Turnu Severin, 
noi linii de ciment la Aleșd 
și de prefabricate din beton 
celular autoclavizat la Ora
dea, precum și alte unități.

Pornind de la o banală
socoteală

y

de prospecțiuni 
geologice din 

Moldovenesc a 
viteză de înain-

Ir. 
început 1 
nerea în 
tului de 
Minerii, 
structorii 
ceput bătălia cu muntele, ho- 
tărîți să grăbească intrarea 
în circuitul economic a mi
nereului din această zonă.

Se află în plină desfășura
re decopertarea straturilor 
mineralizate din punctul Ne
goțul Românesc, sînt croite 
drumuri de acces, se deschid 
galerii în roca dură a mun
telui. Red al eforturilor de
peșe pînă acum, sarcinile 
planului de investiții au fost 
depășite eu peste 5 milioa
ne lei.

masivul Călimani 
lucrările pentru 
valoare a zăcămîn- 
sulf descoperit aici, 
excavatoriștii. con- 

i de drumuri au în- Realizări ale foresti
erilor

In primele cinei luni ale a- 
cestui an, unitățile Ministe
rului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, 
realizînd înainte de termen 
sarcinile de plan, au obținut 
peste prevederi o producție 
marfă în valoare de 384 mi
lioane lei. Livrările către fon
dul pieței au fost mai mari 
față de prevederi cu 65 mili
oane lei. In același timp, sil
vicultorii au împădurit în 
campania de primăvară pes
te 60 000 hectare, cu 26 la su

Totul a pornit de la o ba
nală socoteală aritmetică : 
dacă în loc de 5 lei metrul 
de bentiță imprimată — cît a 
plătit pînă acum fabrica de 
tricotaje „Moldova11 din Iași 
pentru acest articol produs 
la alte fabrici din țară sau 
din străinătate — se va plăti 
numai 40 bani metrul, execu
tând acest articol în fabrică, 
atunci la cît se vor ridica e- 
conomiile anuale ? Soluția 
cea mai bună a fost dată de 
lăcătușul Dumitru Marcu, ca
re a conceput și realizat o 
mașină de imprimat bentițe 
și embleme și care va aduce 
fabricii un milion lei econo
mii anual. In fabrică se vor 
mai executa cîteva mașini de 
acest tip, unele adaptate și 
pentru a imprima mai multe 
culori. Ultima realizare a lui 
Dumitru Marcu — tare de 
altfel este autorul a 40 de ino
vații — se poate aplica și 
în a‘te întreprinderi similare 
din țară.

■s

y

(Urmare din pag. 1)

cocsificării. Astfel, de la 8,7% 
cenușă în 1968, aceasta a fost 
îmbunătățită permanent și anu
me : 8,5% în 1969, 8,4% în anul 
1970 și 8.3% în 1971. Preparația 
Petrila și-a menținut în această 
perioadă, în general, indicatorii 
de calitate realizați la un nivel 
constant, nivel situat în limitele 
prescrise.

Realizările obținute în ceea ce 
privește conținutul de cenușă a) 
produselor, reprezintă eforturile 
colectivelor de muncitori, maiș
tri, ingineri și tehnicieni de la 
toate uzinele de preparare, su
bliniind în egală măsură ,tît pe 
cei ce deservesc instalațiile — 
tehnologii — cît și pe cei ce le 
întrețin și repară. Aceste rezulta
te nu sînt totuși la nivelul cerin
țelor și posibilităților. Mai sînt 
încă deficiențe în activitatea co
lectivelor de preparatori, defi
ciențe care ar putea fj sinteti
zate în:

@ neîncadrarea în indicatorii 
de calitate pe fiecare sortiment 
în parte:

© nerespectarea zilnică a 
conținuturilor de umiditate și 
cenușă a produselor livrate.

In vederea eliminăfii acestor 
deficiențe se impune ca în con
tinuare să Se insiste mai mult, 
mai eficient și mai hotărî) pe :

@ respectarea disciplinei teh
nologice și de producție;

© încadrarea riguroasă în 
graficele de revizii și reparații 
a utilajelor și, în special, a celor 
tehnologice;

@ creșterea siguranței în 
funcționare a instalațiilor;

@ reducerea frecvenței opri
rilor de scurtă durată pentru 
asigurarea unei funcționări în
lănțuite și de durată.

Pentru realizarea acestor de
ziderate este necesar a se co
rela in mai mare măsură acti
vitatea tuturor factorilor din 
fluxul tehnologic al preparării, 
înțelegindu-se prin aceasta tot 
personalul care-și desfășoară ac
tivitatea într-o instalație de 
preparare. Nu există funcție sau 
loc de muncă într-o uzină de 
preparare care intr-un fel sau 
altul să nu aibă o cît de mică 
legătură în calitatea produselor. 
Indiferent cît dc mare sau mică 
este legătura lor cu calitatea, 
contribuția pe care și-o aduc se 
va simți nemijlocit în calitatea 
produsului livrat.

In ceea ce privește conținutul 
de umiditate al produselor li
vrate, acesta s-a menținut a- 
proape constant în ultimii ani, 
atît la preparația Lupeni, cît și 
la preparația Petrila, realizîn- 
du-se o ușoară creștere la pre
parația Coroești, cu toate că 
ponderea cărbunelui mărunt — 
greu și dificil de desecat — a 
crescut mult în ultima vreme.

Dacă pentru conținutul de

enușă al cărbunelui preparai 
există anumite limite pînă un
de se poate merge cu reducerea 
limite definite atît din punct de 
vedere tehnic cît și economic, 
în cazul conținutului de umidi
tate — avînd în vedere gradul 
de desecare realizat în prezent 
la instalațiile noastre c’e prepa
rare — acesta poate fi încă re
dus. Pentru o mai bună înțe
legere, o exemplificare în sen
sul celor arătate poate fi edifi
catoare, și anume : Pentru căr
bunii destinați consumului si
derurgic, reducerea cu 1 Ia sută 
a conținutului de cenușă micșo
rează cu 2,5—3 la sută consumul 
specific de cocs, crescând cu 
2—3 la sută productivitatea fur
nalului, dar această reducere a 
conținutului de cenușă eu 1 Ia 
sută conduce, in același timp, la 
o scădere a recuperării in căr
bunii spălați peniru cocs cu 5—6 
la sulă. In prezent, limita de 
8,6 la sută prescrisă de STAS 
corespunde atît din punct de 
vedere economic, cît Și al posi
bilităților tehnice de realizare.

Nivelul actual al conținutului 
de umiditate realizat pe ansam
blu] instalațiilor de preparare 
este dc 12.0°,'o. Reducerea cu 1 
la sută a conținutului de umidi
tate ar conduce la economisi
rea intr-un an a cca, 2 000 va
goane convenționale destinate 
transportului produselor, dacă 
ar fi să ne referim doar la acest 
aspect. Fără a ține seama de 
anumite procedee tehnice costi
sitoare. de reducere a conținu
tului de apă din produse, cum 
ar fi uscarea sc ooaie afirma 
că realizarea unui conținut dc 
umiditate a produselor de 9,5 
—10 la sută pe ansamblul in
stalațiilor din Valea Jiului este 
posibilă.

In sensul celor arătate, s-au 
întreprins acțiuni atît la nivelul 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
cît și la nivelul uzinelor de pre
parare. Dintre cele mai impor
tante se amintesc :

@ prin modernizarea prepa- 
rațiilor Lupeni și Petrila, care 
se va realiza în cursul actualu
lui cincinal, se preconizează u- 
tilaje de desecare adecvate ob
ținerii unor umidități de 9—10 
la sută;

@ la preparația Coroești este 
prevăzută montarea în cursul a- 
cestui an a unor utilaje noi de 
filtrare a șlamului flotat, pri
mele de acest tip din Valea Jiu
lui;

© este prevăzută procurarea 
pentru anul în curs și anul 
1973 de no; utilaje pentru dese
carea cărbunelui mărunt;

© s-a asimilat la preparațiile 
Lupeni și Coroești confecționa
rea coșurilor perforate de cen
trifuge ș.a.

In același timp, se menționea
ză faptul că în cadrul uzinelor 
de preparare mai există încă 
multe rezerve interne de redu
cere a conținutului de umidita

te a produselor, rezerve care 
se referă atît la dotarea actua
lă. cît și la tehnologia aplicată.

La preparația Coroești de e- 
xemplu este necesar să se res
pecte cu strictețe procesul teh
nologic pe toate fazele lui, cît și 
in timp De asemenea, este ne
cesar să Se acorde o mai mare 
atenție lucrărilor de revizii, 
reparații și exploatare de la u- 
tilajele de desecare, iar calita
tea acestor lucrări să Se ridice 
la nivelul cerințelor !

