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In interesul țării, al fiecăruia dintre noi

Cincinalul inainte de termen I
Imperative majore 
pentru realizarea 

integrală a sarcini 
lor dc plan și a 
angajamentelor 

de inireccre
în sectorul forestier

0

Echilibru just în structura planului global 
Mobilizare eficientă pentru realizarea tuturor 
sortimentelor
Participare consistentă a tuturor unităților 
care concură la realizarea sarcinilor econo
mice

ln perioada cr.re s-a scurs de 
la începutul anului, marea parte 
a unităților economice ale mu
nicipiului și-au realizat sarcinile 
planului de producție sub ra
port valoric. Dar, din păcate, ra- 
portînd îndeplinirea planului 
global, nu toate din aceste uni
tăți realizează și planul pe fie
care produs în parte.

Sub acest aspect am între
prins o scurtă investigație la 
Unitatea de exploatare a lemnu
lui Petroșani. Pe „global" pla
nul este îndeplinit. Există însă 
rămîneri în urmă la unele sorti
mente, și, din păcate tocmai la 
cele principale. Astfel, cumulat 
pe primele patru luni nu s-au 
realizat 1 179 mc bușteni de fag, 
sortiment de pondere în pro
ducția unității și foarte impor
tant pentru industrializare, fie 
că se transformă în cherestea, 
fie că e dus la fabrică unde es
te prelucrat în mobilă și alte 
produse cu valorificare superi
oară. Nerealizarea s-a manifes
tat mai ales la sectoarele Cîmpu 
lui Neag și Roșia, pe de o parte 
datorită unor cauze obiective 
cum au fost înghețurile prime
lor luni, iar pe de alta unor de
fecțiuni la tractoare — motiv 
(justificativ ce apare și la alte 
sortimente. Datorită acestui din 
urmă motiv am solicitat răs
punsul șefului serviciului meca
nizare și transport al unității, 
inginerul Ion Buliga.

— Ducem — ne-a relatat 
dumnealui — lipsa uleiului de 
întreținere și în special a unor 
piese de schimb (prize de pu
tere. reductoare Și genți), defec
țiuni specifice muncilor noastre 
și care nu sînt satisfăcute con
form comenzilor prin C.E.I.L.

Un

șef 

de 

brigadă 

se 
destăi- 
nuîe...

Semnarea Comunicatului comun
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației

Partidului African al Independenței
din Guineea-Bissau

și Insulele Capului
In după-amiaza zilei de 27 

iunie, în stațiunea Neptun, a a- 
vut loc semnarea comunicatu
lui comun, adoptat cu prilejul 
vizitei în Republica Socialistă 
România a delegației Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și de tovară
șul Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde.

I^a solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil. 
Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, Ștefan Andrei, precum și 
Ghizela Vass și Aurel Duma, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde.

După semnarea comunicatu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Amilcar Cabrai 
s-au felicitat călduros, îmbră- 
țișîndu-se prietenește.

Luînd cuvîntul, TOVARĂȘUL 
AMILCAR CABRAL a spus:

Este pentru prima dată cînd 
trăiesc un moment de acest

fie 
fie

Verde

a intrat deja în istoria tă- 
noastre prin ajutorul acor- 
și solidaritatea manifesta
im portanta istorică a sem-

care

A

in ziarul nostru de miineBrigadierul Enache Chinta de la E.M. Petnla, fruntaș 
în creșterea vitezelor de avansare, la un scurt colocviu cu 
ortacii din schimb înaintea intrării în șut.

VEȚI PUTEA CITI:
Deva. In acest caz se impune 
grabnic găsirea, căilor prin ca
re piesele de schimb să poată 
fi obținute, stagnările nesupor- 
tînd justificări nici din partea 
U.E.L. și nici din partea altor 
unități economice.

îndeplinirea planului sorti
mental la acest produs a fost 
înțeleasă ca necesară, cauză care 
a determinat creșterea ascen
dentă a producțiilor către ulti
mele luni. Nu același lucru s-a 
înregistrat însă și la alte sorti
mente. Astfel, cantitatea de 
lemn de celuloză de rășinoase 
nerealizată pe aprilie reprezin
tă 50 la sută din totalul restan
țelor. Tendința aceasta de am
plificare a restanțelor trebuie 
să îngrijoreze Și pe ce; în mîna 
cărora stă soluționarea situa
ției necorespunzătoare. Am în
țeles din răspunsul conducerii 
acestei unități că măsurile ce 
trebuie întreprinse sînt cunoscu
te, așa îneît nu rămîne decît 
ca acțiunea de recuperare a 
restanțelor să se pornească 
grabnic, pentru ca să putem 
spune că planul a fost îndepli
nit integral pe structură, în u- 
nități fizice.

Se remarcă pentru fiecare 
din sorturile nerealizate exis
tența unor cauze subiective a 
căror înlăturare este la îndemî- 
na unității. Astfel, parte din 
sortimentele nerealizate la uni
tatea de exploatare a lemnului 
sînt datorate — la celuloză de 
rășinoase, de exemplu — unor 
întîrzieri în atacarea la timp a 
parchetelor, îndeosebi la secto-

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. o 3-a)

Cu cîțiva ani în urmă, briga
da condusă de Gheorghe O- 
preariu obținea într-unul din 
abatajele cameră ale minei Dîl- 
ja randamente destul de rar 
egalate de către alte formații 
de lucru. Zilele trecute l-am 
reîntîlnit pe șeful de brigadă. 
La înfățișare nu s-a schimbat 
prea mult a rămas același băr
bat cu priviri scrutătoare și 
agere, vînjos, capabil să țină 
în spate un munte ; în schimb, 
zîmbetul molipsitor pe care-1 
arbora altădată i-a dispărut. 
Omul a devenit posac, preocu
pat, frămîntat da ceva lăun
tric.

— Ce s-a întîmplat, baci O- 
prea ?

— Ce să se întîmple ? Mer
ge prost brigada 1 Asta-i ! Poți 
fi bine dispus cînd vezi că ai 
ajuns la urmă ?

Cum s-au putut schimba atît 
de mult oamenii lui Opreanu ?

— Mi-e și rușine să spun 1 
— a adăugat șeful de brigadă. 
Eu, care-mi depășeam mereu 
sarcinile de plan și stabileam 
recorduri, am ajuns ca în luna 
mai să înregistrez un minus de 
aproape 2500 tone, Sînt miner

Peste 400 tone de cărbune 
depășire

Dovedind că acolo unde există preocupare și se creează 
condiții optime ca brigăzile din abataje să-și realizeze sar
cina la producția de cărbune, colectivul sectorului II al ex
ploatării miniere Lonea a reușit să extragă pînă ieri, de la 
începutul lunii, 426 tone cărbune peste plan. Răspunzînd 
inițiativei brigadierului aninosean Petru Roman, de a rea
liza 4 cîmpuri avansare pe zi și aripă, ortacii din abatajul 
cameră din stratul III, nr. 76, brigada comunistului Gheor- 
ghe Balica, au reușit să producă pînă acum un plus de 300 
tone cărbune. Nu o dată, minerii din schimburile conduse 
de Iosif Pisek, Vasile Oprean, Iordache Făsui, Farkas Szalasi, 
au „înaintat" și cîte cinci cîmpuri în 24 de ore, realizînd 
pînă acum o depășire a randamentului planificat cu 430 
kg/post. Alături de ei, brigada condusă de Iosif Bart (115 tone 
peste plan Ia zi) ca și toate celelalte brigăzi din sector de
pun eforturi susținute pentru a întîmpina cu fapte mine
rești de laudă Conferința Națională a partidului și cea cle-a 
XXV-a aniversare a proclamării Republicii.

Ritm susținut la confecțio 
narea prefabricatelor 

din beton
Față de ritmul obișnuit al săptămînilor precedente, cînd 

poligonul de panouri mari prefabricate din beton Livezeni, 
livra constructorilor de locuințe și de alte obiective edili
tare din municipiu în medie cîte 32 piese prefabricate zilnic, 
în săptămîna 19—24 iunie vrednicia și entuziasmul fierbin
te, generator de fapte al betoniștilor, fierar-betoniștilor, dul
gherilor și al tuturor celorlalți muncitori și tehnicieni ai 
poligonului a permis sporirea cantității de piese confecționa
te și expediate către șantierele de construcții la 40 piese pe 
zi.

Intîmpinînd cum se cuvine mărețul eveniment pe care 
întregul popor îl cinstește cu realizări de laudă, acest 
colectiv s-a angajat să sporească ritmul de exe
cuție al acestor piese în perioada care a mai rămas pînă la 
Conferința Națională a P.C.R., la 50 pe zi.

de 25 de ani dar așa ceva nu 
mi s-a întîmplat niciodată 1 Mă 
mai întreabă cîte-un cunoscut 
cum merge treaba la noi, la 
Dîlja. Ce să-i răspund ? Ar tre
bui să-i spun că stau rău, dar 
nu mă lasă inima pentru că 
noi putem realiza mult mai 
mult...

— Și ce vă împiedică s-o fa
ceți ?

— Aici e aici 1 Vrem, dar nu 
putem I — exclamă el. Oamenii 
mei, obișnuiți cu dificultățile 
adîncurilor. sînt capabili de 
fapte mari : au demonstrat-o 
în atîtea rînduri. E un noroc 
să ai în brigadă mineri ca Ni
colae Tamba, Ion Cristian, Va
sile Baciu, Mihai Gall, Aurel 
Marin și alții care-și cunosc 
bine meseria, dau dovadă de 
pasiune și abnegație. Degeaba, 
însă, dacă nu ni se creează con
diții pentru a produce atît cît 
am putea...

Șeful de brigadă, care pînă 
atunci stătuse în picioare, își 
pune lampa și casca pe masă, 
așezîndu-se pe banca lungă 
din biroul dispecerului. Simte 
nevoia să argumenteze cu ci
fre și fapte cele afirmate. Scoa

4.
i a

fel. Aș dori să spun cu această 
ocazie cîteva cuvinte de la om 
la om.

Venind cu elicopterul, am a- 
vut ocazia să văd peisajul ro
mânesc dintr-un unghi nou, 
nici prea jos și nici prea sus : 
este un frumos peisaj, fie că 
este văzut de un om care ad
miră natura, fie că este văzut 
de un agronom. Privind din e- 
licopter se vede o parte din 
munca poporului român. In o- 
rice caz. acesta este un lucru 
foarte semnificativ. Noi sîntem 
bucuroși să vedem multe lu
cruri sub un unghi nou. 
despre politica României,
despre propria noastră luptă, 
fie despre relațiile între nați
uni. între popoare în general. 
Vizita în România ne face să 
vedem lucruri foarte frumoase.

De aproape zece ani luptăm 
pentru eliberarea națională a 
poporului nostru de sub jugul 
colonialismului portughez, dar 
totodată ducem lupta pentru 
recunoașterea ființei noastre 
naționale pe plan internațional. 
De cîțiva ani. Africa ne recu
noaște ca adevărați reprezen
tanți ai poporului nostru. De a- 
semenea, Organizația Națiuni
lor Unite recunoaște că parti
dul nostru este singurul partid 
legitim al poporului nostru. 
Noi știm că România, ca și toa

te țările socialiste în general, 
recunoaște mișcările de elibe
rare națională ca adevărați re
prezentanți ai popoarelor lor.

Insă, acest act pe care l-am 
trăit acum marchează mai 
pregnant poziția României, are 
pentru noi o importanță istori
că și ne face să continuăm lup
ta noastră cu și mai multă res
ponsabilitate. Țara dumneavoas
tră 
rii 
dat 
tă ;
nării Declarației de astăzi re
zultă din faptul că este un act 
de recunoaștere a partidului 
nostru pe arena internațională. 
Este începutul unei dovezi con
crete a personalității noastre 
juridice pe plan internațional ; 
nu poți avea independență, da
că nu ai personalitate interna
țională.

Prin ceea ce ați făcut pentru 
noi ne încurajați foarte mult ; 
nu numai delegația noastră, dar 
și poporul nostru va fi încura
jat atunci cînd va afla acest 
lucru și oricît ar fi mărimea a- 
jutorului material, nu va depă
și mărimea acestui ajutor mo
ral.

Doresc să trăim cu toții o

(Continuate in pag. a 4-a)
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O cerință majoră în fața sectoarelor I. G. L.

Importanța pe care conducerea 
de partid și dc stat o acordă rezol
vării problemelor locuințelor și e- 
forttirilor care se fac în acest sens, 
obligă comitetele executive ale con
siliilor populare, pe toți cei
activează în domeniul gospodăriei 
locative, să dea dovadj de un înalt 
spirit de răspundere în gospodărirea 
și întreținerea fondului locativ, par-

Un grupaj de reportaje și informații despre munca plină 
de dăruire a colectivelor de muncă din Valea Jiului pen
tru a traduce în viată marele îndemn patriotic : realiza
rea cincinalului înainte de termen. Vom relata despre noi 
fapte de vrednicie a minerilor din Uricani și a construc
torilor barajului de la Valea de Pești.
Pagina — „Comuniștii — animatorii marii întreceri" ; 
Un material care va releva răspunderile sindicatelor in 
realizarea angajamentelor minerilor;
Rubrica „In reverber";
Un reportaj despre viitorul motel Gambrinus; 
Secvențe culturale;

I 
I
I
I 
I

te importantă a avuției naționale, e- 
lement determinam al nivelului de 
trai al populației.

In acest sens Valea Jiului cunoaș
te din plin transformările înnoitoare 
ale urbanizării moderne, prin fon
durile sporite de investiții alocate 
pentru construcții de locuințe și so- 
cial-culturale, pentru întreținerea și 
conservarea fondului locativ de stat.

Numai în perioada cincinalului 
trecut în municipiul Petroșani s-au 
construit 6 630 apartamente în cvar
tale noi și moderne, cu instalații de 
apă, canal și termojicare, precum și 
alte dotări de interes social, la care 
se vor mai adăuga în actualul cin
cinal peste 4 000 de apartamente noi.

