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AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL B U. SI Al CONSILIULUI MIAU MUNICIPAL
Asigurarea capacităților de extracție

a cărbunelui, impune prioritar Plenara Comitetului
Realizarea integrală a lucrărilor

miniere de investiții!Bilanțul pe primele patru luni ale anului în curs consemnează, la exploatările miniere din Valea Jiului, realizarea în proporție de 109,9 la sută a planului valoric la lucrările de investiții în regie proprie. In același timp, numai 91,5 la sută din planul fizic este îndeplinit. Din practica vieții știm că nu 
planul valoric este prioritar, 
că nu contează atît valoarea 
globală, cit contează realiza
rea fizică a tuturor lucrări
lor prevăzute în plan, de care "este legată activitatea de mîine a exploatării relizarea planului ția de cărbune.La restanțele pe Centrala cărbunelui troșani, în perioada amintită, cel mai mult contribuie exploatările miniere Uricani și mina Dîlja. Ne-am oprit a- supra acesteia din urmă pentru a vedea care sînt cauzele neexecutării lucrărilor fizice tocmai înțr-o unitate subordonată direct Centralei cărbunelui.In investigația noastră am constatat o seamă de influențe negative asupra desfășurării normale a activității de investiții. Vom apela pentru început, la discuția purtată cu inginerul Remus Omota. șeful sectorului IV-investiții, al minei, care ne-a declarat:S-a acumulat, de la începutul anului pînă în luna mai o restanță de 445,3 ml de lucrări miniere de deschidere la mina noastră, ceea ce reprezintă peste 40 la sută din sarcina totală de plan. Faptul e urmarea firească a unei practici necorespunzătoare și de durată Dat fiind că lucrările de investiții se execută în general de către compartimente specializate, dar a căror activitate este di-

miniere, la extrac-înregistratePe-

rijată de o conducere care dirijează și sectoarele de producție, se creează posibilitatea replasării forțelor de la investiții la alte lucrări, îndeosebi de producție. Această practică s-a petrecut și la mina Dîlja. De pildă, în ultimii doi ani, din cele 7 brigăzi puternice, compacte, pe care le aveam, au fost transferate la sectoare de producție un număr de 5 brigăzi, ceea ce evident a avut, și continuă să aibe, repercusiuni asupra realizărilor sectorului nostru.Privind în perspectivă, este clar că în aceste condiții deschiderea capacităților de producție viitoare nu se va realiza la termenele preconizate. „Vom fi obligați să executăm lucrări suplimentare, ne-a mai declarat interlocutorul, pentru a repara ceea ce am stricat printr-o activitate străbătută de multe întreruperi. Încă de pe acum au apărut cîteva situații de acest gen : la orizontul 350 s-a interzis accesul pe unele lucrări miniere, pentru că s-au produs surpări cauzate de trecerea unei perioade prea lungi între săpare susținerea definitivă".O paranteză este necesară. In aceste lucrări suplimentare găsim tocmai explicația realizărilor mari producția valorică. Sînt, privința aceasta, la Dîlja, multe lucrări miniere la care a fost necesară schimbarea soluțiilor de susținere. Este vorba, între altele, de galeriile direcționale din culcușul stratului 3, orizonturile 400 și 440, și galeria direcțională principală de transport de la orizontul de, datorită unor excesive, lucrările au luate de la capăt și