O condiție de bază în func
ționarea normală a instalațiilor 
și utilajelor de desecare o con
stituie asigurarea lor cu mate
rialul necesar în special cu su
prafețe de desecare. Cu toate 
că centrala t reușit, în mare 
parte, să asigure cantitățile de 
împletituri necesare, se impune 
totuși — avînd în vedere difi
cultatea procurării acestui ma
terial — ca unitățile de prepa
rare să gospodărească in mai 
bună măsură acest material. în
locuind o parte din el cu altul. 
In acest sens, este c’e reținut 
exemplu] preparației Coroești 
care, la un număr însemnat de 
utilaje, a înlocuit împletitura 
de alamă cu ochiuri de 0,5 și
O. 8 mm cu grătare confecționate 
din șpalturi.

Vorbind despre calitatea pro
duselor, nu poate fi trecut cu 
vederea rolul compartimentului 
de control tehnic al calității, a 
cărui sarcină permanentă este 
de a veghea la îmbunătățirea 
calității și respectarea eu stric
tețe a prevederilor din docu
mentațiile tehnice care stau la 
baza producției și a fiecărui 
produs. Deși în acest domeniu 
s-au obținut rezultate bune în 
ultimul timp e«te. necesar ca 
în continuare să Se insiste de 
către toți factorii interesați pen
tru îmbunătățirea dotării labo
ratoarelor cu aparatură necesa
ră, în conformitate cu normele 
și realizările tehnice pe plan 
mondial. De asemenea, se im
pune din partea acestui compar
timent un control mai sever al 
producției pe toate fazele pro
cesului tehnologic.

Calitatea cărbunilor preparați, 
în vederea livrării la cota exi
gențelor de azi, la furnizori, va 
trebui prin urmare, să se îm
bunătățească continuu. In lumi
na orientării stabilite da Confe
rința Națională a partidului din 
1967 si de Congresul al X-lea al
P. C.R.. plenara C.C. al P.C.R. 
din 18 aprilie a.c. a subliniat 
încă o dată că trebuie să se a- 
corde întreaga atenție nu numai 
realizării sarcinilor cantitative 
ei. — în mod deosebit — înde
plinirii și depășirii indicatorilor 
calitativi, de eficiență, în scopul 
onorării în condiții superioare a 
planului de stat și a angajamen
telor luate în întrecere pe anul 
1972, întîmpinînd cu realizări 
cit mai bogate apropiata Confe
rință Națională a partidului, a- 
sigurînd parcurgerea unei noi și 
importante etape pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

A tolera = a fi vinovat
Cunnd, la mina Vulcan pro

ducea va fi extrasă pe un nou 
puf, echipat cu schip. In ziua de 
6 mai a. c.. prin lucrările de su
dura ce se executau în acest puf 
la una din moaze, ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor pen
tru o astfel de operație și exis
tenței unor fisuri în zona de în
castrare din peretele puțului s-a 
produs o aprindere de metan, din 
fericire fără consecințe grave! Ca 
urmare a acestei stan de lucruri 
necorespunzătoare. organele in
spectoratului minier au stabilit li
nele măsuri suplimentare menite 
s prevină asemenea, evenimente 
— ce pot conduce la avarii și ac
cidente. Acestea au rămas, însă, 
nea plicate, iar la cîteva zile după 
prima — în data de 9 mai — 
s-a produs o nouă aprindere...

Legislația în vigoare prevede, că 
problemele de protecția muncii 
fac parte din procesul de muncă 
și au ca scop asigurarea celor mai 
bune condiții de lucru pentru 
prevenirea accidentelor, nepulîn- 
du-se separa de problemele teh
nice. De asemenea, alături de per

sonalul muncitoresc executant, o- 
bligația și răspunderea pentru rea
lizarea deplină a măsurilor de 
proiecție a muncii o au deopo
trivă persoanele care organizea
ză, controlează și conduc proce
sul de muncă. Cele intim plate la 
Vulcan sînt abateri ce se pot a- 
tribui în aceeași măsură sudoru
lui, măsurătorului de gaze, maiș
trilor și conducerii tehnice. A fost 
ignorat un real pericol de către 
directorul tehnic al exploatării, 
ing. Dan Surulescu, de către in
ginerul șef cu protecția muncii și 
aeraj, Octavian Surdu, și din par
tea mecanicului șef Nicolae Radu, 
care nu au asigurat controlul mo
dului în care se efectuau lucră
rile de sudură, felul cum s-(tu 
îndeplinit măsurile prescrise, per- 
mițîndu-se continuarea lucrului 
fără luarea măsurilor de securi
tate ce se impuneau.

Ne întrebăm cum s-a putui 
tolera o astfel de abatere, cum 
de s-a pulul manifesta o aseme
nea lipsa de responsabilitate, o 
astfel de neglijare a îndatoririlor 
proprii ?

Nisipul va salva 
întotdeauna ?

La lucrările de construcție ale 
noului motel „Gambrinus", în e- 
xecuția Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C./l. Deva, a avut 
loc un accident., din fericire de 
ușoară gravitate cîteva zile de 
boală și o bună... sperietură. 
Muncitorul dulgher Gheorghe Na
nii a fost repartizat împreună cu 
Petru Țibuleac (ambii noi în bri
gadă) sa transporte panourile re
zultate prin decofrarea unui zid 
de sprijin înalt în- unele porțiuni 
de peste 10 metri, operație exe
cutată de brigada condusă de 
Gheorghe Țibuleac. Oameni între
prinzători nevoie mare, cei doi 
s-au hotarît la un moment dat 
să încerce desprinderea panouri
lor, din proprie inițiativă, de par
tea zidului unde nu erau plasați 
ceilalți muncitori. Dar zidul... 
îndărătnic, nu le-a permis: la 
primul panou prin ruperea unei 
rigle din podina schelei șubrede 
— montată încă la zidire — 
Nana s-a pomenit căzi nd de la 
6 metri înălțime pe un („salva
tor") morman de nisip. Raptul, 
chiar dacă urmările n-au fost 
cele care puteau fi, constituie un 
sever avertisment.

Au fost prezente aici o suită 
de abateri care printr-o alta în

lănțuire puteau genera un acci
dent de maxima gravitate. Enu
merarea aproximativă a lor nu 
o credem lipsită de importanță t 
întii, că doi muncitori și-au per
mis din proprie inițiativă o ac
țiune, necontrolată; apoi, este cu
noscut ca la astfel de lucrări de 
înălțime există o metodă de pre
venire — prin folosirea unei cen
turi de siguranță, prezentă prin
tre obiectele din dotarea fiecă
rui muncilor din păcate ne folosi
tă; și mai departei schela fiind 
veche, trebuia întîi controlată in
tegritatea și rezistența ei de că
tre șeful de brigadă

Ce are de spus asupra .acestor 
manifestări de indisciplină și aba
teri de la normele de protecție 
a muncii maistrul llie Cătălina, 
în al cărui raion și sub a cărui 
supraveghere s-a întîmplat totul ? 
Mai mult : conducerea șantierului 
știe că nu este folosit echipamen
tul de protecție a muncii la punc
tele de lucru ?

Cei în a căror responsabilitate 
sînt aceste laturi ale activității 
șantierului își cunosc îndatoririle ? 
/e respectă? Sau spera ca vor 
a-ea norocul ca nisipul să preia 
căderea de fiecare dată ?
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Muncitorii feroviari angajați plenar I

pe linia perfecționării,
automatizării activității de transport
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Adunarea activului comitetului de partid
NOD-C.F.R. Petroșani
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, Soarele răsare la 
apune la ora 19,57. 

Zile trecute din 
Zile rămase — 207.

ora 4,32 și

an — 159.

„PERFECȚIONĂRI deosebite vor cunoaște 
TRANSPORTURILE; ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR, 1N 
1975, TRACȚIUNEA CU ABURI VA FI PRACTIC ÎNLOCUI
TA CU TRACȚIUNEA ELECTRICA ȘI DIESEL; SE VA 
LARGI ELECTRIFICAREA CĂILOR FERATE, SE VOR 
DUBLA NOI LINII MAGISTRALE".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din raportai C.C. al P.C.R. la 
Congresul al X-lea al partidu
lui)

Adunarea activului comitetu
lui de partid Nod — C.F.R. 
Petroșani a scos pregnant în e- 
vidență modul cum comitetul de 
partid, organizațiile de bază din 
cadrul acestuia au muncit pen
tru traducerea în viață a hotă- 
rîriilor Conferinței Naționale din 
1967 a Directivelor Congresului 
al X-lea al partidului, pentru 
ridicarea activității politice Și 
organizatorice pe o treaptă su
perioară, corespunzător sarcini
lor economice sporite ale actu
alei etape.