Suprafața totală a fondului de lo
cuințe proprietate de stat a crescut 
de l.i an la an. însumînd în pre
zent 1 324 000 mp, reprezentînd o 
bază de mijloace fixe în valoare de 
peste 1,4 miliarde lei, aflată în ad
ministrarea și întreținerea întreprin
derii de gospodărie locativă Petro
șani.

Experiența obținută, formarea ca
drelor de muncitori proprii, crește
rea calificării și competenței perso
nalului tehnic-administrativ au de-

terminai ca activit 
nere, administrare și 
rire a fondului locativ, 
fășoare în mai bune condițiuni.

Comitetele executive ale consi
liilor populare, municipal și orășe
nești, au orientat activitatea I.G.L. 
și a sectoarelor respective în așa 
fel î. cît acestea să cuprindă un vo
lum cît mai mare de muncă, acor- 
dînd prioritate remedierii deficiențe
lor la obiectivele cu valoare mare, 
a căror neglijare duce la degrada
rea lor prematură

Fără a minimaliza eforturile și 
rezultatele bune obținute de colecti
vul de muncă al I.G.L. pînă acum, 
trebuie să arătăm că ele nu sînt pe 
măsura dotării și condițiilor create 
și nici la nivelul cerințelor și soli
citărilor cetățenilor. Această situație 
este determinată îndeosebi de lipsuri 
organizatorice manifestate în activi
tatea întreprinderii și a sectoarelor 
sale. Se constată și la ora actuală 
că la I.G.L. nu se ține cont de o 
seamă de factori esențiali, cum ar fi 
cunoașterea datelor reale din care

atea de întreți- 
bună gospodă- 

să se deș

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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te din buzunarul salopetei un 
carnețel pe care-și notase cau
zele rămînerii în urmă. Le 
transcriem în ordinea enumera
tă de el i

— aprovizionarea necorespun
zătoare a locurilor de muncă cu 
lemn de mină, seîndură, vago- 
nete goale;

— defectarea crațerelor ;
— întreruperi în furnizarea 

aerului comprimat;
— executarea cu întîrziere a 

pușcărilor ;
— linia ferată defectă pe o 

lungime de 30 metri etc., etc.
Jumătate din șut, îl pier

dem pentru aducerea lemnului , 
dc la puț la abataj. Am cerut ; 
patru muncitori pentru a pre
lua această sarcină, ne-au fost 
repartizați, dar... nu i-am primit 
nici astăzi. In loc să extrag căr
bune, mă plimb prin mină după 
lemn, Cînd încep să bat găuri, 
descopăr cu surprindere că 
n-am aer 1 Mai stau o oră-două. 
Intră schimbul următor și eu 
aproape că n-am făcut nimic. 
Să ne mal mirăm atunci că în

Al. SĂNDULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE
QMM.re.Le. de

Dintotdeauna, creatorii 
populari de pe meleagurile 
Albei au știut să dea stră
lucire și căldură lutului și 
lemnului, să împlinească, 
pe țesături și cusături, 
ciudatul joc al culorilor. 
Fiecare zonă în parte — 
Valea Tîrnavelor sau A- 
puseni, Valea Mureșului 
sau Ținutul Sebeșului — 
își are culorile, desenele 
și țesăturile sale specifice, 
cu semnificații deosebite.

Această măiestrie, care 
se transmite din generație 
în generație, își găsește în

prezent o deplină afirma
re și în frumoasele covoa
re de Alba 
fecționarea acestora, în 
mai multe localități ale 
județului au fost înființa
te noi secții, în care lu
crează sute de femei ce 
dovedesc multă pasiune ți 
pricepere.

Primele secții pentru 
confecționarea manuală a 
covoarelor au fost create 
în localitățile Abrud, 
Aiud, Valea Mînăstirii și 
Alba lulia. Succesul de 
care s-au bucurat aceste co-

Pentru con-

cUba
vome, cu un pronunțat 
specific local, din partea 
populației, a făcut ca U- 
niunea județeană a coope
rației meșteșugărești să ex
tindă acest sector de acti
vitate și în alte localități 
ale județului. Asemenea 
unități au fost deschise în 
satele și comunele Avram 
lancu. Baia de Arieș, O 
coliș, Poșoga și în orașele 
C.împeni ș. Zlatna. Sem
nificativ este și faptul că 
noile secții își desfășoară 
activitatea în Munții A

puseni, o zonă cu tradiții 
etnografice deosebite.

Covoarele confecționate 
pe străvechile meleaguri 
ale Țării Moților, au un 
colorit aparate, un desen 
deosebit, care îneîntă 
ochiul, fac o trecere fi
rească dintre un obiect 
de artă și un lucru util, 
plăcut.

Un alt element esențial 
este diversificarea acestei 
activități. In prezent în 

! în zo-secțiile existente
nele din Apuseni și Va
lea Mureșului se confec
ționează în culori și de
sene diferite 14 modele 
ile covoare și scoarțe ro 
mânești Datorită

lor lor, covoarele de Alba 
se bucură de o bună apre
ciere a cumpărătorilor din 
șase țări ale lumii și din 
mai multe județe ale tării 
noastre.

Am văzul aceste covoa
re la Abrud și Alba lu
lia, unde colectivele de 
muncă au mîndria de a fi 
printre primele din județ, 
care au confecționat în- 
tîile covoare de Alba Po
licromia lor este greu de 
descris ca și măiestria ce
lor care știu să îmbine fi
rele de lină, (banalele fi
re de lină!) cu o uimi
toare ușurință.

calități Marin NEACȘU

Noua policlinică a orașului Iași.

n portul Cernavodă e în 
construcție o bază pen
tru repararea navelor 

fluviale, prevăzută a intra în 
exploatare anul acesta. Noul o- 
biectiv, menit să contribuie la 
descongestionarea șantierelor 
fluviale de un important volum 
de lucrări de reparații navale, 
cuprinde un bazin cu o adînci- 
me de 10—11 metri, o cală cu 
o lungime (le 200 metri, instala
ții de ridicat de mare capaci
tate, ateliere specializate do
tate cu utilaje moderne necesa
re reparațiilor de nave.

I
a Focșani a fost dat în fo

losință un modern spital 
cu 760 de paturi, cuprin- 

zînd secții de chirurgie, boli in
terne, pediatrie, oncologie, ob- 
stretică-ginecologie, O.R.L. ș.a. 
Tot în cadrul noului spital func
ționează și o policlinică, cu toa
te serviciile medicale de con
sultații, precum și o stație dc 
reanimare Cele trei unități «înt 
dotate cu aparataj modem de 
investigație, diagnoze și
tratament

(Agerpres)
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Muncitori, ingineri și tehnicieni mineri!

Cum irebsiee procedat peraim 
EXPLOATAREA SI ÎNTREȚINEREA 
«CÎÂ Â TRAW0RI0WL0R
GO BâHĂ SE CIO0OC în eonditie

9

dm subteran

® instruirea personalului ce 
deservește aceste utilaje asupra 
sarcinilor de serviciu ce le au 
la locul de muncă.

Ce se întîmplă dacă aseme
nea măsuri nu se iau din timp 
este lesne de înțeles. Spre edi
ficare, redăm un caz de la E.M. 
Paroșeni care ne scutește de alte 
comentarii. La transportorul cu 
bandă ce cauciuc — avînd lun
gimea de 500 metri — montat în 
galeria principală de 
tul 575 în cursul lunii 
avut loc o avarie în 
reia covorul benzii a

blocării 
materialul 
de întoarcere a 
din amonte, o- 
unei defecțiuni.

O CERINȚĂ MEREU ACTUALĂ
LA LUCRĂRILE DE ÎNAINTARE ÎN STERIL

V'v va-a.-

Interdicții • a
|C

® MINERI ! Nu perforați uscat găurile 
de mină în steril;

• Nu pușcați găurile de mină fără apli
carea burajului în apă ;

© Nu uitați ! La încărcarea sterilului 
manual sau mecanic concentrația prafului este 
de 12 ori mai mare decît concentrația nepe- 
riculoasă admisă. Deci aplicați măsurile de 
combatere ;

@ Folosirea perdelelor de ceață împie
dică migrarea prafului periculos și reduce 
temperatura aerului ;

® Prin efectuarea controlului medical a- 
nuai vom opri la timp contractarea silicozei ;

batere 
puneți 
ză ;

a prafului în mod permanent, vă cx- 
la pericolul de îmbolnăvire de silico-

® La lucrările în steril unde se dezvoltă 
mult praf, coloanele de aeraj vor 
manență numai la 2 m distanță de 
lucru ;

fi in per- 
frontul de

® 
care și 
trebuie

NU UITAȚI ! La lucrările 
rambleiere pneumatică, 
folosească măști Contra

de
să

de șistifi- 
muncitorii 
prafului ;

e
și de alta de punctul de lucru, porțiunea res
pectivă de galerie trebuie stropită pc distanța 
de 5 metri.

La lucrările <te întreținere, de o parte

de

co-

Un accesoriu care nu trebuie neglijat

ATENȚIE!

La mori- 
de com-

sau pentru a salva alte perșoa- 
La efort mărit (fugă sau ridi- 
greutăți) se încălzește, purtăto- 
nu primește suficient aer și în 
mai multe cazuri scoate masca

îpibu- 
dc ex-

apăsînd 
de să-

❖ 
dală; 
1 îind

tensionarea mecanică 
a covorului de cauciuc ; 
centrarea perfectă a covo- 
benzii pe traseul de vehi-

unui 
funcțiune. In 
degajat o can- 
de fum care a 
orizontului 575

subteran, masca individuală 
în

cazurile au 
severe celor 

de securitate 
este necesar

Valea
stt-

să se a- 
orizontale 
deoarece, 
procedeu,

@ MAIȘTRI MINERI ! Compartimentul 
de circulație a suitorilor în săpare trebuie 
spălat cu apă săptămînal.

® ATENȚIUNE MUNCITORI ! 
I Ie de rambleu, neaplicînd măsurile V_________

de securitate

plina

tago-

i m bă re (ui
bandă

*

*

i
i
*

T

Transportul cărbunilor cu 
ajutorul benzilor de cauciuc fa
ce parte integrantă din mijloa
cele moderne de transport care, 
la ora actuală, are tendința de 
a se extinde din ce în ce mai . 
mult în lucrările miniere din 
subteran. Acest fel de transport, 
avînd un randament superior 
celui clasic c-u vagonete, se pre
tează a fi utilizat pe trasee me
dii Și lungi acolo unde există 
posibilitatea deversării materia
lului transportat în suitoare co
lectoare, în silozuri sau vehicu
larea spre suprafață a cărbune
lui prin plane înclinate.

Transportoarele cu bandă de 
cauciuc ca oricare utilaj, avînd 
organe în mișcare, trebuie în
treținute și exploatate corect 
pentru a se evita producerea u- 
nor accidente umane sau tehni
ce. Pentru aceasta este necesar 
ca traseele din subteran pe care 
se utilizează aceste utilaje să 
fie perfect luminate, pentru a se 
putea supraveghea întregul an
samblu il benzii precum și pen
tru a se evita posibilitatea de 
accidentare a personalului care 
circulă în apropierea acestora. 
Un alt mijloc de securitate este 
instalarea unor avertizoare so
nore care să preceadă punerea 
în funcțiune a benzii.

Pe lîngă aceste mijloace ab
solut indispensabile, prezența 
dispozitivului de oprire din o- 
rice punct de pe traseul benzii, 
accesibil personalului care cir
culă în apropierea acestora, es
te o condiție obligatorie. De la 
acest dispozitiv, orice persoană 
care observă nereguli în func
ționarea benzii (frecări exage
rate de suporții benzii, role că
zute care freacă puternic ban
da sau frecări ale covorului ben
zii) are obligația de a opri func
ționarea utilajelor. In cazul în 
care pe un traseu sînt montate 
mai multe benzi transportoare, 
schema electrică de acționare 
trebuie aranjată de așa manie
ră îneît decuplarea uneia din 
benzile transportoare din flux 
să producă decuplarea tuturor 
benzilor din aval acest lucru 
fiind obligatoriu pentru a se 
preveni producerea unor posi
bile avarii tehnice. De aseme
nea, stațiile de acționare și de 
întoarcere, precum și cuplajele 
motoarelor de acționare trebuie 
prevăzute cu apărători care să 
facă imposibilă accidentarea 
personalului de deservire, prin 
introducerea membrelor acesto
ra înspre organele de mișcare 
ale transportoarelor. In acest 
sens se atrage atenția că după 
efectuarea intervențiilor sau a 
reparațiilor, apărătorii trebuie 
re puși ln loc.

Curățirea sau ungerea ben
zilor transportoare, în timp ce 
banda se află în funcțiune, este 
strict interzisă I Curățirea tobe
lor, ungerea lagărelor sau in
tersecțiile la rolele dc ghidare 
este permisă numai cu transpor
torul oprit și blocat și montarea 
pe întrerupătorul motoarelor e- 
Jectrice de acționare a tăblițe
lor avertizoare sau anunțarea la 
pupitrul de comandă — în cazul 
comenzilor centralizate — asu
pra operațiilor ce se execută. 
După terminarea lucrărilor, per
soana responsabilă cu efectua
rea acestora, după ce s-a con
vins că nu mai este nici un pe
ricol. poate pune instalația în 
funcțiune.