Și
laîn mina

350, unr presiuni fost re- betona-

te, în care scop s-au obținut fonduri suplimentare. Prin betonarea galeriilor, realizările fizice nu au crescut cu nimic, în timp ce, valoric, s-a obținut, totuși, o realizare în plus. Rezultă, deci, încă o dată, necesitatea urmăririi și îndeplinirii neabătute a sarcinilor planului fizic și nu, cu prioritate, a celui valoric.Constatările următ'oare pe care le vom expune au, credem, o însemnătate deosebită. Ele se referă la modul în care brigăzile transferate de la sectorul de investiții utilizate de sectoarele ductive. Transferarea brigăzi de investiții Ia sector de producție și-ar o eventuală justificare, dacă aici ar fi folosită la lucrări de un profil asemănător. Deci, la pregătiri. Dar — contrar așteptărilor — nici planul la lucrările de pregătiri pe primele patru luni din acest an nu a fost îndeplinit de colectivul minei Dîlja, cu 453,2 ml. Unul dintre sectoare ’(sectorul II) a realizat acest indicator doar în proporție de 30,9 la sută.Ce au făcut în acest timp brigăzile de înaintare ? Cîteva pilde sînt edificatoare. Brigada lui Gabor Levay.care a realizat în cursul lunii ianuarie la sectorul de inves
tiții, 98 ml de avansare, 'în- tr-o galerie în steril, cu profil de 12,5 ml, execută acum, 
la sectorul I producție, rear- 
marea și planarea liniei ferate, operații care,' îndeobște se execută cu echipe de întreținere ai căror mineri posedă categorii de salarizare

sint pro- unei un găsi

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

municipal de partid
Ieri după-amiază, în sala 

clubului C.C.P., s-au desfășu
rat lucrările plenarei Comite
tului municipal de partid. La 
lucrările plenarei au partici
pat, în afară de membrii și 
membrii supleanți ai comite
tului municipal, membrii Co
misiei municipale de revizie, 
aparatul comitetului munici
pal de partid, membrii Co
misiei municipale de propa
gandă. aparatul Consiliului 
municipal al sindicatelor, al 
Comitetului municipal al 
U.T.C., secretari ai comitete
lor de partid, conducători ai 
unor unități economice și ins
tituții din orașul Petroșani, 
redactori.

La lucrările plenarei a fost 
prezent tovarășul IOACHIM 
MOGA, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

Plenara a analizat REZUL
TATELE OBȚINUTE IN DO
MENIUL MUNCII POLITI- 
CO-IDEOLOGICE ȘI CULTU
RAL-EDUCATIVE IN LUMI
NA DOCUMENTELOR CON- 

A 
ȘI

FERINȚEI NAȚIONALE 
P.C.R. DIN IULIE 1972 
ALE PLENAREI COMITE
TULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID DIN 14 MARTIE 
1973. Pe marginea referatu

lui prezentat de tovarășul 
IONEL CAZAN, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, au luat cuvîntul tova
rășii: CONSTANTIN SCUTA- 
RU, miner șef de brigadă la 
mina Dîlja, ILIE CONSTAN- 
TINESCU, prorector al Insti
tutului de mine, secretar al 
comitetului de partid pe ins
titut, AUREL BIRLEA, 
cretar al comitetului 

nesc de partid Vulcan, 
VLADISLAV, secretar 
mitetului comunal de 
Bănița, IRONIM MUNTEA- 
NU, directorul Teatrului de 
stat „Valea Jiului", CONS
TANTIN CHIȚOIU, miner șef 
de brigadă la mina Lonea, 
NICOLAE HANEȘ, prim-se
cretar al comitetului munici
pal al U.T.C., SIMION POP,

se- 
orășe- 
IOAN 

al co- 
partid

redactor șef al ziarului „Stea
gul roșu", GAVRILA DAVID, 
președintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor.

Plenara a ascultat, de a- 
semenea, o informare privind 
modul de rezolvare de către 
biroul Comitetului municipal 
de partid 
politice și 
ciale de la

a sarcinilor 
economico-so- 

plenara pre
cedentă și pînă în prezent, 
prezentată de tovarășul LO- 
GHIN POPA, secretar al Co
mitetului municipal de partid. 

La încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Ioachim Moga. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea intensi
ficării preocupărilor organelor 
și organizațiilor de partid pen
tru desfășurarea unei munci 
politice, ideologice și cultural- 
educative tot mai eficiente, 
contribuind Ia cunoașterea și 
însușirea aprofundată a tu
turor hotărîrilor conducerii 
superioare de partid, a legilor 
statului «le către comuniști, 

de toți oamenii muncii, Ia îm
bunătățirea conținutului și 
sporirea eficienței invățămîn- 
tului de partid, politic și al 
U.T.C., a întregii activități c- 
ducative, de mobilizare a co
lectivelor unităților economi
ce și instituțiilor social-cultu- 
rale din municipiu Ia înfăptui
rea sarcinilor ce le revin.

Adunarea
generală

a

din

Programul
televiziunii

de se- 
din a- 
pat cu

Constructorii de locuințe din Valea Jiului desfășoară în a- cesle săptămîni o bătălie susținută pentru pregătirea, in vederea recepției, a noi apartamente. Astfel, pînă la sfirșitul lunii vor fi încheiate lucrările de finisai la încă două blocuri — E 2-1 din Petroșani și 3 b la Vulcan, însumind încă 82 apartamente noi puse la dispoziția oamenilor muncii din bazinul nostru carbonifer.Ele, se adaugă la blocurile D 1-7, H 1-1, 5a, 5b, H 3-2, D 11 și 3a predate deja, în lunile trecute ale anului, urmînd ca DÎnă la sfirșitul semestrului I numărul lor să mai sporească și cu blocurile 5 c. 5 d. E 1, A 1, ce vor h gata pentru a-și primi locatarii în cursul lunii iunie.Aceste blocuri constituie doar o parte din totalul care, pînă la slîrșitul anului curent, va însuma pe Valea Jiului un număr de 1 315 apartamente pe care le au pe 1973 în plan harnicii constructori ai grupului II șantiere Petroșani, și pe care sînt holărîti să le realizeze cu cinste.
Șt. PULU

artiștilor
plastici
Petroșani

după-amiazâ a avut loc

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ITALIA
Cea de-a■ în Italia a siiiului de- Socialiste Ceaușescu, Elena Ceaușescu a oferit, continuare, solilor român prilejul de a putea cunoaște nemijlocit dezvoltarea economico-socială a țării, gazdă, realizările poporului italian, bogățiile sale spirituale.Călătoria în . regiunea Piemont și, îndeosebi, în orașul Torino — care a constituit principalul obiectiv al programului zilei de joi —, sosirea la Milano au prilejuit noi în- tîlniri cu muncitori' și specialiști, cu oameni politici și reprezentanți ai cercurilor economice. Atît la . Uzinele „Fiat — Mirafiori", cit Și la Ivrea, unde își au sediul Uzinele „O- livetti", ca de altfel pretutindeni pe străzile capitalei Piemontului, iar apoi la Milano, șeful statului român a fost în- tîmpinat cu sentimente de mă și simpatie....Este ora 9 dimineața. Ioana de toreasca Portofino, Genova.Traseul străbate principalele localități ale coastei ligurice, oferind privirii peisaje îneîntătoare.La aeroportul din Genova, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați de prefectul provinciei Liguria, Giacomo primarul orașului Giancarlo Piombino, ședințele provinciei

patra zi a vizitei președintelui Constat al Republicii România, Nicolae și a tovarășei in poporului
de de rea de

îm-

laîn-
mi-

sti-
Co- 
pi-mașini părăsește stațiune maritimă îndreptîndu-se sprede o rară frumusețe