In perioada care a trecut, s-a 
arătat în informarea prezentată, 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii ceferiști și-au îndeplinit cu 
succes sarcinile de plan și anga
jamentele luate în întrecere, au 
muncit fără preget pentru a ri
dica activitatea feroviară la co
tele exigențelor modernizării și 
perfecționării stabilite de partid 
Dezvoltarea neîntreruptă a ba
zei materiale a transporturilor 
pe calea ferată, pe măsura creș
terii cerințelor economiei națio
nale prin dotarea cu locomoti
ve Diesel-electrice. cu vagoane 
de mare capacitate, centraliza
rea electro-dinamieă a stațiilor, 
rcfacția liniilor ș.a. au sporit ca
pacitatea de transport feroviar, 
care, față de anul 1967. a crescut 
pe raza de activitate a regula
torului de circulație Petroșani 
cu peste 230 000 tone expediate.

Creșterea rolului conducător 
a) comitetului de partid, preo- 
ounarea pentru ridicarea nive
lului de conștiință a celor ce 
muncesc, pentru perfecționarea 
lor profesională, corespunzător 
cerințelor tehnicii noi, au con
tribuit ca sarcinile de producție, 
angajamentele luate în întrece
re să fie îndeplinite și depășite 
în perioada anilor 1968—1971 la 
toți indicatorii de plan. Așa, de 
exemplu în primele 4 luni ale 
anului în curs, angajamentul 
dc a reduce staționarea vagoa
nelor la încărcare-descărcare cu 
0.20 la sută a fost realizat în 
proporție de 1.31 la sută, planul 
de producție pe ansamblul uni
tăților din cadrul complexului 
a fost depășit cu 11,9 la sută

de angajamentul de 2 la 
iar economiile Ia prețul de 
au fost de 418 461 lei față 
angajamentul anual de

față 
sută, 
cost 
dc
114 000 lei. însemnate succese
au fost obținute și la indicatorii 
de reducere a consumului de 
combustibil convențional, redu
cerea timpului de imobilizare a

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ

PARTIDOLUI
-IULIE 1972-

locomotivelor și vagoanelor în 
reparație ș.a.

Pornind de la aceste realizări, 
colectivele de muncă din ca
drul complexului au hotărît, eu 
prilejul adunării activului, ca, 
în cinstea Conferinței Naționale, 
să-și majoreze substanțial an
gajamentele la toți indicatorii 
de bază ai activității

Apreciind munca desfășurată 
de comitetul de partid în pe
rioada analizată vorbitorii Si- 
inion Benea, Mihai Florescu, 
Vasile Fedoreac, Nicolae Mihai, 
Dumitru Deatcu au arătat ca
racterul mobilizator al angaja
mentelor luate, au făcut propu
neri cu privire Ia îmbunătățirea 
activității politice Și organizato
rice în probleme ale muncii po
litice și ideologice, do îndruma
re Și supraveghere a activității 
organizațiilor de sindicat și 
U.T.C.'

Alți vorbitori între care Ion 
Popescu, Nicolae Cblceru. Pe
tru (oman au arătat că, ținîrț- 
du-se •■eama de necesitatea sta
bilizării cadrelor, comitetul dc 
partid comitetele sindicatului 
și U.T.C. trebuie să acorde o 
mai mare atenție tinerilor, edu-

Ol

AFLAM 
ORGANELE

DE LA 
DE ORDINE

< VASILE LAZĂR, angajat la 
E. M. Dîlja a fost identificat de 
miliția T.F. în timp ce se pregătea 
să plece din Petroșani spre Cîndești, 
jud. Neamț, avînd asupra sa 25 ml 
furtun de cauciuc sustras de la mi
nă. F'ăcîndu-și datoria, miliția a 
confiscat furtunul, l-a restituit E.M. 
Dîlja, iar pe autorul sustragerii l-a 
trimis în judecată.

lei Decretului nr. 153 cu o amendă 
de 1 500 lei. La așa faptă, așa răs
plată 1

$ Mecanicul DUMITRU MOSOI 
lucrează pe o locomotivă la ter
mocentrala Paroșeni. Locuind în Pe
troșani, str. Nedeii, și lăcînd naveta 
de acasă la locul de muncă cu tre
nul, confunda adeseori vagonul cu 
care călătorea cu o junglă în care 
poate să-și etaleze instinctele huli
ganice. De data aceasta, drept vic
timă î-a căzut colegul de serviciu, 
și el mecanic de locomotivă. Gri- 
gore Hada. Dar nici el n-a scăpat 
pe gratis. Pentru loviturile brutale 
administrate colegului de serviciu a 
fost „răsplătit", potrivit prevederi-

& Dacă ar fi fost apreciat du
pă vorbele lui, s-ar li putut crede, 
eronat, bineînțeles, despre CON
STANTIN VAS1LIU că a venit în 
Valea Jiului, la E. M. Uricani, să 
muncească cinstit. Judecîndu-I însă 
după fapte, se poate ușor constata 
că, în realitate, el este un recidi
vist, condamnat în 1971 Ia un an 
închisoare pentru furt, că, sosit în 
Valea Jiului după executarea pedep
sei, în loc să muncească cinstit, a 
continuat să fure. Poposind pentru 
scurt timp la căminul din Uricani. 
C. V. a furai la plecare, o geantă 
pe care a umplut-o cu „grijă" 
lucruri ale colegului de cameră, 
înapoi i-a fost drumul, pînă 
gara Petroșani dc unde miliția 
îndrumat spre un loc cunoscut, 
altfel, de el unde va avea timp
mediteze asupra drumului de urmat 
în viață.

cu 
Și.
în 

l-a 
de 
să

C 3

o

n o

cării și formării lor prin mun
că și pentru muncă. In acest 
an, depoului și atelierului dc 
zonă li s-a repartizat un număr 
de aproape 50 absolvenți ai șco
lilor profesionale. Este necesar 
să se ia măsuri ea acești tineri 

. să simtă, din momentul prezen
tării la noile locurj de muncă, 
grija părintească a acelora în 
rîndul cărora urmează să-și des
fășoare activitatea de viitor.

Adunarea activului comitetu
lui de partid Nod — C.F.R., 
care, în desfășurarea ei a avut 
un pronunțat caracter de lucru, 
a dovedit hotărîrea muncitorilor 
ceferiști de a-și îndeplini an
gajamentele suplimentare în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, de a-și intensifica e- 
forturile pentru întâmpinarea 
marelui eveniment din viața 
partidului și poporului nostru, 
cu noi și deosebite succese în 
producție.

-Ol

La izvoarele energiei

debut plastic 
pi'tițătoe

Lucrările dc arta executate de 
elevi, în special de cei care ur
mează cursurile școlii generale, 
trebuie considerate și apreciate 
din două plinele de vedere care 
se află într-o strînsă dependen
ță : valoarea plastică ce se des
prinde, alături de promisiunea de 
evoluție artistică, pe măsura îm
bogățirii cunoștințelor de specia
litate, însușirea unei tehnici adec
vate și formarea originalității care 
să comunice sensibilitatea autoru
lui. Viziunea copiilor asupra lu
mii este de o factură specială, de
terminată de viața lăuntrică mai 
intensă, căreia-i raportează rea
litatea. Această propensiune spre 
fantazare se convertește plastic în 
desen și picturi gracile, cu carac
ter spontan, rațiunea intervenind 
într-o infimă măsură, ceea ce dă 
prospețime coloristică frapantă. 
De japt, copiii au simțul culorii 
dezvoltat.

Desenelor și picturilor elevului 
Ștefan Dan (in clasa a VII l-a la 
Școala generală nr. 1 Petroșani 
și urmează de trei ani cursurile 
Școlii de muzică și. arte plastice'), 
cuprinse în prima sa expoziție 
personală la Casa de cultură, le 
este prea strimt cadrul noțiunii 
de „pictură infantilă", foarte fu
gar schițate mai sus. Prin pros
pețimea culorii s-ar. încadra în 
așa-mtmita pictură infantila, de
pășită, totuși, în desene, crochiuri 
din care se deduce prezența con
științei actului artistic. De aici, 
ambiguitatea ansamblului tablou
rilor expuse, fireasca la această 
vîrstă. Ștefa/'i Dan își încearcă 
puterile în mai multe tehnici:

ulei (PORT, cu o plăcută trans
parență a culorii, MINGI'. A RO
ȘIT), cerapastel (0 impresie mat 
trainică o produc AD1NC în ca
re sc surprinde profunzimea; 
ZBOR), tempera (ST RAD A, 
ȘCOALA), desen în tuș sau căr
bune. Multe dintre ele fac do
vada unei vieți interioare inten
se, o sensibilitate deosebită. Ceea 
ce pare a fi mai bun în expoziția 
sa variată, sînt crochiurile, exer
cițiile de desen în care preocu
parea se îndreaptă spre atitudini, 
mișcări, soluții formale. Picturile, 
cu cîteva excepții, sînt deficitare 
tocmai prin lipsa desenului, dar 
prin o mai concentrată grijă pen
tru dispunerea culorii. REFACE
RI., CîMP DE SONDE I A Ț!- 
CLENI și TRANSFORMARE 
(toate picturi în ulei) fac proba 
talentului, aflat în plin proces de 
coagulare, care se afirmă prin a- 
legorii istorice sau prin observa
ția realității.