In privința covorului benzilor 
transportoare folosite în subte
ran este de menționat faptul că 
ele trebuie să fie confecționa
te din material greu inflamabil

pentru ca, în eventualitatea u- 
nor frecări accidentale puterni
ce, să nu provoace aprinderea 
și prin aceasta vicierea atmos- 
feijpi din subteran eu produse 
de ardere (fum, gaze nocive) ca
re, introduse în căile de aeraj 
ce spală fronturile de lucru 
pot provoca accidente umane. 
De aceea, pc traseul benzilor 
este obligatorie montarea unei 
rețele c’e apă antiincendiară ca
re să poală fj pusă în funcțiune 
imediat ce S-a semnalat vreun 
fenomen sau 
dere a benzii

Cauzele ce 
angajare de 
cată a covoarelor de 
sînt următoarele : o 
insuficientă a covorului, fapt ce 
favorizează alunecările benzii la 
nivelul tobelor de acționare ; 
role căzute sau material steril 
căzut pe partea interioară a 
benzilor oprite la suporții sche
letului de susținere, care, prin 
frecări, degajă căldură. Și frecă
rile laterale ale covorului, dato
rate necentrării corecte a aces
teia, sînt surse ale degajărilor 
de căldură ale pericolului de a- 
prindere. Iată cîteva din mă
surile de prevenire Ce se im
pun a fi luate :

© 
rectă

tuliți 
rulare;

întreținerea rolelor ;
@ curățenia în jurul trans

portorului ;

tendință de aprin
de cauciuc.
pot conduce la o 
temperatură ridi- 

cauciuc 
întindere

Sporirea producției de huilă la 
minele din Valea Jiului prin inten
sificarea ritmului de exploatare a 
cărbunilor, extinderea în profunzime 
a lucrărilor, se știe că a dus la creș
terea degajărilor dc gaze. în special 
a degajărilor de metan, care pun 
probleme deosebite atît în ceea ce 
privește executarea lucrărilor de pre
gătire cît și a celor de exploatare. 
Jn aceste condiții, s-a impus luarea 
de măsuri adecvate care să ducă 
la diluția degajărilor dc gaze, folo
sirea de tehnologii noi de lucru 
(pușcarca în atmosferă minieră mc- 
lanoasă sub proiecția norului dc 
praf stingător de bicarbonat dc so
diu), susținerea corespunzătoare a 
lucrărilor miniere și crearea condi
țiilor de securitate maximă a mun
citorilor din subteran.

Experiența țărilor cu industrie mi
nieră dezvoltată, precum și propria 
experiență, ne demonstrează însă că 
deși s-au pus în aplicare toate mă
surile ce puteau fi prevăzute, to
tuși. din anumite cauze, au avut 
loc accidente tehnice și umane cau
zale de concentrația gazelor, de a- 
prinderea sau explozia lor. Aceasta 
a impus dotarea personalului din 
subteran cu aparatură și mijloace 
individuale dc salvare, iar la ni
vel de exploatare, organizarea unor 
servicii de intervenție încadrate cu 
personal special instruit și cadre de 
conducere de specialitate. La fiecare 
exploatare au fost organizate „uni
tăți de salvare minieră" dotate cu 
aparatură, personal și mijloace de 
intervenție în caz de avarii (focuri 
de mină, incendii subterane, explozii 
de gaze sau praf etc.).

MANIPULAREA 
CORECTĂ A MĂȘTII 
DE AUTOSALVARE

la orizon- 
maj a.c. a 
urma eă- 
fosț dete- 

covo- 
de-

riorat, datorită 
rului de către 
versat pe stația 
transportorului 
prit din cauza 
Banda, nefiind întinsă suficient, 
a permis frecarea covorului de 
către toba de acționare a 
motor rămas în 
urma frecării s-a 
titate apreciabilă 
poluat atmosfera 
pentru scurt timp. Această ava
rie a deranjat activitatea oame
nilor în acea zonă a minei, a 
produs o stagnare a procesului 
de transport de circa 5 ore, ne
cesară efectuării lucrărilor 
vulcanizare la bandă.

Toate acestea au fost posibile 
datorită faptului că manipulan- 
tul benzii a părăsit transpor
torul lăsînd în locul său o per
soană incompetentă, precum și 
datorită faptului că instalația 
electrică de comandă a acționă
rii dc la distanță a benzii, fiind 
defectă, comanda a fost trecu
tă pe conexiunea locală. Persoa
na care a rămas în locul mani- 
pulantului. necunoscînd mane
vrarea corectă de oprire a ben
zii, a lăsat un grup de acționa
re în funcțiune care a provocat 
avaria. Este un caz care invită 
la reflecție, la luarea de măsu
ri preventive în toate locurile 
din subteran unde transportul 
se efectuează cu benzi de cau
ciuc.

Ing. Petru IOSIP 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

Praful silicogen care se for
mează în lucrările miniere din 
subteran, dacă nu sint luate mă
suri de prevenire și combatere, 
pătrunde în plămini și după o 
perioadă mai lungă sau mai 
scurtă — în funcție de rezisten
ța organismului celor expuși — 
produce îmbolnăvirea de sili
coză. Această boală se datorește 
pătrunderii prafului de bioxid 
de siliciu in plămini, care re
duce capacitatea de lucru a plă- 
minilor și implicit reduce capa
citatea de muncă a celor îmbol
năviți <le silicoză.

Mai sînt unii angajați care 
cred că datorită rezistenței or
ganismului lor nu Se vor îmbol
năvi de silicoză și nu dau sufi
cientă importanță aplicării mij
loacelor de prevenire și comba
tere a prafului silicogen. Pen
tru a înlătura aceste idei greși
te, subliniem faptul că cercetă
torii au stabilit că prin căile 
respiratorii ale omului se reține 
numai 50° o din praful inhalat. 
Muncitorii care execută o mun
că grea în subteran și care res
piră pe nas și din cînd în cind 
Pe gură, înghit 25% din praf, 
25% este reținut de căile respi
ratorii iar 50% pătrunde în plă- 
mîni .

Praful silicogen se produce 
în subteran atunci cînd nu se 
aplică mijloacele de prevenire 
Ia lucrările în steril, în special 
la perforare (circa 399 mg/mc 
aer), Ia încărcare (circa 48 
mg/mc) și la armare (circa 33 
mg/mc aer).

Dacă ținem seama că prin 
normele departamentale de pro
tecție a muncii la minele din 
Valea Jiului, conținutul maxim 
admis este de 4 mg/mc aer se 
deduce cît de mare este perico
lul de îmbolnăvire atunci cînd

nu se aplică măsurile de pre
venire șt combatere a prafului.

Pen.ru prevenirea și combate
rea prafului este necesar să se 
aplice următoarele măsuri :

© perforajul umed 
plice atît in lucrările 
cît și cele înclinate, 
prin aplicarea acestui 
se reduce praful care se for
mează la perforajul uscat pînă 
la 98%;

@ la încărcarea materialului 
derocat se va aplica stropirea 
intermitentă, cînd încărcarea se 
face manual, și continuă cînd se 
efectuează cu mașina de .încăr
cat, aceasta realizîncu se prin 
montarea a cîte unui pulveri- 
zator în părțile laterale ale 
mașinii ;

@ la armarea locului dc mun
că sau la lucrările de întreține
re se vor stropi pereții lucră
rii miniere înainte dc începerea 
lucrului;

@ înainte de executarea lu
crărilor de pușcare se va stropi 
locul de muncă pc o distanță 
de circa 5—10 m, iar înainte de 
explodarea găurilor se vor pu
ne în funcțiune pulverizatoa- 
rele aer-apă Ia distanță de 10— 
20 metri de frontul de lucru. 
In acest scop se va aplica și 
burajul cu fiole de apă;

@ pentru combaterea prafu
lui se vor instala pulverizatoare 
în coloanele de aeraj la refula
rea acestora, se vor crea perde
le de ceață și se vor monta 
pulverizatoare în toate punctele 
generatoare dc praf;

la rambleierea pneumatică, 
mașinile de rableiere și conduc
tele să fie bine etanșate iar locu
rile de muncă să fie bine stro
pite cu apă;

® în cazul dirijării coperișu- 
lui prin prăbușire, spațiul ex

ploatat să fie bine stropit cu 
apă;

@ spălarea periodică cu apă 
a galeriilor de transport; la 
suprafață trebuie să se ia urmă
toarele măsuri pentru combate
rea prafului :

@ utilajele să fie carcasate și 
cu interiorul plasat sub depre
siunea unui ventilator;

@ să existe instalații de des- 
prăfuire adecvate procesului 
tehnologic (stropire, perdele de 
ceață, hidrociclioane etc).

@ construirea de hote de as
pirate prevăzute cu ventilatoare, 
tuburi de evacuare, separatoa
re, filtre etc.);

© amplasarea haldelor de 
steril la distanță mare de gurile 
de intrare a aerului în mină;

© amplasarea instalațiilor de 
preparare a rambleului la dis
tanță mare de gurile dc intrare 
a aerului în mină Și desprăfui- 
rea corespunzătoare a aerului 
aspirat din preparații înainte dc 
a fi evacuat în atmosferă:

@ izolarea și captarea pra
fului la culbutoarele și silozu
rile din apropierea puțurilor:

© crearea de spații verzi în 
incinta minelor;

curățirea prafului în ram
pele puțurilor, folosind aspira
toarele de praf industrial la 
puțurile de intrare a aerului.

Prin aplicarea măsurilor <le 
prevenire și combatere a prafu
lui silicogen corespunzător lo
cului unde ne desfășurăm acti
vitatea, vom reuși să ne ferim 
de pericolul de îmbolnăvire de 
silicoză, obținînd rezultate bu
ne și continue în procesul de 
producție.

Qa^ecLdatiul
Însoțitorul de tren Jean Mo

can din sectorul Vil transport 
al minei Petrila și-a divulgat 
o mare „înclinație" pe care 
o posedă: aceea de a se lan
sa, in timpul programului de 
lucru in subteran, in treceri 
periculoase printre vagonete- 
le din convoaiele ce circulă 
prin subteran. „Sint un fel 
de cascador, înfrunt primej
dia cu curaj; altul mai brav 
ca mine nu se mai află la 
mină! — și-o fi spus in 
sinea lui J. Mocan. Și din ac
tul lui de bravadă și-a fă
cut o practică. Așa se face că 
deunăzi organele de control 
pe linie de protecție a mun
cii l-au surprins in 
„demonstrație" a „curajului" 
său., nemaipomenit (a se citi 
nesăbuit ').

In timp ce trenul de

nete pe care îl însoțiea, înain
ta cu viteză pe galeria trans
versală de transport de la o- 
rizontul XIV, J. M. \ își făcea 
de lucru traversîndi „țugui" 
printre vagonete cind intr-o 
parte, cind in ilta. De adin
ei! ce era in demonstrația... 
cascador ivească a uitat să a- 
gațe lampa roșie la ultimul 
vagonet al trenului. ^Așadar, o 
a doua încălcare grosolană a 
normelor de protecție a mun
cii la transportul în subteran.

Pentru actul lui iresponsa
bil -are ii punea viața în 
grav pericol (iiigonetele pu
teau in orice clipă șă-l ■ stri
vească intre ele), pentru în
călcarea disciplinei muncii J 
Mocan a fost aspru sancțio
nat. Să-i treacă ne viitor pofta 
de. a mai face pe... cascado-

Ing. Ioan AVRAMESCU, 
Serviciul control 

protecția muncii

MASCA DE AUTOSALVARE

Pagină publicitară 
publicată la cererea 
Centralei cărbunelui 

Petroșani

Datorită construcției ci simple, a 
greutății scăzute și a condițiilor Ia 
purtat, măștile filtrante de autosal- 
v.trc au găsit o largă răspîndirc în 
industria minieră, ca mijloc de pro
tecție a respirației în timpul retra
gerii din zonele viciate din subteran, 
ca urmare a unor avarii miniere.

Măștile filtrante de autosalvare 
funcționează pe principiul purifică
rii aerului inspirat dc gazele toxice, 
cu ajutorul unor substanțe chimice

lolosi o singură dată și numiți în 
zonele unde aerul viciat mai con
ține 16—17 la sută oxigen, iar con
centrația de oxid de carbon (CO) 
este de pînă la 1 la sută. In ‘ mod 
practic, măștile se pot lolosi nu
mai în zone viciate, unde flacăra 
lămpii de siguranță cu benzină încă 
nu se stinge. Masca filtrantă de 
autosalvare folosită la noi în țară 
este de fabricație indigenă (IjJzina 
de prelucrare mase plastice Buzău) 
la ora getuală este în studiu un nou 
tip de mască de autosalvare, cu 
greutate mult redusă (la jumătate) 
dar cu caracteristici tehnice 
nătățite și care este în curs 
perinientare.

Exploatările miniere din 
Jiului sini dotate cu un număr 
ficient dc măști, asigurînd iiepărui 
salariat din subteran mască indivi
duală, plus rezerva cerută de nor
mele în vigoare.

Masca este prezentată 
tic (port-mască), perfect 
printr-o bandă metalică 1 
linia de închidere a cutiei 
aliaj fuzibil. Această cutie 
tradusă într-un sac de 
văzut cu curele pentru 
purtată.

In conformitate cu 
normelor în vigoare, 
miniere sînt obligate a 
rilicările prevăzute prin 
vizuale, prin 
fundare in ;
6C°C. iar 
la aceste tesle să fie înlocuite.

Iată cîteva reguli ce trebuie res
pectate de personalul dotat cu mas
că individuală de autosalvare :

în timpul schimbului, masca 
de autosalvare, se va păstra asupra 
muncitorului sau în imediata apro
piere a lui, in sacul respectiv;

<$> scoaterea cutiei din sacul port- 
mască se va face de către purtător, 
numai în momentul folosirii ci;

se interzice introducerea în 
sacul port-mască a altor obiecte sau 
materiale;

masca se va feri de lovituri, 
întrucît, în caz de lovire, poate fi 
dezetanșată și atunci cînd se impune 
folosirea ei nit se poate deschide, 
scoate din cutia port-mască;

măștile se folosesc 6 singură 
durata maximă de utilizare 

de 2 ore

MODUL
DE FOLOSIRE

care ar exista în interiorul măștii, 
după care se menține ciclul normal 
de respirație.

Dacă în timpul folosirii măștii de 
autosalvare temperatura aerului in
spirat prin ea se ridică, astlel în- 
cît purtarea măștii în continuare 
este dificilă, aceasta indică o con
centrație de oxid de carbon mai ma
re de 1 la sulă și în acest caz se 
impune părăsirea urgentă ă zonei 
viciate fără a se scoate masca înain
te de ieșirea din zona toxică.