Vegha, de Genova, . de pre- Genova,

Rinaldo Magnani, cu soțiile, de alte persoane locale.Președintele Consiliului Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu,preună cu persoanele oficiale române, sini însoțiți în vizita lor de ministrul secretar de stat Giulio Cajati, de Antoni- no Restivo, ambasadorul Italiei la București, și lacob Ionaș- cu, ambasadorul României Roma.Avionul prezidențial se dreaptă spre. Torino.După aproximativ 30 denute de zbor, aeronava a'eri- zează pe aeroportul Torino — Caselle, împodobit cu drapelele celor două țări.In întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușeșcu și a tovarășei Elena Ceaușescu se a- flă Giuseppe Salerno, prefectul provinciei Torino, Guido Secreto, primarul .orașului Torino, Stefano Milelli, primarul localității Caselle, deputat! și senatori, alte persoane of'cia- le.Președintele Nicolae Ceaușescu este primit cu o- noruri militare.Torino — capitala provinciei Piemont —, oraș de veche cultură cu o îndelungată și glorioasă istorie, care își .află începuturile cu peste 2 000 de ani în urmă, are pentru noi, românii, o semnificație aparte evocînd prin mărturii e- moționante legăturile româno- italiene. Momentul cel mai grăitor îl reprezintă întîlnirea în perioada unificării atît a I- taliei, cit și a Principatelor Române, dintre Cavour și Vasile Alecsandri. Ele ne amintesc,

asemenea, despre înființa- în 1863 a primei catedre limbă și literatură română, creată de Alexandru Ioan Cuza care, printr-o lege adoptată de Adunarea Națională, o încredințează lui Giovenale Ruscalla, declarat cetățean de onoare al României.Torino a fost vreme înde- luhqată una din cele mai importante așezări ale Italiei. încă din anul 1400, orașul devine capitala regatului Piemont, iar patru secole mai tîrziu, în 1870, devine capitala Italiei u- nificate sub regele Victor E- manuel al 11-lea. Torinezil se mîndresc cu bogata lor tradiție revoluționară. „Turinul e lipsit de monumente importante — în privirea artei —, nota Vasile Alecsandri. Insă el răsuflă un aer de libertate ce-i dă o superioritate măreață. Pe piețe nu se înaltă catedrale monumentale, precum Dowil la Milano, Santa Mari?4 iei Fiore la Florența, Sau iviLrco la Veneția, dar se ridică statui de eroi martiri ai libertății".Torino contemporan este o adevărată cetate a Industriei constructoare de mașini. Zona industrială a orașului — s'tua- tă în mijlocul marelui arc format de Alpii Occidentali și înconjurată de dulci coline pline de verdeață — cuprinde cele aproximativ 800 de întreprinderi industriale, dintre care se detașează Uzinele „Fiat" Poate și de aceea, localnicilor le place să-și numească orașul „Capitala automobilului'1. Dar Torino nu înseamnă numai in-
(Continuare în pag. a 4-a)MESAJULpreședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, adresat OrganizațieiUnității Africane (O.U.A.) cu prilejul celei de-a X-a aniversări

crearea Or-

VULCAN. Lăcătușul Ion D. Ioana este nu nu
mai un bun meseriaș ci și un competent îndrumător in se
cretele meseriei. L-am surprins, în clișeul nostru dind 
explicații ucenicei Aurelia Cama privind mînuirea mașinii 
la care lucrează.

pentru săptămîna 
viitoare

Intr-adevăr,
ne sfiim să vă îm-

replică aspră a o- 
acelora care încal- 

reguli-

Nu vă sugerează nimic titlul acestei ru
brici, stimați cititori ? Da ? Atunci să spu
nem lucrurilor pe nume. Și noi. dar mai ales 
dumneavoastră. Căror lucruri ? 
se cuvin precizări. Și nu 
părtășim intențiile.

„Pe șleau" se vrea o 
piniei publice la adresa
că normele eticii noastre socialiste, 
le de conviețuire socială statornicite deja in
tre majoritatea covîrșitoare a oamenilor ; ru
brica se vrea o demascare deschisă a ace
lora care sfidează munca semenilor lor, a 
acelora cărora le lipsesc „cei 7 ani de-aca- 
să". Pentru că, să spunem „pe șleau", mai 
avem și dintr-ăștia care se cred începutul și

sfirșitul ; mai avem și don Juani lățoși care 
acostează femeile pe stradă, dar nu se sin
chisesc să le cedeze locul în autobuz ; mai 
avem și din aceia care n-au plantat în viața 
lor o floare dar o strivesc cu piciorul, ca și 
din aceia care zac prin cafenele pe banii 
„bătrinilor" ori îți aruncă în cap coji 
minte la cinematograf ; mai avem și 
ceia care te fac să sari noaptea din 
urletele lor. Din păcate mai avem.