Chiar dacă lucrările lui Ștefan 
Dan nu- constituie valori, trebuie 
să ne gîndim că la această vîrstă 
nici nu este posibil. Dovedind un 
talent autentic, putere de munca 
'și concentrare, sub o îndrumare 
subtilă, dar tenace, care să-l pă
zească de experimente sterile (de 
tipul colajelor) el va evolua, mij
loacele de expresie ale puterii 
sale se vor diversifica și îmbo
găți. Pentru vîrstă sa. Ștefan Dan 
are conștiința artei plastice și, 
ceea ce e important, talent. Pri
ma sa expoziție este un eveniment 
remarcabil in viața sa, cu rezo
nanțe multiple și stimulative
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EVENIMENTE

0 1716 — A murit stolnicul 
Constantin Cantacuzino, diplo
mat, istoric și geograf (n. 1650) 
01933 — Din inițiativa Parti
dului Comunist Român a luat fi
ință Comitetul național antifas
cist 0 Ziua presei în R. D. 
Germană și Mexic 0 1972 — 
Congresul al XVl-lea al Uniunii 
Tineretului Revoluționar din 
R. P. Mongolă 0 1935 — A 
murit savantul sovietic I. V. 
Miciurin (n. 1855) 0 1972 — 
Intre 7—27 iunie, Ia Geneva își 
desfășoară lucrările Conferința 
internațională a muncii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Osceola; Republica: Ma
rele premiu, seriile I—11; PE- 
TRILA : Waterloo, seriile J -II; 
LONEA — Minerul: Voi sări 
din nou peste băltoace; VUL
CAN ; Cortul roșu, seriile I—II; 
PAROȘENI : Doamna de pe și
ne; LUPEN1 — Cultural: Li
vada din stepă; Muncitoresc i 
Hugo și Ioselina; URICANI : 
Flacăra olimpică.

Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani •— 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial dc stat — 
1220 interior — 43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja-

mergem
EXPOZIȚU. In holul Casei 

dc cultură este deschisă expoziția 
de desen și pictură a elevului 
Ștefan Dan de la Școala dc 
zică și arte plastice.

mentclor electrice exterioare 
Petroșani — 1651.
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m u-
PROGRAMUL I: 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio-

jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Cîntece 
și jocuri populare din Banat;
10.30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Muzică u- 
șoară; 11,15 Consultație juridi
că; 11,30 Cîntare patriei; 12,00 
La microfon, Anioine; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Melodii de ieri și dc azi; 
14,00 Compozitorul săptămâni; 
14,40 Cîntece păstorești și jocuri 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Creștere și eficiență eco
nomică; 15,30 Pagini din mu
zica dc estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Corul ansamblului 
„Rapsodia Română"; 16,30 Ști
ința la zi; 16.35 Din repertoriul 
soliștilor Jean Păunescu, Marisol 
și Janusz Hriniewicz; 16,50 Pu
blicitate radio; 17,00 Antena ti
neretului; 17,30 Tinere interprete 
ale cântecului popular; 17,45 Mu
zică ușoară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în în
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21,00 
Soliști de muzică populară; 21,10 
Revista șlagărelor; 21,30 Bijute
rii muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
dc seară (continuare); 24,00 Bu
letin dc știri; 0,03-—6,C0 Estra
da nocturnă.
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9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Selecțiuni 
din emisiunea „Promenada dumi
nicală"; 9,30 O viață pentru o 
idee : Emil Racoviță; 10,00 Curs 
de limba franceză. Lecție a 19-a;
10.30 Telecinemateca pentru co
pii și tineret. Prima lecție; 12,00 
Telejurnal; 17,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază Curs 
dc limba engleză. Lecția a 18-a 
(reluare); 18,00 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală; 
18,25 Noutăți cultural-artrstice. 
18,40 Tragerea Pronoexpres; 
18,50 Timp și anotimp în agri 
cultură; 19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal; 20,00 In întîm- 
pinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de a 25-a ani 
versări a Republicii. Țara în
treagă în întrecere; 20,20 Tele- 
cincmateca : „Jurnalul Annei 
Frank". Cu : Millie Parkins, Jo
seph Schildkraut, Shelley Winters 
și Richard Beyner; 22,40 „24 dc 
ore"; 22,50 Campionatele euro
pene de box — tineret (semifi 
nale). înregistrare dc Iajpatinoa 
ru) ..23 August".

dc
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Cîntec, joc și voie bună
In cadrul turneului pe care-l 

efectuează pentru prima dată 
prin Valea Jiului, orchestra de 
muzică populară „Doina Vrancei" 
a Consiliului județean al sindica
telor din Vrancea prezintă astăzi, 
7 iunie, ora 20, pe scena Casei 
de cultură din orașul nostru un 
frumos concert de muzică popu
lară ' intitulat „Cintec, joc și voie 
bună".

La buna reușită a acestui spec
tacol își vor da concursul tinerii 
soliști vocali de muzică populară 
de pe meleagurile vrîncene Nico- 
lae Matei, Gică Nichifor, precum 
și tinerele și îndrăgitele soliste 
vocale Anișoara Grosu, Drăguța 
Raicu, Vasilica Zamfirița, instru
mentiștii Nicu Stroia, Ian Feraru 
și alți rapsozi și doinitori ale că
ror melodii și cîntece vor trezi

eccuri în inimile spectatorilor pe- 
troșăneni fiind mult gustate de 
aceștia.

Spectacolul prezentat va fi pig
mentat cu momente vesele sus
ținute de Ionela Clipa și Constan
tin Bălăci. De asemenea, în acest 
spectacol își dă concursul și solis
ta Radioteleviziunii Etta Alexan- 
drescu.

C. I.

EZl EZ1E

• Prefață la o
îndîrjită competiție

(Urmare din pag. 1)

întreceri de o asemenea inten
sitate și anvergură, pe frații 
Anton și Marin Munteanu (ca
re împreună au o vechime in 
subteran de 6 luni), Eugen Tă- 
lin, Andrei Beldeanu, loan Ba
ciu, Petru Cojocaru și Dumitru 
Madani, mezinul brigăzii lui 
Trifan, cel pentru care prima 
zi de lucru in brigadă a coin
cis cu ziua declanșării întrece
rii despre care vă relatăm.

Zilele trecute am asistat la 
o întîlnire între membrii celor 
două brigăzi. In discuțiile pe 
care le-au purtat acești „rivali" 
nu de puține ori s-au făcut a- 
uzite pronosticuri despre cei ce 
vor ocupa locul intii în clasa
mentul

Fără 
asupra 
cîștiga 
țațelor 
ținut decizia, hotărîrea fermă, 
entuziastă a celor angajați in 
această pasionantă întrecere de

întrecerii.
a anticipa în vreun fel 
numelui celor care vor 

întrecerea sau a rezul- 
ce se vor obține, am re

a-și face cit mai deplin dato
ria.

Intr-o scurtă discuție cu pri
vire la această întrecere care 
se anunță pasionantă, tovarășul 
ing. NICOLAE NICORICI, preșe
dintele comitetului oamenilor 
muncii de la mina Uricani ne-a 
spus :
- „Sîntem deosebit de satis- 

făcuți și in același timp mindri 
că în intimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, la mi
na noastră iau naștere aseme
nea inițiative deosebit de va
loroase care dovedesc inaita 
conștiință socialistă a întregu
lui colectiv 
lui de a-și 
patriotismul 
fermă de a 
politicii partidului.

Colectivele celor două bri
găzi se înscriu printre formați
ile de lucru cele mai bune, ce
le mai harnice, care au obținut 
și pînă acum rezultate meri
torii. Aceasta ne dă o stator
nică încredere că vor munci cu 
patos și dăruire de sine pen-

al minei, hotărîrea 
afirma prin muncă 
fierbinte, hotărîrea 
înfăptui obiectivele

tru a-și onora angajamentele 
luate. Felicitind cu căldură pe 
toți componenții celor două for
mații de lucru, urindu-!e de
plin succes in întrecere, comi
tetul oamenilor muncii ii asigu
ră, prin mine, nu numai cfe 
toată simpatia ci și de preocu
parea permanentă pentru a le 
crea condiții materiale și un 
climat de muncă pe deplin co
respunzător, spre a putea valo
rifica plenar întreaga lor capa
citate și voință de muncă."