într-o ctt-
l etanșă 
lipită pe 
;i cu un 
: este in- 

pînză pre- 
a putea ii

prevederile 
exploatările 
asigura ve- 

controale 
cîntărire și prin scu- 

apă la temperatura de 
măștile care nu corespund

In 
de autosalvare se desface numai 
caz de incendiu, foc de ntină, ex
plozii, fenomene în urma cărora se 
degajă o cantitate însemnată de o- 
xid de carbon.

Modul dc manipulare a măștii 
de autosalvare este ilustrat practic 
în ordinea fotografiilor de mai jos :

1) Se deschide sacul port-mască 
și se scoate cutia din interiorul lui.

2) Se desprind cele două inele cu 
degetele arătătoare de la ambele 
părți, piuă la începerea desprinderii 
și pînă la completa dezlipire a ben
zii. In continuare, operația de dez
lipire a benzii se poate face trăgînd 
și de un singur inel.

3) După desprinderea benzii, cu
tia port-mască, cu săgeata albă în 
sus, se prinde cu mîinile de cele 
două capele și se lovește cu mijlocul 
de genunchi de cîteva ori, 
puternic în sensul indicat 
geată.

4) Se scoate masca din 
se agață după gîl cu ajutori 
de susținere, înlăturindu-s 
port-mască.

5) Se introduce în gură piesa bu
cală astfel îneît rama plată să se 
așeze pe partea exterioară a gin
giilor (se prind cu dinții cei doi pin
teni). Introducerea piesei bucale în 
gură se face astfel îneît supapa de 
expirație să fie orientală în sus.

6) Se astupă nările prin strîngerea 
nasului cu pensa nazală, care se află 
prinsă cu sfoară dc piesa

7) Se execută o expirație 
nică pentru a evacua

Masca este individuală și nu poa
te fi folosită pentru a depune efor
turi
ne.
cat
iul
cele 
intoxieîndu-se cu gaze.

Defecțiuni ce pot apare 
în timpul manipulării și 

folosirii măștii 
de autosalvare și care se 

pot elimina pe loc

aerul

bucală, 
puter- 
viciat,

a) In caz dc rupere a unui inel : 
se deschide cutia port-mască trăgînd 
de celălalt inel pînă la desfacerea 
completă a benzii de etanșate. Se 
va lucra cu atenție pentru a nu 
rupe și al doilea inel, întrucît. în 
acest caz, banda nu se poate dezlipi 
(desface capătul) decît folosind un 
clește, care nn-1 avem la îndemînă 
in mină.

b) In situația cînd, din cauza de
formării cutiei, masca nu se poate 
scoate. Se folosește fără a se forța 
scoaterea ei din cutie, ca și în ca
zul cînd a fost scoasă

c) Tubul groful rupt sau străpuns 
fi lipsa supapei de expirație : Se în
depărtează tubul grofat și se intro
duce racordul cutiei direct în gură.

Inspirația se face prin cutie (mască) 
iar expirația pc nas.

d) Lipsa piesei nazale : se blo
chează nările prin strîngcre cu de
getele dc la mînă.

In vederea folosirii corecte a 
măștii, personalul tehnic instruiește 
întregul personal ce intră în subte
ran, iar pentru noii angajați instruc
tajul sc lace în cadrul centrelor de 
instruire (Dîlja și Vulcan)

Cu toate 
dului greșit 
din funcție 
măști, iar la 
subteran se 
cînd muncitorii 
corect dc folosire, nu știu în 
situații trebuie folosite măștile și. 
ceea ce este mai grav, mai sînt mun
citori și chiar personal tehnic și de 
supraveghere, care nu poartă în mi

mă masca. Astfel de situații s-au 
constatat la minele Lonea. Barbă- 
teni și Lupeni. Recent, la E. M. Lu- 
peni, serviciul de aeraj de la a- 
ceastă mină a găsit în subteran pe 
maistrul mecanic Constantin Moga. de 
la sectorul VI și pe artificierul Vasile 
Todoran de la sectorul IX, care nu 
aveau mască asupra lor. La E. M 
Lonea în repetate rînduri, în ca
drul sectorului I au fost găsiți mun
citori și chiar maiștri fără mască 
în subteran. Astfel, la un control 
făcut în ziua de 20 iunie a. c. or
ganele serviciului eoni rol protecția 
nimicii din C.C.P au găsit în coli
vie, pregătiți pentru a intra în mi
nă, pe lăcătușii Nicolae Grecea. 
Gheorghe Avram și Nicolae Luca. 
iar la sectorul VII transport, mais
trul de transport Traian Minici, deși 
avea ridicată 
cu el. fiind | 
fără mască 
fost aplicate 
care încalcă 
minieră In 1 
un control 
serviciilor
'ări în acest domeniu și o verificare 
iermanentă din partea personalului

a purta 
și a cu- 
folosirea 

către personalul din sttb-

— ( um treci printre va
goane in timp ce ele 
merg ?!

— Ce-aj pățit, ortace ?
— M-ant scăpat o... griiă...

acestea, din cauza mo
de manipulare se scot 

un număr însemnat de 
controalele efectuate în 
mai găsesc încă cazuri 

nu cunosc modul 
" t care

i masca, nu o purta 
găsit la orizontul 40C 
In toate 
sancțiuni 
normele 

concluzie,
mai riguros din partea 

de aerai de la exploa-

tehnic și de către maiștri, 
ce privește obligația de 
masca de autosalvare cît t 
noștințelor privitoare la 
măștii de 
teran.

Ing.
serviciul

Ioan MICLAUȘOIU 
control protecția muncii

oea

A fost detectat la mina Pa- 
roșeni în persoana lui Con
stantin Voculescu, lucrător in 
regie. Organele de control 
l-au surprins, „călătorind" pe 
banda de transport de la a- 
batajul nr. 6157 pe care îl 
deservește. Ignorînd cele mai 
elementare norme de securi
tate a muncii, riscurile la ca
re se expunea, a încălecat 
banda de cauciuc și a plecat 
— vehiculat de aceasta — 
spre partea superioară a aba-

tajului pentru a-și potoli, spu
nea el, setea de la robinetul 
de apă potabilă de acolo. 
Plimbărețul pe... bandă a fost 
însă oprit la timp din esca
pada încălcării flagrante a 
normelor de protecție a mun
cii 'nu avea asupra sa nici 
masca individuală de autosal
vare). ndministrindu-i-se rn- 
tidotul necesar Să-i fie de în
vățătură !

BRADEANU

*
*
**
ț

*I
*

— Și-uite, ca un gură-cască, 
Eu de sete să nu inor

Am plecat și fără masca 
Călărind |)e. . transportor

Pen.ru
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această acțiune

Koan POPESCU 
președinte

realizarea integrală
a sarcinilor de plan

(Urmare din pag. 1)

ProfilA douaidentitatea unuineobositartist amator
Tiberiu KARPATIAN

T ®

TENIS DE MASA

preazare. 
n ici o a- 
jormează

Privindu-l pc acest om, a- 
cum la cumpănă vieții, 
cu cîta incandescența dis

cută despre ceea ce-l preocupa, 
îmi vin în minte cuvintele poetu
lui : ,dn lumea asta trebuie să 
existe un loc unde sa te simți cu 
adevărat acasă**.

Se pare că loan Florii și-a gă
sit acest loc. Și l-a găsit aici, la 
Lupeni.

Pentru liniștea cititorului de a- 
cum două decenii e nevoie de o 
precizare: nu exista nici o ase
mănare între acel loan Florii, 
despre care coloanele ziarelor de 
atunci afirmau că a descins pe 
aceste meleaguri răspunzînd unei 
chemări cu adinei ecouri în acei 
$ni și că se află mereu în frun
tea acelora care s-au legat sa 
smulgă din viscerele pămîntului 
mai mult cărbune, și loan Florii 
de acum, care, de două ori pe 
săptămînă, trece pragul cercului 
de foto din cadrul clubului din 
localitate. Așadar, cele afirmate 
pînă acum impun o 
Intre cei doi nu există 
semănare pentru că... 
una și aceeași persoană.

După ce a bătut la ușa din 
față a tainelor mineritului și 
apoi a parcurs treptele ierarhiei 
profesionale, maistrul minier loan 
Florii și-a zis că a sosit timpul 
cînd își poale realiza visul plă
mădit cu mulți ani în urmă, și 
întreținut cu focul pasiunii con
tinue : fotografia. Nu ca o înde
letnicire despre care se spune că 
face „să treacă timpul**, ci mai 
altfel, la modul în care să ai cer
titudinea că din frumosul imens 
care ne înconjoară, ai reușit în- 
tr-un anume fel, cu anume mij
loace, să desprinzi, sa decupezi, 
un crîmpei.

DEBIT VERBAL

Din totdeauna s-a știut că femeile 
sînt mai guralive decît bărbații. Pî
nă în prezent, o demonstrație știin
țifică nimeni nu încercase 
A ce as i ă sar ci n ă ș i- a 
profesor dc la una 
țilc britanice. El a 
dc mai mulți ani, 
peste 10 000 dc bărbați < 
ajungînd, în cele din urma, 
cJuz.ia că bărbatul pronunță 
die 76 de cuvinte într-un 
in timp ce urmașele Evei au 
bit dc 105 cuvinte pc mintii.

s-o facă.
asumat-o un 

din universită- 
măsurat, timp 

debilul oral a 
și femei 

, la con- 
în me- 
minut, 
un de-

METODA INGENIOASĂ

Un tînăr învățător dintr-un sat, 
situat în apropiere de Moravia 
(Cehoslovacia) s-a văzut în situația 
dc a abandona prolesia pe care o 
îndrăgise așa dc mult, din lipsă de 
elevi. Pentru a rezolva această pro
blemă s-a gîndit că nu există decît 

_,i nu era 
mai puțin

UIIIUH Cd IIU LA13 
o singură soluție, care, deși 
prea ortodoxă, nu era 
ingenioasă.

Timp de patru 
noapte, lînărul 
fn geamurile unde locuiau tinerii că
sătoriți din sat pentru a-i trezi, 
după care dispărea.

Astăzi, eforturile sale au dat roa
de. In sat sînt atît de 
îneît cu 
prinde.

ani, în fiecare 
învățător a bătut

greu școala îi
mulți copii 

poate cu-

CONCURS

curioase și 
cunoscu- 
„omorî- 

astfcl de

Unui 
mai năstrușnice concursuri 
te pîna în prezent este al 
iovilor de muște**. Un 
concurs s-a desfășurat recent în Ne
pal cu prilejul luptei împotriva e- 
pidemici de holeră. Un juriu, for
mai cu acest prilej, a oferit un 
premiu de 600 rupii recompensă a- 
ccluia care va aduce 36 kilograme 
muște moarte.

UENO M EN NEOBIȘNUIT

Lacul sărat Canda. aliat pe con
tinentul Antarcticei, provoacă încă 
multe nedumeriri geofizicienilor. Lat 
de 2 kilometri și lung dc 8 kilo
metri, lacul este în permanența 
perit de 350 metri de gheață, 
ce nu ar părea surprinzător dacă a- 
vem în vedere că la altitudinea în 
care se găsește termometrul indică, 
în medie, o temperai ură anuală dc 
minus 20 de grade. Cu toate a-

(Urmare din pag. /)

sa rezulte starea tehnica și de uzură 
a fondului locativ, necesitatea și o- 
poriunitaiea lucrărilor de reparații 
și întreținere.

Nercspectarea și necunoașterea a- 
eestor cerințe a dus adeseori la în
tocmirea unor documentații nercale 
care nu se bazează pe constatările 
din teren și care au avut drept ur
mare dispersarea forței de munca 
și a utilajelor, o marc risipă dc ma
teriale, neexecutarea în totalitate a 
lucrărilor necesare, iar calitatea a- 
cestora, a fost în cea mai mare 
parte sub nivelul cerut.

Una din problemele frecvente că
reia nu i se acordă importanța cu
venită este și aceea a intervențiilor 
în caz de avarii la conducte și in
stalații, care, deși sînt sesizate la 
timp, nu se remediază operativ, în 
funcție dc gravitatea lor.

Aspectele negative din cadrul 
I.G.L. sînt determinate in multe pri
vințe și dc soluțiile necorespunzătoa
re date de către proiectanți, dar , 
mai ales de slaba calitate a unor 
lucrări executate de constructor.

Faptul că pînă în acest an, bene
ficiarul de investiții pentru locuințe 
a fost I.G.C. a făcut ca ani de-a 
rîndul să sc perpetueze o scrie de 
deficiențe în execuție, prin lipsa de 
exigență și cointeresare, mergîndu-se 
pe principiul că după recepționare 
obiectivele erau predate I.G.L. Așa 
sc explică și faptul că diriginții dc 
șantiere nu au urmărit și recepțio
nat unele lucrări pe faze de exc-

Dc fapt acest neobosit și pasio
nat „vînător" de imagini, in veș
nică goană după inedit, face par
te din cea de a doua generație 
a cercului de joto din Lupeni, 
unul din primele de acest gen 
din (ară. A preluat ștafeta din 
mers și, dintr-un fel de a petrece

în mod 'util timpul liber, a deve
nit o mare pasiune, desfășurată 
și călăuzită dc normele creației 
artistice. In cei 18 ani de cînd 
Ioan Florii investighează lumea 
din jur prin obiectivul aparatu
lui de fotografiat și decantează 
frumosul pe pelicula de celuloid, 
a parcurs un drum sinuos, drum 
nesculit de eșecuri și incertitu
dini. Pasiunea fără margini pen
tru. această îndeletnicire l-a aju
tat să discearnă ceea ce vizează 
frumosul sub raport estetic, ar
tisticul, în acest gen de creație. 
Conducătorul cercului de acum și

animatorul principal al activității 
foto-artistice din oraș nu uită să 
se întîlnească în fiecare joi cu 
membrii cercului și să zăbovească 
pînă la orc tîrzii în noapte cu 
acei care vor prelua ștafeta aces
tei frumoase tradiții din lupeni 
și, poate, pasiunea îndrumătoru
lui cercului.