Să le spunem „pe șleau" numele și fapta 
și cu ajutorul celor puși să aplice legea să-i 
învățăm minte ca să dormim noaptea li
niștiți, să ne putem recrea pe banca unui 
parc, ori să ne răcorim cu o bere fără să fim 
martorii replicilor deochiate, neaoșe, ai im
pertinenței și obrăzniciei, ai insultelor și 
bruscărilor. Pentru asta vrem să Ie spunem 
,,pe șleau” că asemenea fapte n-au ce că
uta în viața noastră cotidiană. Și, cine va a- 
vea urechi de auzit să audă - oriunde ar fi 
— glasul nostru ferm : nu avem nevoie de 
astfel de oameni, cu asemenea apucături. 
Le-o spunem „pe șleau",

leri 
adunarea generală a membri
lor definitivi ai Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.S.R. din cadrul fi
lialei din Petroșani. Lucrările 
adunării au fost consacrate
alegerii delegaților care vor re
prezenta filiala la Conferința
națională a artiștilor plastici 
care va avea loc în 7, 8 și 9 iu
nie la București.

Anîversarea a 10 ani de la ___
ganizației Unității Africane îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa, dumneavoas
tră, șefilor de state, tuturor reprezentan
ților țărilor și popoarelor africane, parti- 
cipanți Ia această reuniune jubiliară, un 
călduros salut și cele mai cordiale felici
tări, in numele Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal.

Crearea Organizației Unității Africane 
a reprezentat un moment important în 
viața popoarelor Africii, în lupta pentru 
abolirea definitivă a colonialismului, a 
politicii neocoionialiste și de discriminare 
rasială, pentru cucerirea și apărarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî de-sine- 
stătător soarta, în conformitate cu inte
resele sale legitime.

A X-a aniversare a creării Organizației 
Unității Africane are loc în condițiile 
cînd în viața internațională se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor de a im
pune destinderea, colaborarea și securita
tea, de a stinge focarele de tensiune și 
război, de a asigura triumful cauzei păcii 
și progresului. Popoarele africane aduc o 
contribuție tot mai însemnată la dezvol
tarea acestui climat, participind tot mai 
activ Ia întreaga viață internațională, la

soluționarea, in spiritul păcii și colaboră
rii, a problemelor cu care se confruntă as
tăzi omenirea. Ele se afirmă tot mai mult 
drept o puternică forță progresistă con
temporană în lichidarea vechii politici im
perialiste de dominație și dictat, în lupta 
generală a popoarelor pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe bazț) noi, pe princi
piile egalității, respectului, independenței 
și suveranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului reciproc, 
ale nerecurgerii la folosirea forței și a- 
menințării cu forța.

Folosesc acest prilej pentru ca, în nu
mele României socialiste, al poporului ro
mân — care a dus el însuși, tirnp de vea
curi, o luptă plină de sacrificii pentru eli
berarea națională și socială — să reafirm 
profunda noastră solidaritate cu lupta po
poarelor africane împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialismului, a 
oricărei forme de dominație și asuprire. 
România este ferm hotărîtă să acorde, în 
continuare, întregul său sprijin politic, 
diplomatic, moral și material statelor a- 
fricane și mișcărilor de eliberare naționa
lă din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau,