Manifestînd simpatie pentru 
inițiativa celor două brigăzi 
de a-și întrece în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului 
propriile recorduri, ne-am pro
pus să urmărim in continuare 
și să prezentăm în ziarul nos
tru secvențe din cronica acestei 
pasionante întreceri, ai căror 
beneficiari vor fi atit autorii re
cordurilor de mîine cit și co
lectivul minei, economia națio
nală in ansamblul său.

Prin urmare, vom reveni.

D
0
D
0

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. I.a ora 10, in sala 
de lectura, „Pagini din creația 
folclorică"; „Metafore geografice 
europene" la ora 18,30 în sala 
experiment-clubului; Un medalion 
literar consacrat vieții și crea
ției literare a lui Vasile Alccsan- 
dri, în sala de lectură, la ora 18.

determinareaIn legătură cu
grupei sanguine

@ Policlinica teritorială Petroșani face cunoscut popu
lației nesalariate din Petroșani că s-a fixat ultima dată pînă 
Ia care mai poate efectua determinarea grupei sanguine — 
1 iulie 1972.

Totodată se reamintește populației salariate obligativi
tatea respectării planificării făcute în același scop pentru 
instituția sau întreprinderea în care-și desfășoară activitatea.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost dc 
plus 22 de grade, iar la Paring 
de plus 14 grade. Minimele au 
lost de plus 13 grade și. respec
tiv, plus 9 grade.

Pentru Următoarele 24 de ore : 
Vreme frumoasă cu cei; variabil 
mai mult noros dupa-amiază. 
Vintu) va sufla moderat din sec 
torul sudic.

;PRODUSE

►INDUSTRIALE

I
Angajează urgent 

prin concurs
— CONTABIL ȘEF
Concursul va avea loc la sediul întreprinderii, 

în data de 28 iunie 1972, ora 10.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12z1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 7—13 de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii nr. 90, 
telefon 1804.

ii

poșani
anga/eaza prin concurs

• șef serviciu depozite
• tehnician principal la serviciul 

plan-aprovizionare materiale
Condițiile de angajare și salariza

re sînt cele prevăzute de H.C.M. 
914/1968 și Legea nr. 12z1971.

Concursul se va ține în ziua de 22

iunie 1972, ora 8 la sediul întreprin
derii din Petroșani, str. Mihai Vi
teazul, nr. 3, etajul I, camera 40, 
telefon 1788, de unde puteți obține 
și informații suplimentare.

UZINA DE UTILAJ MINIER 
PETROȘANI

Atrage atenția lucrătorilor din secții și ate
liere să respecte cu strictețe normele de protec
ție a muncii și toate măsurile ce se impun pen
tru evitarea accidentelor.
CAUZELE CARE POT PRODUCE UNELE 

ACCIDENTE :
— Nu se poartă casca de 

protecție de către toți mun
citorii la locul de muncă;

— Nu se folosesc parava
nele mobile de către sudori 
atunci cînd execută sudura în 
afara locurilor fixate;

— Nu se folosește masca a- 
tuncj cînd se dezbat piesele 
din forme, ceea ce duce la in
halarea prafului care dăunea
ză sănătății;

— Nu se respectă grafice
le de revizie a instalațiilor 
de producere a oxigenului — 
ceea ce poate duce Ia acci
dente;

— Folosind scule defecte 
puteți produce accidente;

Puneți apărătorile de pro
tecție Ia angrenajele in miș
care... altfel veți putea fi ac
cidentați pe neașteptate.

După vin... „vin" și necazu
rile.

Pentru a vă feri de acci
dente la locurile de muncă, 
rețineți următoarele :

@ In sala conipresoarelor 
pentru aer comprimat este 
necesar să fie nominalizate și 
să se arate poziția „cuplat" 
sau „decuplat";

@ este întrutotul necesară 
folosirea hainelor de lucru 
și de protecție;

@ să se pună apărători de 
protecție la angrenajele în 
mișcare, altfel Se pot produ
ce accidente neașteptate;

® să nu se spele hainele 
cu benzină lingă corpuri in
candescente;

® îmbrăcămintea de lucru 
a muncitorilor trebuie să fie 
bine strînsă pe corp (manșe
tele, mînecile vor fi bine 
strînse iar hainele se vor 
purta încheiate);

® părul va fi strîns și aco
perit cu o bonetă sau cu o 
basma pentru femei; basmaua 
se va lega astfel incit să nu 
fie lăsate colțurile libere în 
afară;

@ nu desfaceți tuburile de 
oxigen cu mîinile murdare 
incit puteți produce acciden
te;

® prin indisciplină in 
muncă, prin nerespectarea 
normelor de protecție a mun
cii, prin chiul, intîrz.ieri, ne
respectarea indicațiilor speci
fice locului de muncă și al
tele se ajunge la accidentarea 
celor în cauză și celor din 
jur provocând pagube mate
riale și chiar pierderea de 
vieți omenești;

@ este necesar ca ia punc
tele fixe de sudură, întreaga 
instalație electrică să fie le
gată de rețea printr-un între
rupător de protecție și va fi 
legat la pămînt pentru pre
venirea pericolului de elec
trocutare;

@ sudorul trebuie să lucre
ze pe un covoraș de cauciuc 
electroizolat și va purta mă
nuși și încălțăminte electroi- 
zolată, pe cap va purta o 
cască eleetroizolată care să a- 
copere bine ceafa, iar haine
le vor fi bine încheiate pe 
corp pentru a nu luat foc;

RESPECT! ND INSTRUC
TAJUL 1N CEEA CE PRI
VEȘTE PROTECȚIA MUN
CII vă apărați sănătatea 
voastră și a celor cu care 
munciți.

Mica publicitate
PIERRUT legitimație de serviciu pe numele Tacaci Ti- 

beriu, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

VÎND Ford-taunus, Petroșani, Grivița roșie, 26.

FAMILIA Gyiirgy Iuliana și Elza mulțumește pe aceas
tă cale rudelor, prietenilor și tuturor celor care au fost a- 
lături de dinsele in greaua încercare pricinuită de pierderea 
scumpului lor soț și tată Gyorgy Alexandru.
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STOCKHOLM Premierul Fidel Castro
și-a încheiat vizita

în Ungaria * Convorbiri sovieto-iugoslave

chilian al agriculturii, Jac
ques Chonchol, primarul ora
șului Valparaiso, Sergio Vus- 
kovic Rojo, funcționari su
periori din Ministerul Agri
culturii, reprezentanți ai Cor
porației pentru reformă agra
ră — CORFO, ai presei, 
raclioteleviziunii și cinemato
grafiei chiliene. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasa
dorii’ Republicii Socialiste

Ba IllllilF il f “1 fa 1 p 1 1 10 iPl [ngjiMa
PRAGA 6. — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
La Praga, a fost inaugurată, marți 
dimineața, expoziția „Construcți
ile industriale în România". Prin 
fotografii documentare, grafice și 
diagrame, este prezentată amploa
rea politicii noastre de investiții, 
intensa activitate ce se desfășoară 
în ultimii ani în domeniul con
strucțiilor industriale, promovarea 
cu perseverență a unor merode <

Lucrările 
Națiunilor 

mediului

Conferinței 
Unite asupra 
înconjurător

STOCKHOLM — Trimisul spe- 
,'ial Agerpres. Corneliu Vlad, 
;ransmite : Conferința Națiuni
lor Unite asupra mediului în
conjurător și-a continuat, marți, 
lucrările atît în ședință plenară 
cît și în cele trei comisii de lu
cru. constituite în scopul dezba
terii următoarelor teme : aspec
te educative, sociale și culturale 
ale problemelor mediului ; dez
voltarea și mediul înconjurător; 
determinarea poluanților de im
portanță națională și lupta îm
potriva lor.

In cadrul dezbaterilor plena
rei. desfășurate la sala „Fol- 
kets Hus”, reprezentanții dife
ritelor state au' făcut declarații 
de politică generală asupra te
melor-înscrise pe ordinea de zi 
a Conferinței și s-au referit la 
documentele care urmează a fi 
adoptate în cadrul lucrărilor, 
între care Planul de acțiune și 
Declarația asupra mediului în
conjurător.

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară. premierul Suediei, Olof 
Palme, a subliniat caracterul 
necesar și urgent al cooperării 
internaționale în domeniul pro
tejării mediului. El și-a expri
mat satisfacția pentru faptul că 
proiectul de declarație supus 
conferinței consemnează inter
dependența dintre problema 
-mediului înconjurător și proce
sul de propășire a țărilor în 
curs de dezvoltare. Totodată — 
a spus premierul suedez — 
imense resurse continuă să fie 
irosite pentru înarmare sau în 
conflicte armate, prin aceasta 
mediul înconjurător fiind și

mai mult deteriorat .și amenin
țat. ..Imensele distrugeri provo
cate de bombardamentele efec
tuate fără discriminare, de- fo
losirea pe scară largă a erbici- 
delor sînt adesea desemnate ca 
acte de ecocid, impunîndu-se, 
în mod urgent, atenției interna
ționale, a spus vorbitorul. Știm 
că opera de dezarmare și pace 
trebuie privită într-o perspecti
vă largă ; este, totuși, de impor
tanță capitală încetarea imedia
tă a războiului ecologic".