Dacă prin natura lucrurilor 
roadele muncii lui Ioan Florii în 
adîncuri sînt cunoscute de o co
lectivitate mai restrînsă de oa
meni, fotografiile lui și ale altor 
membri ai cercului au' purtat me
sajul dorinței de a țese frumosul 
prezentului din fire de lumini și 
umbre în cele mai diferite col
țuri ale lumii. Numai în ultimii 
ani cercul de foto din Lupeni a 
expediat fotografii, selecționate cu 
grijă, pe adresa unor expoziții in
ternaționale ce au avut loc în 
Brazilia, Anglia, R. D. Germană, 
Franța, Cehoslovacia și se pregă
tește asiduu pentru cele care vor 
avea loc în viitorul apropiat în 
R. F. a Germaniei și Tailanda.

Fotografii semnate de Ioan 
Florii și alți membri ai cercului 
au tălmăcit, de asemenea, serio
zitatea cu care este privită aceas
tă îndeletnicire în Lupeni la ex
pozițiile, saloanele, care au fost 
organizate în ultimii ani la lași, 
Tg. Mureș, Lupeni și Craiova.

...In fiecare săptămînă, joi spre 
seară, îndrăgostiții secvențelor 
imobilizate pe oglinda hîrtiei foto- 
sensibile și cei care abia deslu
șesc tainele retinei aparatului de 
fotografiat bat familiar la ușa 
unei încăperi din cadrul clubu
lui din Lupeni. Ei știu că dincolo 
de ea cineva, la fel de familiar, 
îi așteaptă

Imperative magore pentru

rul Lonea, acțiune ce trebuia 
să fio în grija maistrului losif 
Magyar. La un alt sortiment, 
realizat în perioada considerată,/ 
doar în proporție de 70 la sută 
— bușteni subțiri sub STAS — 
nerealizarea planului se dato- 
rește lipsei de supraveghere Ia 
scosul lemnului subțire în par
chetele conduse de maiștrii 
Augustin Calotă de la Valea dc 
Brazi, sector Lupeni, și Ioan 
Rădulcscu de la Straja II. sector 
Roșia.

Referitor la sursa acestor ră- 
mîneri în urmă, și la perspecti
vele recuperării restanțelor, to
varășul director al Unității de 
exploatare a lemnului, inginer 
Nicolae Bădica ne-a răspuns că 
pentru producția viitoare exis
tă deja, la ora actuală, la toate 
rampele lemn de toate sorti
mentele, lipsesc doar mijloacele 
de transport.

Intr-adevăr, așa cum ne-a de
clarat tovarășul Ion Stanca, șe
ful sectorului Iscronj al Unită
ții de mecanizare Și transport 
forestier Deva, pe primele cinci 
luni ale anului, sectorul a rea
lizat doar 88 la sută din obliga
ția față de U.E.L. Am constatat 
aici că uneia din cele două co
loane auto ale sectorului — co
loana-Petroșani — îi lipsesc de 
la începutul anului șeful de co
loană precum și un revizor teh
nic, ..pinion principal44, iar în 
primele 
coloana 
maistru 
sigura ti 
lui că

..pinion
trei luni și jumătate 
nu avea nici măcar 
de atelier. Am fost a- 
de către șeful sectoru- 

începînd cu luna iulie

va fi realizat integral planul 
lunar de transport și că *vor 
înregistrate și recuperări, 
condiția ca parchetele U.E.L.

. producă ritmic.
Este în interesul general 

economiei ca planul tuturor sor
timentelor să fie îndeplinit. Es
te, eronată mentalitatea prin ca
re nerealizarea lor se justifică 
prin îndeplinirea planului valo
ric. întreprinderile sînt obliga
te, prin legea contractelor e- 
conomice, să realizeze toate pro
dusele care le-au fost planifica
te pentru că altfel pot fi pro
vocate perturbări, consecințe ne
plăcute, în lanț, la beneficiari. 
Știm că acestea au o destinație 
precisă în economia națională 
și nu pot fi neglijate.

Se impune astfel în un ii alea 
forestieră realizarea integ: 
sarcinii 
sele, la 
văzute, 
ce este 
mult cu 
năm cu noi angajamente 
rețul eveniment pe care-1 
teaptă prin fapte întregul popor, 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român. Organiza
țiile de partid de la sectoare, 
conducerea unității de exploa
tare a lemnului (precum si a 
celorlalte unități implicate) au 
datoria de a sprijini efectiv și 
energic, prin măsuri oradiei i- 
mediate. Și de a mobiliza colec
tivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri la realizarea planu
lui la toate sortimentele, exis- 
tînd toate condițiile pentru 
aceasta.

dă a 
de plan la toate produ- 
toate sortimentele pre- 
recuperarea a tot ceea 
restanță, cu atît mai 
cît trebuie să înlîmpi- 

mă- 
aș-

La plantări
La chemarea comitetului filialei Lupeni 

a A.G.V.P.S. și mobilizați de responsabilii 
de grupe, 50 de vînători și pescari sportivi 
au plantat 1 800 puieți de salcîm, 3 000 puieți 
molid și 1000 puieți pin, plop, frasin etc., 
efectuînd peste 80 c’e zile de muncă patrio
tică.

Din actele de recepție încheiate la fața 
Jocului de către organele silvice, reiese că 
terenul împădurit totalizează trei hectare, 
adică mai mult cu două 
ne-am angajat în răspunsul 
întrecere socialistă pc anul 
A.G.V.P.S. Argeș.

Un aport substanțial la 
au adus Vasile Laizum, Gheorghe Petrugan, 
Vasile Coroi, Ursache Ștefan, loan Corpoș, 
Neculai Gușatu din Lupeni, Vasile Chiochi- 
nă, Ioan Scorei, Petru Minea și Ștefan Mo- 
rarek din Vulcan, Iosif Sclan, Gheorghe 
Pantilie și Manolescu Ionel de la Uricani.

hectare de .cil 
la chemarea Ia 

1972 lansată dc

Nu este chiar așa de cunoscut ea pescar 
sportiv — ne scrie președintele Filialei de 
vînătoare și pescuit sportiv din Lupeni, 
Ioan Popescu — întrucît nu participă Ia 
acțiunile organizate de noi pentru ocrotirea 
și înmulțirea peștilor și nici la ședințele 
educative ce se țin lunar. In schimb s-a 
dovedit a fi un iscusit braconier, favorizat 
și de punctul în care își arc locuința : la 
gura pîrîului Balomir, orașul Vulcan.

Nicolae Drăghici din Paroșeni (despre el 
este vorba) a fost suprins în anul 1970 
pescuind cu momeală naturală în apa de 
munte oprită, Baleia, de către însuși preșe
dintele filialei. Atunci a în
cercat să scape de identifi
care cu fuga, dar n-a reușit.
După 
cerea 
cat 
colae

scurt timp conc’u- 
filialei s-a edifi

că braconierul, Ni- 
Drăghici. era mem

bru pescar al filialei, calita
te care îl obliga și mai mult 
să nu braconeze. Discutîn- 
du-i abaterea, comitetul fi
lialei a dovedit indulgență. 
Nicolae Drăghici a promis 
că nu va mai bracona. Dim
potrivă va avea grijă de apa 
respectivă. Și „a avut grijă"... 
să pescuiască continuu pînă 
în luna trecută cînd din nou 
a fost identificat bracrtnînd, 
acum dc către organele sil
vice. De data aceasta, n-a 
mai putut fi „salvat" de in
dulgență; i s-a aplicat o a- 
mendă de 600 de lei, urmînd 
să fie exclus și din rîndurile 
membrilor filialei 
peni.

LONGEVITATE

BĂLOIS.

R

SB

această ale
„Soțul

lumii, facsimilele ziarelor 
ritm de 8 minute pagina, 

peste cinci ani, spaniolul

sat“ i 
re va 
te a

au hotarît 
a li expusă Ia 

zoologică. (Urmare din pag l)

n

munici-
trecerii

analizeze cu

munca 
întreținerea ț 

dulii i locativ dej 
municipiului nostru.

ccstea, cu prilejul sondajelor, s-a 
observat că temperatura apei atinge 
plus 25 de grade Ia adîncimca dc 
60 de metri. Savanții 
da nici o 
zent acestui 
xistă nici o 
temperatura 
scăzută. In 
nu sc produce nici o 
mică exotermică.

nu au putut 
explicație pînă în pre- 
fenomen, întrucît nu e- 
sursă de apă caldă, iar 
subsolului este foarte 
plus, s-a observat că 

reacție cbi-

Ziaristul mexican Alfonso Olba- 
garay s-a căsătorit recent pentru a 

vîrsta de 90 de ani, 
dc 25 ani. întrebată 
motivele care au de- 
facă această alegere, 

meu 
mai 
săli, 
lon- 
da-

31-a oară, la 
cu o lînără 
care au fost 
terminat-o să 
tînăra soție a menționat : 
arată excelent. Nimeni nu-i dă 
mult de 40—45 ani**. La rîndul 
Alfonso a precizat că secretele 
gevității și ale tinereții sale sc 
torcsc în special liniștei interioare, 
unei vieți fără rezerve, optimismului 
său și... coniacului.

★
La grădina zoologică din Jos 

(Lagos) a murit zilele acestea broas
ca țestoasă „Wiliams**, care a văzut 
lumina zilei pentru prima oară prin 
anul 1719. După unele aprecieri ale

experților se parc că \\ iliams era 
cea mai bătrînă viețuitoare dc pe 
continentul ajfrican.

Autoritățile nigeriene 
s-o conserve pentru 
intrarea în gradina

★
Inccpînd din anul 

ziarelor vor puica 
la lin punct al alt 
cu ajutorul satclițilc 
ceasta noutate tehnică a lost anun
țată dc Irving Goldstein directorul 
pentru Europa occidentală al Socie
tății americane dc comunicații prin 
sateliți dc tipul „Comsat**.

In prezent, experții de la „Com
pun Ia punct un serviciu ca- 
i putea transmite, în orice par- 

în-

De _
ton io Zafra suferea de puternice du
reri în regiunea pieptului. Nemaipu- 
tînd suporta acest calvar, s-a hotă- 
rît să se prezinte unui medic. Supus 
unei radioscopii, s-a descoperit că 
durerea provenea de la îmbrăcămin
tea unui dinte care se afla înfipt 
în esofag. La aflarea veștii, reacția 
lui Antonio a fost deosebită : „Nici
odată, a declarat el, nu mi-am putut 
aduce aminte unde și cînd am pier
dut îmbrăcămintea dintelui".

La șuetă

luna mai brigada mea a reali- 
peste planzat... atît eît dădea 

altădată ?!
Șeful dc brigadă 

ză. Era limpede că 
indolența celor de 
nere și a celor responsabili cu 
deservirea îl durea. El știe un 
singur lucru : fiind miner, tre
buie să extragă cărbune. Cînd 
nu poate umple vagonetele se 
necăjește amarnic.

Ne mărturisește, c-ar fi dorit 
ca, în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, să fi acumu
lat deja cîteva mii de tone de 
cărbune peste plan. Defecțiunile 
organizatorice care se 
tă în cadrul minei nu 
mis însă acest lucru, 
bătui nu se va da.

— In această lună, 
gurat el. îmi voi ‘realiza planTfltTLi 
și voi da în plus 150 tone de 
cărbune. In iulie voi mai adău
ga ceva la această cifră. Im
portantul eveniment din viața 
țării trebuie cinstit așa cum se 
cuvine...

recor-
colec-

La despărțire a ținut 
dauge:

— Aflu mereu despre 
durile stabilite dc unele 
tive minerești. Și brigada mea
le-ar putea urma exemplul da
că conducerea exploatării ar 
rezolva problema aprovizionării, 
mi-ar asigura la front condiții 
de lucru corespunzătoare. Oa
menii mei ar putea 
un randament dublu 
actual. Am discutat 
și toți au împărtășit 
vom putea atinge 8 tone cărbu
ne extras pe post...

munci cu 
față de cel 
cu ortacii 
părerea că

manifes- 
i-au per-

Timp de 3 zile, (23—25 iunie) 
orașul Craiova a găzduit etapa 
dc zonă a campionatului repu
blican al copiilor, la tenis de 
masă.

Printre orașele care au parti
cipat nu au lipsit cele cu o re
numită tradiție în acest sport, 
ca Timișoara, Arad, Craiova, că
rora li s-a alăturat și orașul 
nostru cu școala sportivă care 
se face tot mai cunoscută prin 
numeroase competiții interne. 
Promisiunile micilor jucători cu 
mingea de celuloid de la Școala 
sportivă Petroșani (antrenori 
prof. Eugen Bartha și Eduard 
Gyongyoși) nu au fost desmin- 
țite nici cu acest prilej pentru 
că din cei 12 copii care au parti
cipat la acest campionat, opt 
au obținut dreptul de a parti
cipa la etapa finală.

Iată locurile ocupate de ju
cătorii municipiului nostru. în 
întrecerile pe echipe și indivi
dual •

ECHIPE : ta 
ani, băieți : locurile I și III prin
11 ie Roșu și Ionel Țaloș (echipa 
nr. 2) și, respectiv, loan Scorțan 
— Mihai Rădici (echipa nr. 1); 
10—12 ani Ifete : locui 11 prin 
Eva Ferenczi — Violeta Grădi- 
naru; categoria 13—14 ani, fete i 
locul I prin jucătoarele Catia 
Văcăriuc și Silvia Savin.

INDIVIDUAL, categoria 10—
12 ani, băieți : 1. Ion Scorțan; 
2. Ionel Țaloș; 3. Ilie Roșu, toți 
de la Școala sportivă Petroșani. 
La aceeași categorie rezervată 
fetelor, jucătoarele Eva Fe
renczi, Violeta Grădinaru și Ca
tia Văcăriuc au ocupat, în ordi
ne, locurile III, 
categoria 13—14 
vin a

Nu 
cităm 
cît și 
du-le 
viitoare.