(Continuare in pag. a 4-a)
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Mai multe bănci în parcuri 
și alte dotații edilitar- 

gospodărești, 
dar și mai multă grijă 
pentru păstrarea lor!așteptat cu nerăbdare frumoase, călduroase, a „ieși" cîteva minu- parcul orașului — ne pensionarul Gheorghe

zilele pentru te în scrie 
Ghendel, din Petroșani. Dar aici nu sînt suficiente bănci.Atunci cînd tovarășul 
Ghendel, ne-a scris (12 mai a.c.), în parcul de lîngă clubul C.C.P. erau doar 10 bănci care nu puteau satisface pe toți amatorii de soare și aer. După cîteva zile, înainte de 19 mai, situația s-a schimbat. Parcul amintit a fost dotat cu un număr de 33 de bănci. Desigur că cei de la E.G.C. au văzut că pensionarii, mari amatori de odihnă și recreere în acest parc al orașului nostru, nu aveau pe ce ședea și le-au satisfăcut dorința. Lipseau, de asemenea, din parc atunci și coșurile pentru hîrtii. Nu le- am văzut' nici noi. Am văzut, în schimb, hîrtii. Și am mai văzut cărările acelea, pe

pornite de lascurtătură,bănci (mutate și ele de la locul lor pe sub arbori, pe zonaspre stradaștim de ce nu sînt determinați de către cei care posedă legea și chitanțiere să le vadă na pă dePoat’e că tovarășii de la secția gospodărie și de la miliție, ocupați cu treburile nu au mai zăbovit de mult cîte- pe o bancă în a vedea

însămînțată cu iarbă)Republicii. Nu
și cei care bătătoresc zo- verde, mută băncile du- bunul lor plac. Nu știm ce !...

va minute parc pentru aspecte.Da, avea Ghendel, autogara de lîngă rie ar trebui să se bucure de mai multă în. fond, de
dreptate cînd scria

acestetov. că și judecăto-atenție. E vorba, condițiile de careT. TDFARU

Președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a invitat 
pe Șahinșahul Iranului 

să viziteze RomâniaIn spiritul relațiilor de prietenie și cordialitate dintre Republica Socialistă România și Statul Imperial al Iranului, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au invitat pe Maiestatea sa Imperială Șahinșahul Arya-

mehr și pe Maiestatea sa Imperială Farah Pahlavi, Șah- banu a Iranului, să efectueze o vizită oficială în România.Maiestățile lor au acceptat cu plăcere invitația, vizita urmînd să aibă loc între 2 și 5 iunie 1973.
r////ZZZZZ//Z/ZZ//ZZ/ZZ/Z///////Z///ZZ/Z///ZZZZ////Z/ZZ//ZZZZZ»7ZZZZZZ/Z/ZZZZ//ZZftDECENIUDE LA CREAREA 0. U. A.

împlinește 
constitui- 

Unitățiî 
în care 

cunoscut

La 25 mai se 
un deceniu de la 
rea Organizației 
Africane, perioadă 
harta Africii a 
schimbări epocale.

După îndelungata noapte 
a dominației coloniale, țări
le independente de pe conti
nent se află în prezent an-(Continuare in pag. a 3-a)

gajate pe calea unor 
formări profunde de 
să învingă subdezvoltarea și 
să creeze noile jaloane ale 
progresului politic, economic 
și social. Cu prilejul acestei 
aniversări, în impunătoarea 
clădire a „Casei Africii” din 
Addis Abeba, șefii de state 
și de guverne din țările afri
cane, vor trece în revistă, 
timp de cîteva zile, activita
tea Organizației și vor 
bili sarcinile de viitor 
acesteia.

Aniversarea va marca, 
ră îndoială, un momen!
seamă in desfășurarea lup
tei popoarelor africane pen
tru consolidarea independen
ței lor naționale, pentru li
chidarea de pe continent a 
ultimelor rămășițe ale ana
cronicului sistem colonial.