Referindu-se la responsabili
tatea tuturor statelor în privin
ța protejării mediului, premie
rul Palme a spus : „Dacă vom 
îndrepta propriul nostru mediu 
înconjurător pe o cale raționa
lă, vom contribui la bunăstarea 
propriului popor, dînd, totodată, 
dovada solidarității noastre in
ternaționale".

In cadrul 
apoi aleși 
Conferinței 
trei comisii, 
mâne. Florin Iorgulescu. preșe
dintele Consiliului Național al 
Apelor, a fost ales vicepreședin
te al Conferinței.

Concomitent cu lucrările reu
niunii, în capitala Suediei a 
fost inaugurat un ciclu de pre
legeri și dezbateri pe marginea 
raportului „Un singur pămînt", 
elaborat de un grup de savanți 
la solicitarea secretarului gene
ral al O.N.U. Scopul acestui do
cument este de a atrage atenția 
publicului larg asupra impor
tanței problemelor privind pro
tejarea și ameliorarea mediului 
înconjurător.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Incheindu-și vizita de o săp- 
tamină în Ungaria, Fidel Castro 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, a pă
răsit, marți, Budapesta, plecînd 
spre Varșovia.

La aeroport, el a fost condus 
de Janos Kadar, prim secretar 
al P.M.U.S., Jeno Foek, preșe
dintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, și de alți conducători de 
partid și de stat ai R.P. Ungare.

încheierea lucrărilor sesiunii

Consiliului Ministerial al C.E.E.

lucrărilor au fost 
membrii Biroului 
și raportorii celor 
Șeful delegației ro-

LUXEMBURG 6 (Agerpres) 
— Marți, s-au încheiat) la Lu
xemburg lucrările sesiunii Con
siliului Ministerial al Pieței co
mune. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, miniștrii de 
externe au stabilit o poziție co
mună față de angajarea imedia
tă a tratativelor cu țările mem
bre ale Asociației Europene a 
Liberului Schimb,
cerut intrarea în Piața comu
nă, c’ar care sînt interesate în 
încheierea cu C.E.E. a unor a- 
corduri comerciale. Este vorba 
de Austria, Elveția, Portugalia, 
Finlanda, Islanda și Suedia. 
Pentru ducerea tratativelor cu 
aceste țări, Consiliul Ministerial 
a dat mandat Comisiei C.E.E.

care nu au

Se așteaptă ca tratativele să se 
încheie pînă la 1 iulie.

Pe de altă parte, Consiliul 
Ministerial a însărcinat grupul 
de la Bruxelles al reprezentan
ților permanenți ai țărilor co
munitare să studieze, împreună 
cu membrii Comisiei C.E.E., re
organizarea relațiilor Pieței co
mune cu țările mediteraneene. 
De asemenea, reprezentanții 
permanenți au primit sarcina de 
a pregăti negocierile cu Spania 
și Israel în vederea revizuirii 
acordurilor comerciale cu aceste 
țări în perspectiva lărgirii Pie
ței Comune, prin aderarea Ja 1 
ianuarie 1973, a Angliei, Irlan
dei, Norvegiei și Danemarcei.

Noi incidente în U.S.A.

Todor Jivkov despre 
obiectivele întrecerii 
socialiste

SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia 
s-a publicat la 6 iunie cuvîntarea 
rostită de Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, la 25 aprilie, la consfă
tuirea națională a fruntașilor în pro
ducție, cu privire la obiectivele în
trecerii socialiste.

Caracterizînd întrecerea ca un fac
tor important pentru mobilizarea 
clasei muncitoare, întregii națiuni 
bulgare, în vederea îndeplinirii ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea, vor
bitorul a arătat că ca a scos la 
iveală uriașele rezerve și avantaje 
ale orînduirii socialiste, a făcut co
recturi esențiale planurilor dc dez
voltare a țării și programului so
cial ai partidului și statului. In pre
zent, a spus cl, a fost găsită forma 
corespunzătoare pentru o participa
re și mai largă a oamenilor muncii 
la conducerea țării, a fost constituit 
definitiv noul sistem de planificare, 
a fost unită politica partidului și 
statului în domeniul revoluției teh- 
nico-științifice cu activitatea crea
toare a milioanelor de oameni ai 
muncii

Todor Jivkov a subliniat necesi
tatea folosirii, în întrecere — a sis
temului de contracte între între
prinderile, secțiile și muncitorii a- 
flați în întrecere și a acordat o 
mare însemnătate necesității de a 
transforma experiența înaintată în
tr-o practică a maselor.

„întrecerea socialistă a întregului 
popor ne dă posibilitatea nu nu
mai să asigurăm, ci 
considerabil ritmurile 
conomice și ridicării 
viață față de cele

să și sporim 
dezvoltării c-' 

nivelului de 
prevăzute dc

Pe

în Bulgaria
plan, a declarat Todor Jivkov. 
de altă parte, o mai mare produc
tivitate a muncii și o calitate mai
înaltă a producției extind premi
sele pentru participarea țării noas
tre la diviziunea socialistă 
cii”, a relevat vorbitorul.

CAPETOWN 6 (Agerpres). — In 
cursul zilei de luni, în orașul sud- 
african Capetown au avut loc noi 
incidente violente între studenți și 
forțele polițienești. Agenția France 
Presse precizează că, pentru a-i dis
persa pe demonstranți, polițiștii au 
folosit grenade cu gaze lacrimogene 
și bastoanele de cauciuc. Au fost 
operate 65 de arestări. Printre cei 
reținuți se află mai mulți prel.tți, 
între care reverendul Edward King, 
decanul clerului din Capetown.

In timp ce în piața Catedralei 
Saint Georges aveau loc aceste inci-

denie, în clădirea Parlamentului, si
tuată în apropiere, primul ministru 
sud-atrican, John Vorster, și minis
trul de interne, L. Uller, răspundeau 
întrebărilor unor deputați ai opozi
ției, privind „actele de brutalitate 
ale polițiștilor” semnalate în cursul 
incidentelor de la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute. După cum s-a mai a- 
nunțat, cu cîteva zile în urmă apro
ximativ 7 000 de studenți au orga
nizat o manifestație dc protest îm
potriva politicii de apartheid și în 
semn de solidaritate cu colegii lor 
de culoare de la universitatea din 
orașul Durban, aflați în grevă de 
mai multe zile. Atît primul minis
tru, cît și ministrul de interne au 
susținut că, după părerea lor, „sin
gurul mod de a face față evenimen
telor este acela de a acționa așa 
cum a făcut-o poliția în timpul de
monstrației de vinerea trecută”. Cu 
alte cuvinte, folosind bastoanele de 
cauciuc, cîinii special dresați, grena
dele cu gaze lacrimogene... Vorster 
a respins cererea de constituire a 
unei comisii de anchetă privind com
portamentul „forțelor de ordine”, 
prezentată de deputății opoziției.

Vizita președintelui
Tito în U.R.S.S

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La Kremlin au început, marți, 
convorbirile dintre Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri, și Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a- 
flat într-o vizită oficială de 
prietenie în Uniunea Sovietică.

In cursul convorbirilor, men
ționează agenția T.A.S.S., s-a 
făcut un schimb de păreri tovă
rășesc cu privire la dezvoltarea

și adîncirea în continuate a re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre P.C.U.S și U.C.I., din
tre U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia. 
Au fost examinate, de aseme
nea, probleme actuale ale situa
ției internaționale.

In aceeași zi, președintele 
Tito a vizitat Mausoleul lui V. 
I. Lenin din Piața Roșie și a 
depus o coroană de flori. EI a 
depus, de asemenea, o coroană 
de flori la Mormîntul eroului 
necunoscut. Președintele Tito a 
oferit un lineu în onoarea Iui 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgor- 
nîi, Alexei Kosîghin.

tehnologi; moderne eficiente, care 
asigură reducerea termenului de 
execuție, a cheltuielilor de con
strucții și un aspect modern obiec
tivelor construite.

★

România in Chile, Vasile Du
mitrescu, si șeful agenției e- 
conomice, A. Pietraru.

Ministrul Jacques Chonchol 
a evidențiat, cu acest prilej, 
importanța livrării tractoare
lor românești pentru dotarea 
agriculturii chiliene.

♦

RABAT

Sesiunea
ministeriala
a O.IJ.A.