IV și V iar la 
ani, Silvia Sa- 
meritat loc III. 
decît să-i feli- 
acești sportivi 

antrenorii lor, dorin- 
noi succese în întrecerile

ocupat un 
ne rămîne 
și noi pe
Pe

MW
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Prețul unui abonament este de 8 Iei lunar, 
24 Iei trimestrial.

Abonamentele pe luna iulie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 iunie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Primul concurs de tir din a- 
cest an a coincis cu organizarea 
etapei județene a „Cupei Româ
niei" ce a avut loc în ziua de 
25 iunie a.c., pe poligonul ,.U- 
tilajul" din Petroșani. Au parti
cipat un număr de opt trăgători 
aparținînd asociațiilor sportive 
„Energia" Paroșcni, „Energia" 
Deva și „Constructorul minier" 
din Petroșani.

Concursul a cdnstat din 3x10 
focuri și s-a încheiat cu următo
rii cîștigători: junioare : Adela 
Petculescu (Energia Paroșeni) 
139 puncte; senioare : Asinefta

182 punc- 
Sintinieă

Dung (Energia Deva) 
te; seniori: Gheorghe 
(Energia Deva) 233 puncte. Bine 
s-a mai comportat și Doru Pa- 
velesc. de la Energia Paroșcni 
care a totalizat 222 puncte.

Desigur că rezultatele tuturor 
participanților nu se ridică la 
nivelul cerințelor actuale dar 
trebuie avut în vedere că acest 
prim concurs oficial a fost și 
primul lor randament din a- 
ccst an, din deficiențe care țin 
de organizarea internă în cadru) 
asociațiilor sportive.

B. STAICU

MIERCURI 28 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,33 și 
apune la ora 20,04.

Zile trecute din an
Zile rămase — 186.

180.

Intelectualitatea, partici
pantă activa alături de clasa 
muncitoare și țărănime la dezvol- 

multilaterală a țării**, ur- 
de un program artistic sus- 
dc formațiile clubului.

FIUL IM
MIERCURI 28 IUNIE

cuție, în special cele ascunse, ajun
gînd să lie îngropate în pămînt, fă
ră canalul termic necesar, conducte 
neizolate, care s-au degradat cu mult 
înainte dc termen.

Exista și la ora actuala numeroa
se cazuri dc infiltrații de apă în 
subsoluri, terase și pereți exteriori, 
fenomene de condens în apartamen
te. pierderi dc apa prin conducte 
și alte asemenea defecțiuni, care se 
constată cu ocazia recepțiilor, dar 
care, nu se remediază în termenul 
de garanție, rămînînd tot pc seama 
l.G.l,., grevînd fondurile de repa
rații.

Analizînd aceste aspecte, comite
tul executiv al consiliului popular 
municipal a elaborat masuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea ac
tivității de gospodărire și întreține
re a fondului locativ. Astfel, în ba
za propunerilor făcute și a hotarîrii 
sesiunii consiliului popular 
pal ș-a rezolvat problema
investițiilor de locuințe din cadrul 
I.G.C., la I.G.L. care este dc fapt și 
administratorul acestora, direct inte
resat în realizarea și preluarea unor 
lucrări dc calitate de la constructor. 
Dc asemenea, sc aplica măsura ca 
administratorii de imobile să lie 
înlocuîți cu tehnicieni capabili să 
rezolve problemele fondului locativ. 
Tot pentru îmbunătățirea activității 
se află în curs de definitivare stu
diul privind înființarea unor sectoa
re de construcții-montaj, separate de 
cele ale întreținerii fondului loca
tiv, menite să rezolve cerințele mo
dernizării unor imobile aparținînd

diferitelor instituții și întreprinderi
Problemele atît dc ample și di

verse, impuse dc întreținerea și ad
ministrarea fondului locativ, solicita 
în continuare eforturi sporite pen
tru îmbunătățirea activității sectoa
relor I.G.L. prin găsirea și aplica
rea unor metode noi care să duca 
la o mai bună soluționare a cerin
țelor din acest domeniu.

Este necesar să se
foarte mult discernămînt modul în 
care vor li cheltuite fondurile alo
cate, îndeosebi pentru întreținerea 
obiectivelor de valoare mare, fără sa 
se neglijeze întregul fond de locuințe.

In activitatea I.G.L. va trebui să 
se țină scama dc masurile și pro
punerile aprobate dc secretariatul 
C.C. al P.C.R. cu privire la întreți
nerea și exploatarea fondului loca
tiv și care se referă la îmbunătăți
rea calității lucrărilor și a materia
lelor folosite, întreținerea și încăl
zitul locuințelor.

In vederea recepțiilor definitive, 
atît comitetele executive, cît și con
ducerea I.G.L., vor lua masuri pen
tru remedierea defecțiunilor semna
late la blocurile aflate în terme
nul de garanție; de asemenea, be
neficiarul de înves iții și constructo
rul se vor pune de acord, ca încc- 
pînd din acest an, să nu mai execute 
lațade decît din materiale durabile 
în măsură să asigure reducerea chel
tuielilor dc întreținere^

Pentru respectarea masurilor sta
bilite vor li numiți în mod obliga
toriu în comisiile de recepție și de
legați ai cetățenilor, deputați, repre-

zentanți ai comiteielo' asociațiilor de 
locatari, avînd calitatea dc mem
bri cu drepturi egale în comisie.

Întrucît în cadrul I.G.L. recruta
rea muncitorilor calificați pentru 
complexitatea problemelor ce se cer 
a fi rezolvate este greu de îndeplinit, 
sc impune organizarea unor cursuri 
dc calificare a muncitorilor, în așa 
fel, îneît marca majoritate a aces
tora să poată executa două-trei me
serii speciiice întreprinderii.

Pentru creșterea gradului dc efi
ciență a întreprinderii, de adminis
trare, întreținere și reparare a fon
dului locativ este necesar sa sc sta
bilească un program dc dotare cu 
utilaje specifice și mijloace de trans
port, folosindti-se în acest scop di
versele surse de finanțare, cum sînt 
autodotarea și autoutilarea, creditele 
de nucă mecanizare, fonduri de in
vestiții ș.a. în așa lei îneît într-un 
termen scurt să sc realizeze și a- 
ceastă sarcina.

Creșterea volumului de lucrări 
din acest an impune consolidarea 
și dezvoltarea bazei tehnico-matcriale 
existente pentru a face față sarci
nilor mereu sporite pe linia pres
tațiilor. Respectarea întocmai a mă
surilor stabilite și a hotarîrii sesiu
nii a XlV-a, a consiliului popular 
municipal, pentru îmbunătățirea ac
tivității I.G.L. Petroșani constituie 
factorul determinant pentru efectua
rea cotiturii atît de necesara în sti
lul dc muncă al sectoarelor față 
de întreținerea și gospodărirea lon- 

stat din localitățile

A murit pictorul Ște
fan Luchian (n. 1868); 1712 — 
S-a născut filozoful J. J. Rous
seau (m. 1778); 1972 — Vizita 
oficială a președintelui Tunisiei, 
Habib Bourguiba, între 28—30
iunie, în Franța; 1750 — A mu
rit compozitorul german Johan 
Sebastian Bach (n. 1685); 1867 — 
S-a născut Luigi Pirandello, scri
itor și dramaturg italian, laureat 
al premiului Nob.J în 1934 (m. 
10. XII. 1936); 1919 — La Ver
sailles a fost semnat Tratatul de 

cu Germania.

PETROȘANI — 7 Noiembrie i 
Farmecul ținuturilor sălbatice; Re
publica : Poveste de dragoste; 
PETRILA : Anna celor 1 000 de 
zile, seriile I—II; LONEA — 
Minerul: Alo, ați greșit numărul; 
VULCAN : Mirii anului II; PA
ROȘENI : Ierburi amare; LU- 
PT.NI — Cultural: Osceola; 
Muncitoresc: Dincolo de brazi; 
URICANI : Atunci i-am condam
nat pc toți la moarte.

mergem

Muzică
populara

EXPOZIȚII. In foaierul Casei 
de cultură, o expoziție de pictură, 
grafică și sculptură a filialei 
U.A.P. din Petroșani și cenaclu
lui plastic din Deva; „Filatclistul 
miner", expoziție de filatelie.

CASA DL CULTURA PE
TROȘANI. In sala mică, la ora 
16, consfătuire cu tema : „Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii, element de bază în creș- 

productivității**.

Cluj va prezenta 
la ora 17 și la ora 
Casei de cultură a 
din Petroșani spec-

PROGRAMUL I : 
și actualități; 7,00 
8,00 Sumarul presei; 
cărților (reluare); 
de știri; p ’ 
din Moldova; j 
știu; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Formația Flamcngo; 11,15 Con
sultație juridica; 11,30 Cîntare 
patriei; 12,00 Muzică ușoară;
12,15 Recital de opera; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Estivală — muzica 
-de prînz; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,35 Soliști de mu
zică populară; 15,00 Bule in dc 
știri; 15,05 Creștere și eficiență 
economică; 15,30 Muzica dc es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece; 16,30 Știința la zi; 16,35 
Moment liric; 
radio;
17.30 
Duete 
Orele 
seară; 
rate; 
cialistă în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii; 21,00 Momeni folcloric; 
21,10 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21.30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de scară; 24,00 
Buletin dc știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

6,00 Muzică
Radiojurnal;

9,30 Viața 
10,00 Buletin 

10,05 Muzică populară 
; 10,30 Vreau să

16,50 Publicitate
17,00 Antena tineretului; 

Cîntece populare; 17,45 
dc muzică ușoară; 18,00 
scrii; 20,00 Tableta de 
20,05 Zece melodii prefe- 

2O.4C Marca întrecere so

Sub conducerea muzicală a lui 
Dorcl Merticaru, orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii 
de stat din 
luni, 3 iulie, 
20, în sala 
sindicatelor
tacolul intitulat ..Clujule ce drag 
îmi ești*4.

Lei reușita spectacolului își 
-dau concursul îndrăgiții inter
pret Dumitru Sopon, IIie Muțiu, 
Maria Peter, Maria Marcu pre
cum și tripticul fraților loan, 
Ștefan și Ioana Pclreuș, susți
nuți de orchestră. Momente ve- 

Zeno Turdcanu,
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Deschiderea emisiunii dc 
. Telex; 9,05 Documen-

Patnoții Guineea-Bis
sau în luptă**; 9,25 O viață pen
tru o idee : Paracelsus (III); 10.00 
Curs de limba franceză (lecția a 
22-a); 10,50 Muzică populară cu 
Ștefanij Rareș, Ileana Sletcu, 
Aurel Ioniță, Ionel Dinicu și Pop 
Stoenescu; 10,50 lelecincmateca 
pentru copii și tineret : „Jack și 
lasolca fermecată*’. Medalion Ge
ne Kelly; 12,20 Telejurnal; 17.30 
Deschiderea emisiunii dc după- 
amiază. Curs de limba engleză 
(lecția a 21-a); 18,00 „Zi bade cu 
fluiera** — un reportaj dc la tra
diționala sărbătoare păstorească 
cc a avut loc la Stigag, pc Valea 

, ’ 18,20 Publicitate; 18,30
cu timpul. Comuna 
i plina transformare 

18,50 Reflector; 
19,10 Tragerea Pronoexprcs;
19.20 1 001 dc seri; 19.30 Tele
jurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republi
cii. I'ara întreagă în întrecere;
20.20 Tclccincmateca : „La Nord 
prin Nord-Vest“ — o producție 
a studiourilor americane în re
gia lui Alfred I liîchcock. Ci. : 
Cary Grant, Eva Marie Saint, 
James Mason; 22.10 ,.24 de orc**; 
22.30 Volei masculin : Ungaria — 
Romania — selecțiuni îmegistrate 
la Szombathalv.

Sebeșului; 
întrecerea 
Comlăuș în 
social-culturală;

Tragerea

Ieri, temperatura 
lost la Petroșani de plus 19 gra
de, iar la Paring de plus 12 gra
de. Minima din cursul nopții a 
fost de plus 6 'grade și, respec
tiv, de plus 2 grade.

Pentru următoarele 
Vreme instabilă, 
mult noros. Sc 
verse de ploaie 
cărcări electrice.

potrivit

Cil

24 de ore : 
ceru

semnalavor
însoțite de des- 
Vînt slab, pînă 

sectorul sudic.
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acest act să mar- 
vieții noastre, o

ca semnarea acestui 
să marcheze real- 

moment important

(Urmare din pag. /)

viață lungă și 
cheze viitorul 
identificare profundă în căuta
rea aceluiași scop și a hotărâ
rii ferme de a fi tovarăși în a- 
ceastă puternică legătură în ca
re vor trăi popoarele noastre 
în lupta comună.

Vă urez dumneavoastră, în
tregului popor român victorie 
totală în lupta pe care o du
ceți.

In cuvîntul său, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Doresc, Ia rîndul meu, să vă 
asigur, stimați tovarăși, că dau 
semnării acestui document o 
importanță deosebită. Trebuie 
subliniat, în primul rînd, că el 
marchează unitatea de vederi 
între partidele noastre într-un 
șir de probleme deosebit de 
importante atît pentru popoa
rele noastre, cît și pentru cau
za luptei antiimperialiste în ge
neral. El este totodată expresia 
solidarității! partidelor și po
poarelor noastre în lupta pen
tru lichidarea colonialismului, 
expresia sprijinului nostru de
plin cu lupta poporului din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde pentru indepen
dență națională, pentru făuri
rea unei vieți noi, care să co
respundă dorințelor și aspira
țiilor sale supreme.

Acesta este primul act ofici
al internațional pe care îl sem-

nați. Sper 
document 
mente un 
în afirmarea pe plan interna
țional a partidului dumneavoas
tră, a conducerii sale; doresc 
ca el să fie un început cît mai 
bun pe calea afirniării depline 
a independenței poporului dum
neavoastră, un moment care să 
deschidă calea realizării unei 
serii de acorduri în vederea 
dezvoltării relațiilor cu alte sta
te, cu alte mișcări și partide 
revoluționare.