Cu zece ani în urmă în 
capitala Etiopiei se întîl- 
neau, pentru prima dată, în 
cadrul unei reuniuni la nivel 
înalt, 29 de reprezentanți ai 
țărilor independente de pe 
continentul african. Cu acest 
prilej s-a hotărît 
O.U.A. și s-a semnat
Organizației, ale cărei

trans- 
natură

sta- 
ale

fă
li e

iu' A '7..
crearea

Carta 
prin-

Nicolae BADEA

(Continuare in pag. a 4-a)
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O cerință expresa : r "X

Interdicții • Interdicții
... . _ - - • * ......... • 9

W-emeis SÎ instrucțiunile în vigoare prevăd că ordinele de pu.șcșre pentru lucrările dm subteran se întocmesc de către șeful de sector, se avizează de serviciul (biroul) de a- eraj și protecția muncii și se aprobă de conducerea exploatării. La fiecare sector toți artificierii și întreg personalul tehnfco-ingineresc sînt obigați să semneze de luare la cunoștință a ordinelor de pușcare și să urmărească respectarea lor. In funcție de concentrațiile de metan și de natura rocilor, pentru pușcare se folosesc explozivi ordinari și capse detonante sau explozivi de siguranță antigrizutoși și capse detonante instantanee sau cu întîrziere.Schimbarea ordinelor de pușcare se face în următoarele condiții:
a) In cazul pușcării cu ex- 

>'a\zlvi ordinari și capse deto
nate eu întîrziere :cînd la locul a apărut metan în tie de 1 la sută sau sută, în pinzS s-au profil sau deasupra găurii de probă (măsurat la 2 cm);— atunci cînd cu găurile de probă sau cu găurile de mină se întîlnesc formații cărbunoase î— frontul de lucru se află la o distanță mai mică de 10 m de o falie cunoscută sau de o lucrare veche.Pușcarea după noul ordin se va efectua numai după reducerea concentrației de metan sub 1 Ia sută măsurat cu detectorul în pînză, profil sau deasupra qăurii de probă și maximum 2 Ia sută în cuiburi, așa după cum se prevede la art. 172 din N.D.P.M.Folosirea explozivilor ordinari și a capselor detppante la

de muncă concentra- peste 1 Ia

lucrările în steril unde s-a constatat o singură dată metan peste limitele admise, nu se poate aplica decît dacă timp de 4 zile consecutiv nu s-a constatat acumulări da GHa peste limitele admise, controalele în fiecare schimb trebuind să s« facă după oprirea ‘ ventilației timp de 15 minute.
b) 1b cazul pușcării cu ex

plozivi aatlgrizutoși și capse 
cn întîrziere:— cînd Ia locul de muncă apare metan peste limitele admise, capsele cn tntîrzieie trebuie înlocuite cu capse instantanee ;—- cînd lucrările ajung la o distanță mai mică de 10 m de e falie cunoscută sau de o lucrare veche.

c| Ordinele de pușcare se 
schimbă sau se interzic în ur
mătoarele situații:— cînd sînt pericole de 1- nundșții;— cînd sînt pericole de surpări ;— cînd după încărcarea găurile» cg explozivi a apărut metan peste limitele admise (în acest caz pușcarea se poate efectua numai în baza unui program eu măsuri speeiale a- probate de conducerea exploatării și numai după reducerea concentrației de metan sub limitele admise).

a-OBLIGAȚIE MAJORĂ: 
nunțarea modificărilor surve
nite în codițiile de Ia locul de 
muncă, care implică schimba
rea odinului de pușcare.In acest sens întregul personal de control și supraveghere, inclusiv șefii de schimb, cînd găsesc metan peste limitele admise, trebuie să anunțe imediat, în mină, pe maistru, pe artificier sau măsurătorul de gaze, iar în baza rapoartelor verbale (telefonice) și scrise de șeful de sector care va schimba ordinul de pușcare, pînă atunci pușcarea fiind interzisă. Concentrațiile de metan trebuie înregistrate pe tablele de metan, de către maistrul sau măsurătorul de gaze.