RABAT 6 (Agerpres). — In 
cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților la sesiunea ministe
rială a OU.A., șeful statului 
marocan, regele Hassan al 
II-lea, a relevat aspirațiile de 
libertate, dreptate și progres ale 
țărilor Africii. El i-a chemat pe 
participahți să-și concentreze a- 
tenția asupra posibilităților de 
intensificare a colaborării din
tre statele africane.

Președintele sesiunii Consiliu
lui Ministerial al O.U.A., Ah
med Taiebi Bensima, ministrul 
de externe marocan, a sublini
at, în cuvîntul său, că amploa
rea și diversitatea agendei dez
baterilor dovedesc preocuparea 
crescîndă a țărilor africane fa
ță de problemele ce confruntă 
continentul. El și-a exprimat 
convingerea că lucrările se
siunii vor reflecta eforturile 
statelor africane în direcția 
progresului și afirmării tot 
mai pregnante a personali
tății lor. „Edificarea unei Africi 
libere și prospere este necesară 
pentru consolidarea păcii, secu
rității și stabilității mondiale”, 
a spus- președintele celei de-a 
19-a sesiuni a Consiliului Mi
nisterial al O.U.A.

Prețul aurului a stabilit 
un nou record de creștere 

pe piața de devize 
londoneza

(Agerpres).. — 
stabilit un nou

LONDRA 6
Prețul aurului a 
record pe piața de devize din 
capitala Angliei. Fixat, marți 
dimineața, la 59,75 dolari uncia 
— cu 25 de cenți mai mult decît 
în ziua precedentă — metalul 
galben a fost vîndut, în cursul 
după amiezii, la prețul de 60,50 
dolari uncia I

In mai puțin de o lună, pre
țul aurului a crescut cu 9,55 do-

lari, înregistrînd, astfel, un spor 
de valoare de peste 22 de dolari 
față de paritatea oficială de 
38 de dolari uncia, fixată la 
sfîrșitul anului trecut și atin- 
gînd, în același timp, cel mai 
înalt nivel din ultimii 27 de 
ani. In condițiile menținerii a- 
cestui ritm de creștere a prețu
lui, experții financiari apreciază 
că, la sfîrșitul acestui deceniu, 
este posibil ca, pentru o uncie 
de aur, să se plătească 85 
dolari.

de

L
reuniuni a 
doi pugiliști

Marți la amiază, în cadrul celei de-a 7-a 
campionatelor europene de box (tineret), alți 
români au reușit să se califice pentru semifinalele categori
ilor respective. La cat. semimuscă (48 kg). Al. Turei l-a în
vins cu o decizie de 3—2 pe spaniolul V. Rodriguez, iar la 
categoria semiușoară (60 kg), Simion Cuțov, în vervă deose
bită, a cîștigat prin abandon în repriza a doua, în fața ce
hoslovacului Kaspar. In semifinale, Turei îl va întîlni joi pe 
sovieticul Zasipko iar Cuțov, în cadrul aceleiași reuniuni, îl 
va avea ca adversar pe polonezul AI. Ciclowas. (Agerpres)

LONDRA. — Turneul internațio
nal de tenis de la Wimbledon, ve
ritabil campionat mondial al spor
tului alb, se va bucura anul acesta 
de o participare record. Organiza
torii acestui turneu, programat în
tre 26 iunie și 8 iulie, au anunțat 
înscrierea a 570 de jucători și ju
cătoare, dintre care 347 numai pen
tru proba de simplu bărbați.

ț 
In clasament conduce echipai Iu

goslaviei cu 8 puncte.

SANTIAGO DE CHILE (i 
(Agerpres). — Cu prilejul so
sirii navei .Lago Puyehue", 
care a transportat primul lot 
de tractoare și pluguri româ
nești livrate Republicii Chile, 
în orașul portuar Valparaiso, 
a avut loc un cocteil oferit de 
compania de navigație chilia
na „Empremar" („Empresa 
maritimo del estado").

Au luat parte ministrul

*

LA PAT. Ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar 
al României in Bolivia, Mir 
cea Nicolaescu, a transmis 
muzeului .Nunez del Prado" 
din La Paz, o colecție de o- 
biecte de artă populară și 
discuri cu muzică româncas-

Willy Brandt își menține 
hotărîrea de a nu demisiona

BONN 6 (Agerpres). — Can
celarul Willy Brandt își menți
ne hotărîrea de a nu demisiona, 
în ciuda unor noi luări de pozi
ție ale opoziției U.C.D./U.C.S., 
care cere „retragerea conducă
torului guvernului vest-german. 
întrucît nu dispune de majorita
te în Parlament” — a anunțat 
purtătorul de cuvînt adjunct al 
guvernului R.F.G., Ruc'iger von 
Wechmar. In cursul aceleiași 
conferințe de presă, von 
Wechmar a reamintit că, săptă-

mina trecută, Willy Brandt a 
transmis o nouă scrisoare lide
rului crcștin-democrat Rainer 
Barzel, propunîndu-i o întîlnire 
pentru discutarea prezentei si
tuații parlamentare. Referind'.t- 
se la problema bugetului pe a- 
nul 1972, vorbitorul a arătat că, 
pînă în prezent, nu se Știe dacă 
această problemă controversată 
va putea fi examinată înlr-o a 
doua lectură de către Bundes
tag, înainte de vacanța parla
mentară de vară.

VIETNAMUL DE SUD

Noi atacuri lansate 
de forțele F.N.E. 

asupra pozițiilor saigoneze

In Bem...........udental a a-
vut loc un Congres al Partidu
lui Liber-Democrat din acest o- 
raș. Delegații au adoptat o re
zoluție prin care își 
sprijinul 
dripartit 
cidental, 
încheiate 
Germane 
nez.

exprimă 
față de acordul cva- 
asupra Berlinului oc- 
precum și acordurile 
de guvernul R.D. 
și Senatul vest-berli-

VIETNAMUL DE SUD 6 (A- 
gerpres). — In provincia de 
coastă Binh Dinh, forțele le e- 
liberare au lansat noi atacuri 
asupra forțelor saigoneze din 
centrul districtual Pliu M.y, 
blocînd, în același timp, șosea
ua nr. 1, între Qui Nhon, capi
tala provinciei, și Phu My.

Acțiuni ale forțelor de elibe
rare s-au semnalat și în apro-

pierea bazei inamice „Bastog- 
ne“, la 35 kilometri nord de 
Hue.

In cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele „B-52" au 
efectuat noi raiduri asupra zo
nelor eliberate din Quang Tri, 
Thuan Thien, Quang Nam, pre
cum și asupra unor sectoare 
din vecinătatea orașelor Kon- 
tum și An Loc.

4* în cadrul lucrărilor sesiu
nii Ie vară a Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (U.E.O.), 
deschise luni în capitala Fran
ței, reprezentanții celor șase 
țări membre aie Pieței comune 
și ai Marii Britanii au ales pe 
noul președinte al Adunării 
U.E.O. în persoana conservato
rului britanic John Peel. Acesta 
a fost ales de parlamentarii 
participanți la scrutin cu 45 de 
voturi contra 19 voturi întruni
te de candidatul propus de de
legații francezi, Rene Radius, 
si natru abțineri.

Efectivele forțelor navale americane 
din largai coastelor vietnameze 

au atins cel mai ridicat nivel
0 (Agerpres). — E-SAIGON 

fectivele forțelor navale ame
ricane din largul coastelor viet
nameze au atins nivelul cel mai 
ridicat de la începutul războiu
lui — s-a anunțat la Saigon. 
Un purtător de cuvînt al Flo
tei a 7-a — citat de agenția 
France Presse — a precizat că 
66 nave de război și auxiliare.

cu un efectiv total de 42 000 de 
oameni, operează în această re
giune de la începutul lunii iu
nie.

Pe de altă parte, Statele Uni
te ar urma să trimită în aceas
tă zonă încă un portavion, al 
șaptelea — „Ticonderoga", a- 
nunță agențiile Associated Press 
și France Presse.

& Conform aprecierilor ob
servatorilor economici de la 
Washington, deficitul bugetului 
federal al S.U.A. în actualul e- 
xercițiu financiar, ce se încheie 
Ia 30 iunie a.c., va marca un 
record absolut pentru toți anii 
postbelici, cifrîndu-se Ia apro
ximativ 26 miliarde dolari.

In acest context financiar, Ad
ministrația S.U.A, a cerut Con
gresului să majoreze cu alte 15 
miliarde dolari plafonul maxim 
al datoriei publice, care urmea
ză să ajungă, astfel, la 365 mi
liarde dolari

Dezvăluiri în legătură cu un alt 
masacru comis de trupele 

americane în Vietnamul de sud
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Cotidianul „New York Times" 
a făcut noi dezvăluiri în legă
tură cu crimele comise de uni
tăți americane, la 16 martie 
196'8, în Vietnamul de sud. Po
trivit ziarului, raportul asupra 
masacrului de la Song My, în
tocmit de comisia militară, con 
dusă de generalul 

conține detalii 
unui al doilea 

aceeași zi.
situat la aproximativ li 

„Locuitorii a- 
majoritate fe-

William Pe- 
precise asu- 

masacru, co
in satul MV

Clubul sportiv „Steaua", își 
sărbătorește astăzi 23 de ani dc 
activitate pusă în slujba dezvol
tării sportului de masă și de per
formanță din (ara noastră.