Noi sîntem convinși că victo
ria dumneavoastră nu este prea 
departe. Așa cum am spus și 
în cadrul discuțiilor pe care 
le-am avut cu ocazia vizitei 
dumneavoastră în România, 
sperăm să putem trece cît mai 
curînd la conlucrare rodnică și 
în domeniul dezvoltării econo- 
mico-sociale.

Doresc încă o dată să exprim, 
în numele Partidului Comunist 
Român, a poporului român, ce
le mai calde urări de succes 
partidului dumneavoastră în 
lupta sa dreaptă, să vă urez 
dumneavoastră succes în condu
cerea poporului pe calea făuri
rii unui viitor liber și indepen
dent.

Vă doresc multă sănătate și 
succes.

Să înflorească prietenia între 
popoarele noastre, între parti
dele noastre !

Să se întărească unitatea tu
turor forțelor antiimperialiste !

condusă de generalul
Ion lonită

In pofida intensității bombardamentelor ame
ricane

Lucrările Congresului

PRAGA 27 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite : La invitația 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a guvernului R.S. 
Cehoslovace și a ministrului a- 
părării naționale al R.S. Ceho
slovace, marți dimineața a sosit 
la Praga delegația Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, condusă de generalul 
de armată Ion Ioniță, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate. Din delegație 
fac parte generalul colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului 
și secretar al Consiliului Poli
tie Superior, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului, alți generali și ofițeri 
superiori.

La aeroportul Ruzyne, mem
brii delegației au fost întîmpi- 
nați de Frantisek Hamouz, vi
cepreședinte al Guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, ge
neralul de armată Martin Dzur 
ministrul apărării naționale, 
Miroslav Hruza, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, co-

ministrului de interne, 
și ofițeri superiori ai 
Populare Cehoslovace, 
asemenea, de față am-

Ionel Miroslav Vosecky , loc
țiitor al 
generali 
Armatei 
Erau, de
basadorul României la Praga, 
Teodor Haș, atașatul militar al 
României, colonel Petre Rota- 
riu, precum și atașați militari 
acreditați în R.S. Cehoslovacă.

Membrii delegației militare 
române au depus, la amiază, co
roane și jerbe de flori la mor- 
mîntul Eroului necunoscut de 
la Vitkov, la sarcofagul lui Ele
ment Gottwald din sala centra
lă a Monumentului național, 
precum și la Monumentul eroi
lor sovietici din cimitirul Olsa- 
ny din Praga.

In cursul dupâ-amiezii, mem
brii delegației au făcut o vizi
tă conducerii Ministerului Apă
rării Naționale al R.S. Cehos
lovace. Au fost discutate pro
bleme de interes comun.

Generalul de armată Martin 
Dzur a oferit o masă oficială în 
onoarea delegației militare ro
mâne.

de-a lungul
Tri-Thua 
de zona 
de orașul 
de Hue,

VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 
gerpres). — Marți dimineața, 
bombardierele americane B-52 
și-au continuat raidurile asupra 
zonelor eliberate din provincia 
Quang Tri, din partea septen
trională a Vietnamului de sud 
— relatează agenția Associated 
Press. Ele au efectuat, în cursul 
ultimelor 24 de ore, un număr 
de 22 de misiuni
aliniamentului Quang 
Thien, la 28 de km 
demilitarizată, la sud 
Quang Tri și la vest 
unde au fost înregistrate lupte
puternice între formațiuni ale 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud și trupele saigone- 
?.e.

In pofida intensității acestor 
bombardamente, patrioții au 
declanșat un susținut tir de ar
tilerie asupra a 13 baze saigo- 
neze d'm provincia Tiuia Thien 
provocîndu-Je însemnate pier
deri în efectiv și materiale. 
Alte înfrângeri au fost suferite 
de militarii saigonezi în apro
pierea localității My Chanh,

Federației» Sindicatelor
Libere

BERLIN 27 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La Berlin au conti
nuat lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres al Federației Sin
dicatelor Libere Germane. In 
cea de-a doua zi a lucrărilor, 
au continuat discuțiile pe mar
ginea raportului privind activi
tatea desfășurată de sindicate
le din R.D. Germană în perioa
da de Ia Congresul al VII-lea 
și pînă în prezent.

Delegații la Congres au ascul
tat cu un interes deosebit cu- 
vîntarea primului secretar al

A 
începerea

convorbirilor
oficiale
sovieto
cubaneze

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgor- 
nîi, membru al Biroului Politic al 
G.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au început, marți, la Mos
cova, convorbirile cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Cubei, și Carlos 
Rafael Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
ministru în guvernul cubanez, aflați 
într-o vizită oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

In timpul convorbirilor au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea și adîncirea, în continuare, a 
relațiilor de prietenie și a colaboră
rii multilaterale dintre P.C.U.S. și 
P.C. din Cuba, dintre U.R.S.S. și 
Cuba. A fost efectuat, dc asemenea, 
țin schimb de 
melor actuale 
ționalc.

opinii asupra proble- 
ale situației interna-

HELSINKI 27 (Agerpres). — 
Iia Helsinki au continuat lucră
rile Conferinței miniștrilor cul
turii din Europa. După înche
ierea dezbaterilor pe marginea 
proiectelor de recomandări îna
intate de țările participante, în 
cursul zilelor de luni și marți 
conferința a procedat la pre
zentarea, discutarea și adopta
rea în ședințe plenare a rapoar-

0
so
<£>0)

precum și în apropiere de Hue 
la 19 km de oraș. In partea 
vestică a fostei capitale impe
riale, Hue, forțele patriotice 
continuă să exercite o presiu
ne constantă.

Ca urmare a tirului artileri
ei F.N.E., la bordul distrugăto
rului american „Benjamin Stod- 
dert", aparținînd flotei a 7-a a 
S.U.A., s-a produs o explozie, 
oare a provocat moartea a doi 
membri ai echipajului’, alți șa
se fiind grav răniți.

♦
Un apel minerilor

din întreaga
lume

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Specialiștii sovietici caută o solu
ție problemei de deosebită actua
litate a curățeniei orașelor prin 
transformarea deșeurilor menajere 
în îngrășăminte pentru agricultu
ră. După ce la Moscova a fost 
dată în funcțiune o întreprindere 
capabilă să asigure nu numai în- 
grășămintele necesare parcurilor 
moscovite, ci și produse solicitate 
de gospodăriile agricole din îm
prejurimile capitalei sovietice, la 
Leningrad a început să funcțio
neze o uzină experimentală și mai 
perfecționată, capabilă să trans
forme în îngrășăminte aproxima
tiv 140 000 tone de resturi me
najere în fiecare an. întreprin
deri similare urmează, de aseme
nea, să fie construite la Riga, 
Gorki, Riazan, Harkov. 
Tbilisi și Tașkent.

PEKIN 27 (Agerpres). — Toa
te orașele, localităițile și zonele 
rurale din provincia Seciuan, din 
sud-vestul Republicii Populare 
Chineze, sînt, în prezent, legate 
prin drumuri care permit circula
ția normală a mijloacelor mo
derne de transport, informează a- 
genția China Nouă. Lungimea to
tală a drumurilor construite în 
anii puterii populare în această 
provincie se ridică la 50 000 de 
km, de 11 ori mai mult decît în 
anul 1949. Realizarea acestui vast 
program de construire de drumuri 
a contribuit la integrarea rapidă 
a provinciei în circuitul economic 
al țării. In prezent, cantitatea to
tală a mărfurilor transportate pe 
drumurile regiunii se cifrează la 
peste 23 milioane tone.

★
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

Potrivit planului de dezvoltare a 
economiei iugoslave, în 1975 se 
va realiza o producție de energie 
■Icctrică de 48 miliarde kW'h. în

1980 — de 75 miliarde kWh, tar 
în 1985 — de 110 miliarde kWh. 
Concomitent cu crearea bazei de 
energie se va construi o vastă 
rețea de transport 
consumatori. Anul 
goslavia va începe 
nei rețele de linii 
siune în lungime
ți 13 substații de transformare de 
380 k\V.

a acesteia la 
viitor, în Iu- 
construirea ti
de înaltă ten- 
de 3 000 km

Minsk,

★
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

Industria de extracție a cărbune
lui din R.P.D. Coreeană înregis
trează, pe zi ce trece, succese tot 
mai importante, producînd canti
tăți din ce în ce mai mari pen
tru acoperirea nevoilor energetice 
ale economiei în plin avînt a a- 
cestei țări socialiste. Agenția 
ACTC relatează că, datorită im
portantelor lucrări de mecanizare 
și automatizare realizate de mi
nerii de la Andjou, în luna iunie 
a fost depășită cu 20 la sută 
producția zilnică față de luna an
terioară, unele grupuri de extrac
ție realizînd sporuri de 50 la sută. 
La rîndul lor, minerii de la mi
nele din Mountcheun au obținui 
în lunile aprilie și mai, producții 
care reprezintă 147 la suta față 
de normele planificate. Succese 
asemănătoare au fost înregistrate 
și la minele din Sinciarig și 
Hakpo. Cu hotărîrea de a depăși 
nivelul producției preconizate a 
se realiza pînă la încheierea ac
tualului plan șesenal — arată a- 
genția ACTC — toți minerii din 
R.P.D. Coreeană s-au angajat să 
îndeplinească, înainte de 10 oc
tombrie, planul lor de producție 
anuală și să depășească, înainte 
de sjîrșitul lui 1972, nivelul pro
ducției prevăzute de șesenal pen
tru sfîrșitul lui 1973. Pînă în 
1976 se prevede ca producția de 
cărbune a R.P.D. Coreene \să a- 
jungă la 50—53 milioane tone a- 
nual.

HANOI 27 (Agerpres). — U- 
niunea Națională a lucrătorilor 
din sectorul energiei electrice 
și cărbunelui din R.D. Vietnam 
a adresat un apel minerilor din 
întreaga lume, în legătură cu 
extinderea actelor de agresiu
ne ale aviației S.U.A. împotri
vii centrelor miniere din R.D. 
Vietnam. In context se relevă 
că numeroase raiduri de bom
bardament ale aviației 
cane s-au concentrat 
celei mai mari regiuni 
din R.D. Vietnam —
Ninh, distrugind aproape în în
tregime centrul urban Hongay

In document se reafirmă ho
tărârea 
munci; 
lupta 
S.U.A.,
nală, pînă la cucerirea victoriei 
depline asupra agresorilor. Mi
nerii și uniunile sindicale din 
această ramură din întreaga 
lume sînt chemați să-și inten
sifice protestul împotriva aces
tor acte de agresiune, precum 
și solidaritatea și sprijinul fa
ță de ca.uza dreaptă a poporu
lui vietnamez.

Germane

de Securitateo prezența
provocatoare în Asia

neabătută a oamenilor 
din R.D, Vietnam de a 
împotriva, intervenției 
pentru salvarea națio-

în Iugoslavia

C.C. al P.S.U.G., Erich Honec
ker.

In cursul zilei de marți, par- 
ticipanților la Congres le-a fost 
adresat salutul Federației Sin
dicale Mondiale. De asemenea, 
au rostit cuvîntări de salut șe
fii unor delegații care partici
pă ca oaspeți Ia lucrările con
gresului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tra] al U.G.S.R., a transmis de- 
legaților la Congres, clasei mun
citoare, oamenilor muncii din 
R.D.G. un călduros salut în nu
mele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
al tuturor oamenilor muncii 
din România.

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la recepția ofe
rită în onoarea împăratului E- 
tibpiei, Haile Selassie, care face 
o vizită oficială în Iugoslavia 
președintele Iosip Broz Tito a 
relevat prietenia tradițională 
care leagă popoarele celor do
uă țări, arătînd că atașamen
tul acestora la principiile poli
ticii de nealiniere constituie o 
bază importantă a colaborării 
rodnice bilaterale.

„Iugoslavia, a arătat președin
tele Tito în continuare, apre
ciază pozitiv noile procese în 
relațiile dintre marile puteri, 
orientarea, spre contacte și tra
tative și crearea unei atmosfe
re de mai mare încredere între 
țări și popoare11.

In răspunsul său, Haile Se
lassie a arătat că relațiile iu- 
goslavo-etiopiene sînt bazate pe 
o colaborare reciprocă reală, 
în ultimii ani fiind remarcată 
o extindere a domeniilor de

telor comisiilor și a recoman
dărilor.

Delegația română a susținut 
patru proiecte de recomandări 
pe temele : cultura și tineretul, 
cultura Și organizarea timpului 
-liber, rolul și locul artistului 
în societate și cooperarea cul
turală și securitatea europeană. 
Ideile propuse au fost însușite 
de conferință și cuprinse în re
comandările finale.0 declarație

♦a lui George McGovern
WASHINGTON 27 (Agerpres). — Senatorul George McGo

vern a declarat într-p conferință de presă că a dobîndit deja 
sprijinul unu; număr suficient de delegați la Convenția na
țională a partidului pentru a fi desemnat încă de la primul 
tur de scrutin candidat oficial democrat la alegerile prezi
dențiale din toamnă. McGovern a informat că aproape 100 
de delegați, din 12 state, care pînă acum erau neangajați 
l-au asigurat luni că-i vor da votul. Aceasta face ca, în pre
zent, numărul partizanilor săi declarați să depășească cifra 
de 1 509 necesară pentru obținerea învestiturii.

Marea majoritate a celor care au trecut în tabăra sa 
luni sînt delegați ai alegătorilor negri; ei au luat această ho- 
tărîre după ce McGovern i-a asigurat că, în cazul în care 
va ajunge la Casa Albă, va include în cabinet. Curtea Su
premă și agențiile guvernamentale un număr adecvat de re
prezentanți ai populației de culoare.

R. D. VIETNAM :
3 673, iată numă

rul avioanelor 
pierdute de S.U.A. 
în timpul acțiuni
lor întreprinse 
deasupra R. D. 
Vietnam. Aceasta 
este replica pe ca
re forțele armate 
ale R.D. Vietnam 
o dau agresorilor 
americani ale că
ror raiduri aeriene 
lasă urme adinei 
Pe pămîntul 
triei lor.

In foto : S< 
provincia 
Binh, care a 
ținta unui raid ae
rian american.

amert- 
asupra 

miniere
Quang

Rezoluția 
Consiliului

Guvernul suedez se declară
D a

cooperare între cele două țări. 
„Pe plan internațional, a rele
vat Haile Selassie, Etiopia și 
Iugoslavia promovează o poli
tică similară în cadrul O.N.U. 
și al altor foruri internaționale. 
Ele au respectat întotdeauna cu 
consecvență principiile coexis
tenței pașnice și ale rezolvării 
pe cale pașnică a tuturor litigi
ilor dintre state."

CANBERRA 27 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței de deschidere a confe
rinței anuale a S.E.A.T.O., mi
nistrul de externe al Filipine- 
lor,* Carlos Romulo, a calificat 
acest pact drept anacronic — 
o prezență provocatoare și inu
tilă în climatul asiatic. Se poa
te afirma, a declarat ministrul 
filipinez. că S.E.A.T.O. există

în afara contextului, că 
rupt de orice legătură semni
ficativă cu zona sa"

La reuniune nu participă, ca 
și în ultimii ani, Franța și Pa
kistanul ; pentru prima 
însă, aceste două state 
bre nu sînt reprezentate 
măcar prin observatori.

Deschiderea conferinței 
marcată de o demonstrație de 
protest.

privind conflictul 
libano-israelian

PE SCURT •
Kim Ir Sen, secretar ge

neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a primit delegația Partidului 
Comunist din Finlanda condu
să de Leo Suon Paa, membru 
al Biroului Politic al C.C., care 
efectuează în prezent o vizită 
în R.P.D. Coreeană, anunță a- 
genția A.C.T.C. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire cordia
lă și prietenească.

Q Luni seara, a fost inaugu
rată la Roma, la „Galleria Ma
rino" din cunoscuta piață Na- 
vona, expoziția personală de 
pictură a lui Mihu Vulcănesctt 
Artistul expune peste 40 de lu
crări în ulei, dintre care o bu
nă parte au fost realizate în I- 
talia.

O delegație de experți ai 
Societății italiene E.N.I., aflată 
în vizită în Irak, poartă convor
biri cu reprezentanții Compani
ei Naționale Irakiene a Petro
lului I.N.O.C. în vederea creșterii 
cantității de petrol brut irakian 
achiziționat de către Italia, pre
cum și a sporirii participării 
părții italiene la proiecte de 
dezvoltare economică a Iraku
lui, în special la cele aplicate 
de I.N.O.C.

♦ Ministrul francez al apă
rării, Michel Debre, va între
prinde o vizită oficială în S.U.A 
între 5 și 11 iulie a.c., a anun
țat un purtător de cuvînl al 
Pentagonului. In cadrul vizitei 
— prima întreprinsă de un mi
nistru francez al apărării clin 
anul 1961 pînă în prezent — 
precizează agenția U.P.I. — Mi
chel Debră va avea convorbiri 
cu omologul său american, Mel
vin Laird, și cu secretarul de 
stat William Rogers.

; Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662 „•

dată, 
mem- 

nici

a fost

PE SCURT
La ședința de închidere 

a Conferinței sindicale naționa
le a S.U.A., care a avut loc la 
St. Louis (statul Missouri) a 
fost anunțată crearea noii orga
nizații antirăzboinice america
ne „Sindicatele pentru pace".

La lucrările acestui for anti- 
militarist au luat parte apro
ximativ 1 000 de delegați și ob
servatori din partea diferitelor 
sindicate și organizații progre
siste din 31 de state ale S.U.A., 
reprezentînd peste 4 milioane 
de membri ai sindicatelor ame
ricane.

Intr-un interviu acordat 
revistei „U. S. News and World 
Report", Pierre Eliott Trudeau 
primul ministru al Canadei, a 
salutat încheierea, în ultima 
perioadă, a unor acorduri și în
țelegeri, în Europa și în lume, 
care reprezintă o îndepărtare 
de la politica „războiului rece" 
„Este tot mai bine înțeles fap 
tu] că pacea și progresul tre
buie să fie asigurate prin sta
bilirea de legături și a înțele 
gerii între țări" — a relevat 
primul ministru al Canadei.

Ploile torențiale, care con
tinuă să cadă de cîteva zile 
asupra statului indian Assam, 
au provocat mari inundații. 
Presa indiană informează că a- 
pele fluviilor Brahmaputra și 
Barak s-au revărsat, distrugind 
3 000 de case. Peste 20 de per
soane sînt date dispărute.

♦ In ultimii ani, în Peru au 
fost expropriate patru milioane 
de ha pămînt aparținînd unor 
marj latifundiari, a declarat 
ministrul agriculturii, genera
lul E. Valdes. Prin înfăptuirea 
de către guvern a reformei ja- 
grare, peste 100 000 de familii

de țărani au primit în folosin
ță terenuri destinate agricultu
rii.

♦ Taifunul „Ora", care s-a 
abătut asupra insulelor arhipe
lagului filipinez, a lăsat fără a- 
dăpost peste 10 000 de familii. 
Guvernul filipinez, anunță pre
sa din Manila, a adoptat mă
suri urgente pentru a acorda 
ajutorul persoanelor sinistrate.

YORK 27 (Agerpres). 
trei zile de dezbateri, 
de Securitate a adop- 
noaptea, cu 13 voturi

NEW
— După 
Consiliul 
tat, luni 
pentru, nici unul contra și do
uă abțineri (S.U.A. și Panama), 
un proiect de rezoluție prezen
tat dc Marea Britanie, Franța 
și Belgia prin care se condam
nă, deplîngînd toate actele re
cente de violență din regiune, 
atacurile repetate ale forțelor 
israeliene împotriva teritoriului 
și populației Libanului, care 
constituie o violare a Cartei 
O.N.U. și a obligațiilor Israelu
lui în virtutea acestei carte. 
Consiliul își exprimă, în conti
nuare, dorința fermă ca măsuri 
corespunzătoare să aibă drept 
consecință eliberarea imediată, 
în termenul cel mai scurt, a tu
turor membrilor personalului 
militar, sirian și libanez, răpiți 
cu forța la 21 iunie de pe teri
toriul libanez. Documentul ce
re Israelului să se conformeze 
cu strictețe rezoluțiilor anteri
oare adoptate de Consiliul de 
Securitate prin care i se cerea 
să renunțe la orice violare a 
suveranității și integrității teri
toriale a Libanului.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). 
— Primul ministru suedez, O- 
lof Palme, vorbind în fața 
Congresului Tineretului social
democrat, a condamnat din nou 
acțiunile de război folosite de 
S.U.A. în Vietnam și consecin
țele sale ecologice. „Războiu) 
din Vietnam a devenit un te
ren experimental pentru noi 
arme. El ne arată fața războiu
lui tehnologic 
dar sinistrele, 
a apreciat el.

Condamnînd 
purtat de Statele Unite, 
Palme a declarat că „așa-zisa 
vietnamizare a reprezentat, de 
fapt, înlocuirea trupelor 
tre cu atacuri aeriene", 
boiul a devenit automat 
nonim pentru cei care 
dar nu pentru cei 
„...de la o distanță suficient de 
mare pentru securitatea 
prie, o puternică mașină mili
tară aruncă bombe care dis
trug pămînturi și recolte, dis-

modern, noile, 
sale trăsături",

războiul aerian
Olof

teres-
„Răz- 
și a- 

atacă, 
atacați" ;

pro-

instalații, canale și dru- 
ucid oameni. Bombarda- 

unor 
orice

trug 
muri, 
mentele masive asupra 
ample regiuni elimină 
graniță între zonele militare și
cele civile. Uriașe regiuni au 
fost complet devastate".

Șeful guvernului de la Stoc
kholm a precizat că guvernul 
său va căuta să obțină interzi
cerea utilizării nediscriminate 
a acestor bombe „pentru care 
nu există nici o deosebire în
tre un soldat și un copil", în 
cadrul O.N.U., al Crucii Roșii 
Internaționale și al altor foruri 
internaționale. In acest sens, 
premierul suedez a anunțat că 
guvernul său va constitui o co
misie specială, prezidată de 
Alva Myrdal, ministru adjunct) 
al afacerilor externe, însărci
nat cu problemele dezarmării, 
care va trebui să pregătească 
o acțiune în domeniul dreptu
rilor omului, cu ocazia viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Reuniunea miniștrilor de finanțe• »

din Piața
LUXEMBURG 27 (Agerpres).

— La Luxemburg a avut loc, 
luni, reuniunea miniștrilor de

,celor șase", consa- 
implicațiilor 

a guvernului 
permite cursul 

fluctuant al lirei sterline asu
pra sistemului monetar inter- 
occidental și comunitar.

In cursul după-amiezii, celor 
șase li s-a alăturat și ministrul 
de finanțe al Marii Britanii, 
Anthony Barber.

Citînd surse informate, agen
ția France Presse 
miniștrii de finanțe 
de acord să respecte 
paritățile monetare

finanțe ai „i 
erată analizării 
recentei hotărâri 
britanic de a

anunță că 
au căzut 
și să apere 
stabilite la

comuna
Washington în luna decembrie 
1971, și să mențină între mo
nedele lor naționale marjele de 
fluctuație restrînse, adoptate în 
luna martie a.c. de către Con
siliul Pieței comune. Ei au ho
tărât să sprijine dolarul și lira 
italiană pe piețele europene de 
schimb.

S-a stabilit, de asemenea, ca 
guvernatorii Băncilor centrale 
din țările membre ale comuni
tății să prezinte, în decurs de 
2 săptămîni, un raport asupra 
măsurilor care ar putea duce 
Ia reinstaurarea unei situații 
normale pe piețele de schimb 
valutar.

Incepînd de luni, Italia are 
un nou guvern, condus de de- 
mocrat-creștinul Giulio Andre
otti, Cabinetul său, din care 
fac parte democrat-creștinii, so
cial-democrații și liberalii — 
sprijiniți din exterior de repu
blicani —, a depus jurămîntul 
luni seara în fața președintelui 
republicii, Giovanni Leone, și 
urinează ca, la 4 iulie, să se 
prezinte și în Parlament.

Caracterizat, pentru prima 
dată în ultimii 10 ani, prin pre
zența liberalilor, noul cabinet 
tripartit a fost denumit coali
ție de centru, deși observatorii 
politici subliniau că „altă dată, 
un asemenea guvern ar fi fost 
considerat de centru-dreapta". 
Aceasta a și determinat Parti
dul socialist, cea mai de stînga 
grupare din coalițiile anterioa
re, să refuze categoric partici
parea sa la un astfel de guvern. 
Argumentindu-și intenția de a 
colabora pe plan extraparla
mentar cu celelalte forțe de 
stingă — comuniștii și P.S.I.U.P 
— și de a nu se alătura grupă
rilor de dreapta în guvern, so-

cialiștii s-au retras. A urmat 
apoi retragerea republicanilor, 
care au preferat să rămînă Ia 
o oarecare distanță față de o 
coaliție care, în opinia lor, nu 
oferea toate garanțiile dorite

în materie de omogenitate. 
Semnificativă a fost și decizia 
democrat-creștinilor de stingă 
Aldo Moro, fost ministru de 
externe, și Carlo Donat-Cattin, 
fost ministru al muncii și pre
vederilor sociale, care l-au a- 
nunțat pe premier că nu doresc 
să mai intre în viitorul cabinet.

Noul cabinet numără, în afa
ra premierului, 19 miniștri și 6 
miniștri fără portofoliu. Pe lin
gă funcția de prim-ministru, 
P.D.C. deține 11 ministere și 4 
posturi de ministru fără porto
foliu, P.S.D.I. — 4 ministere, 1 
post de ministru fără portofo
liu și funcția de vicepreședin
te al Consiliului, încredințată 
lui Mario Tanassi, iar P.L.I. —

\ Tiparul — Inkeirtinderea

do mi-
Locul 
noua

3 ministere și un post 
nistru fără portofoliu, 
preponderent, deci, în 
coaliție îi revine tot Partidului 
democrat-creștin. Cu privire Ia 
repartizarea portofoliilor, în

cercurile politice italiene s-au 
și exprimat unele surprize, în
tre care și aceea că Emilio Co
lombo, expert democrat-creșlin 
în probleme economice, fost mi
nistru al trezoreriei și fost pre
mier, deține acum funcția de 
ministru fără portofoliu, ocu- 
pindu-se de relațiile cu O.N.U.

Dacă opinia este unanimă că 
Giulio Andreotti a pus capăt 
unei îndelungate crize (mai lun
gă în timp decit cea de aproa
pe 5 luni, de guvern), tot in 
unanimitate se relevă că în fa
ta noului cabinet se află o lun
gă listă de probleme dificile, 
între care pe primele locuri se 
află situația lirei italiene, a- 
menințată de actuala criză mo-

netară occidentală. O serie de 
reforme cu caracter economic 
și social nerealizate de guver
nele precedente așteaptă așa- 
numita listă a priorităților pen
tru a putea fi rezolvate. Și a- 
mintim, în acest sens, numai 
reforma sistemului de acorda
re a asistenței medicale, a în- 
vățămintului, proiectele pentru 
dezvoltarea economică a sudu
lui țării (il Mezzogiorno), crea
rea de noi locuri de muncă 
pentru reducerea șomajului, re
forme în agricultură etc. Pe de 
altă parte, a fost de nenumă
rate ori subliniată necesitatea 
de a se pune capăt 
lor grupărilor de 
dreapta, îndeosebi a 
traparlamentare, care 
pericol instituțiile democratice 
— după cum se exprima însuși 
primul ministru. Toate acestea 
sînt probleme de o importanță 
vitală și demonstrează că viito
rul guvern va trebui să țină 
seama în definitivarea progra
mului său de cerințele oameni
lor muncii, ale maselor largi.

manevre- 
extremă- 
celor ex
pun in
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