De-a lungul unui sfert de veac, 
bucurîndu-se de condițiile create 
de partidul și statul nostru miș
cării sportive, reprezentanții clu
bului Steaua au avut un rol im
portant în afirmarea și consoli
darea prestigiului sportului româ
nesc. Desfășurîndu-și activitatea 
în ramurile de bază ale mișcării 
sportive, avînd secții puternice de 
atletism, handbal, fotbal, lupte, 
baschet, scrimă, caiac-canoe, rugbi, 
hochei pe gheață, tir, box, tenis, 
volei, clubul Steaua a dat spor
tului românesc numeroși
pioni și recordmani mondiali, o- 
limpici și europeni ca Iolanda Ba
laș, Iosif Sîrbu, Dumitru Pîrvu- 
Iescu, Viorica Viscopoleanu,

cam-

Gheorgbe Bcrceanu, Ileana Gyu- 
lai, Olga Szabo, Andrei Igorov, 
Gheorgbe Negrea, Virgil Atana- 
siu.

Sportivii clubului militar au cu
cerit pentru culorile românești 2.1 
de medalii olimpice, 111 medalii 
la campionatele mondiale și 130 
d- medalii la campionatele euro
pene. Din rîndurile componenți- 
lor clubului Steaua s-au ridicat 
valoroșii jucători de tenis ca fra
ții Viziru și Ilie Năstase.

Contribuția clubului Steaua la 
dezvoltarea sportului de perfor
manță este ilustrată de cîștigarea 
a circa 2 000 de titluri de cam
pioni naționali, și stabilirea a sute 
de noi recorduri în diverse ra
muri sportive. Clubul militar se 
mîndrește cu 64 de maeștri eme- 
riți. ai sportului și 423 maeștri ai 
sportului.

NEW YORK. — Federația unio
nală de fotbal a informat federa
ția americană de specialitate că e- 
chipa Dinamo Moscova nu va pu
tea efectua turneul programat între 
7 și 21 iunie în S.U.A. Echipa Di
namo Moscova așteaptă hotărîrea 
Uniunii europene de fotbal cu pri
vire la incidentele petrecute în tim
pul finalei „Cupei Cupelor” dispu
tate la Barcelona. După cum se știe, 
echipa Dinamo Moscova a cerut r'e- 
jucarea finalei cu Glasgow Rangers.

MUNCHEN. — La Hamburg au 
început întrecerile celei de a 66-a 
ediții a campionatelor internaționale 
de tenis ale R. F. a Germanici, la 
care participă jucători și jucătoare 
din mai multe țări ale lumii.

In primul tur al probei de sim-. 
piu bărbați, Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe vest-germanul Alex Kurucz pe 
care l-a învins în trei seturi cu 6—4, 
6—4, 6—2.

MOSCOVA. — In ziua a patra a 
turneului internațional de polo pe 
apă de la Minsk, selecționata se
cundă a României a întrecut for
mația similară a U.R.S.S. cu sco
rul de 8—4 (0—2, 3—0, 4—0,
1—2). Din echipa română s-a re
marcat în mod deosebit tînărul ju
cător Claudiu Rusu, autorul a patru 
goluri. Alte rezultate : Iugoslavia — 
R.S.S. Bielorusă 11—3; Bulgaria — 
R.S.S. Gruzină 6—6,

VARȘOVIA. — Meciul triunghiu
lar de decatlon de la Varșovia a 
luat sfîrșit cu victoria echipei Po
loniei — 37 276 puncte, urmată de 
selecționatele României — 35 557 
puncte și R. F. a Germanici — 
35 375 puncte.

La individual, pe primul loc s-a 
clasat polonezul Ryszard Skowronek 
cu un total de 7 934 puncte. Clasat 
pe locul secund, atletul român, Va
sile Bogdan a stabilit un nou re
cord național cu performanța- de 
7 841 puncte. Iată rezultatele obți
nute de V. Bogdan în ultimele cinci 
probe ale concursului: 110 m gar
duri — 15”; aruncarea discului — 
39,62 m; săritura cu prăjina — 4,72 
m; aruncarea suliței — 57,83 m și 
1 500 m — 4’25”l/i0.

SANTIAGO DE CHILE 6 (A- 
gerpres). — Luînd cuvîntul în 
cadrul lucrărilor Adunării pro
vinciale 
Salvador 
apel la 
acțiunea 
lei și a tuturor actelor care sub- 
rrîinează aprovizionarea popu
lației cu alimentele necesare. 
El a relevat eforturile pe caro 
guvernul Unității Populare le 
depune în vederea depășirii gre
utăților în acest domeniu, men- 
ționînd — între altele — și fap
tul că restricțiile impuse la im
porturi exceptează produsele a- 
limentare. Allende a arătat că, 
în urma devalorizării dolarului, 
statul chilian este nevoit să 
cheltuiască cu 110 milioane do
lari mai mult decît înainte pen
tru procurarea aceleiași canti
tăți de produse alimentare.

Arătînd că, în perspectivă, si
tuația se va ameliora, președin
tele chilian a anunțat că. 
prezent, 
reformă 
marilor 
încheie 
Allende 
revoluționar din Chile va fi 
dezvoltat în conformitate cu ce
rințele și nevoile țării — rela
tează agenția Prensa Latina,

Santiago, președintele 
Allende a lansat un 

întărirea vigilenței în 
de combatere a specu-

în 
se elaborează o nouă 

agrară, expropierea 
latifundii urmînd să se 
în cursul acestui an. 
a declarat că procesul

Redacția și administrația ziarului! Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon! 1662

ers.
pra 
mis în 
Khe 4, 
km de Song My. 
cestui sat — în 
mei și copii — au fost împușcați 
de militarii companiei „Bravo" 
sau ,,B“. aparținînd unui regi
ment al diviziei „America]", în 
timp ce căutau să se adăpos
tească". Dar cînd comisia a a- 
nunțat. oficial, concluziile sale

la 17 martie 1970, n-a dat pu
blicității nici un detaliu în legă
tură cu cel de-al doilea asasi
nat în masă. Generalul Peers 
a declarat atunci, într-o confe
rință de presă, că nu are cunoș
tință de nici un alt masacru si
milar celui de Ia Song My.

Potrivit ziarului, „raportul 
Peers" conține informații preci
se asupra operațiunii întreprin
se de compania „B“ în diminea
ța zilei de 16 martie 1968, în 
satul My Khe 4. Operațiunea 
s-a desfășurat în două etape s 
în cursul dimineții, compania 
„B" a ucis populația satului, iar 
în cursul după-amiezii, a reve
nit în localitate pentru „incen
dierea caselor și distrugerea a- 
dăposturilor pe care fiecare fa
milie și le construise".

Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri a! 
U.R.S.S., l-a primit, marți, Ia 
Kremlin pe Murtada Said Ab
del Baky, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluți
ei, ministrul afacerilor externe 
al Irakului, care face o vizită 
în U.R.S.S. la invitația guvernu
lui sovietic. După eum mențio
nează agenția T.A.S.S., cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de 
păreri în probleme de interes 
comun, în special în legătură cu 
naționalizarea, de către guver
nul irakian, a companiei ..Irak 
Petroleum”

U.R.S.S., l-a primit,

De duminică, porturile Ja
poniei sînt puternic afectate de 
greva generală a marinarilor 
de cursă lungă, care cer îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață. Cîteva sute de cargo
uri sînt paralizate, în timp ce 
cantități sporite tic mărfuri se 
adună în (locuri. Cei aproxima
tiv 160 000 de membri ai sin
dicalului marinarilor se află in 
greva perlată de la 14 aprilie 
a.c. Ca urinare a refuzului de a 
Ii se satisface revendicările, 
greviștii au hotărî!, săptămîna 
trecută, după cum s-a mai a- 
nunțat, să generalizeze înceta
rea lucrului.
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JAPONIA : Mi
narea în continuare a 
porturilor R.D Viet
nam și bombardarea 
regiunilor locuite, a 
obiectivelor culturale 
și economice ale 
R.D. Vietnam de că
tre aviația america
nă, a ridicat un val 
de protest în Japo
nia

In foto: Pe stra
da Shinjiku din To
kio, acțiune de soli
daritate cu lupta po
porului vietnamez, cu 
imagini exemplifica
tive a ororilor comi
se pe teritoriul Viet
namului de către ar
mata americană.
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