ARTIFICIERUL are obligația să raporteze imediat maistrului minier toate schimbările de condiții în ceea ce privește pușcarea și de asemenea să consemneze în cartea de raport cele constatate, artificier va anunța cierul din schimbul despre schimbările în schimbul său.
Fiecare pe vtifi- ur ni Stor, conststate

MAISTRUL MINIER are o- bligația să controleze activitatea artificierilor, așa dupS cum se prevede la art. 251 a!in. f. din N.D.P.M.
ȘEFUL DE SECTOR arc obligația să schimbe ordinele de pușcare imediat ce condițiile de la locul de schimbat, luînd tive de a nu se tinuare vechiulcare și de a se trece la carea noului ordin, după în prealabil a fost aprobat.Maiștrii mineri și măsurăto-

muncă s-au măsuri opera- aplica în ordîn de con- DUȘ- a plice
rii de gaze, precum Și peiso- nalul ingineresc, atunci cînd constată metan peste linftele admise (peste 2 la sută), lucru care conduce la oprirea lucrului la locurile de muncă, pe lîngă obligația de a opr lucrările de pușcare sînt obligați să anunțe dispecerul minei, iar acesta, după înregistrarea anunțului, la rîndul său să a- nunțe conducerea exploatării și a sectorului respectiv.Cu toate că la toate exploatările se dă o atenție deosebită lucrărilor de pușcare, totuși se mai depistează abateri de la norme și instrucțiuni la aceste lucrări. Iată cîteva cazuri : la sectorul Bărbătenț din cadrul E.M. Lupeni, în gileria transversală nr. 3 orizontul 700, blocul X, artificierul Nic.0- lae Chirilă în data de 5 mai a.c., a pușcat frontul de lucru cu o cantitate mai mare de explozivi decît cea prevăzută în ordinul de pușcare. In data de 7 mai, la aceeași lucrare, artificierul Ioan Cenan a cuplat și pușcat o gaură stată încărcată cu exploziv ordmar. Sancționarea exemplară a artificierilor de mai sus trebuie să le fie de învățătură și să-i determine să nu uite că la lucrările de pușcare nu e- xistă respectări parțiale ci numai integrale ale N.D.P.M. A- ceastă cerință trebuie să-i fie

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

clară fiecărui miner, artificier, maistru sau inginer care coordonează sau execută lucrările de pușcare în subteran.Respectarea ordinelor de pușcare — stabilite regulamentar — conduce la real’zarea ritmică și cu productivități sporite a sarcinilor de extracție, înlătură Iul de avarii risipa și peri coși accidente.
AVRAMESCU,Ing. loan 

serviciul control protecția 
muncii — C.C.P.

• MINERI, NU UITAȚI ! Nerespectarea controlului periodic al concentrațiilor de metan duce la condiții anormale de pușcare la frontul de lucru, periculoase pentru voi și coechipierii voștri.• Intilnirea formațiilor cărbunoase cu găurile de probă sau găurile ce urmează a fi încărcate cu explozivi, acolo unde se pușcă cu explozivi ordinari, trebuie anunțate imediat, deoarece folosirea explozivilor ordinari in aceste condiții conduce in mod sigur la avarii tehnice și la• ARTIFICIERI I găurilor peste limita pușcare conduce la rate, total sau parțial, lucru care produce in general risipă plozive și chiar accidente.• Concentrațiile de CH4 trebuie consemnate imediat pe tablele de metan, acesta fiind elementul de bază care indică operativ dacă pușcarea se poate sau nu executa.
___________________________________________

occidente.Folosirea încărcăturii stabilită in ordinul de ruperea găurilor alătu- implicit de materiale ex-

• Nu uitați, perforarea găurilor de probă, acolo unde trebuie executate, este o măsură menită să stabilească certitudinea dacă în fața frontului există sau nu pericole și deci de a ne asigura executarea lucrărilor fără de pericole.• ARTIFICIERI, nu uitați I Folosirea dinamitei in strate de cărbune sau in formații cărbunoase este interzisă, deoarece această încălcare a N.D.P.M. duce in mod sigur la explozii de metan sau praf de cărbune.
0 MAIȘTRI MINERI, rețineți I Prin articolul 251 alin, f din N.D.P.M., aveți obligația de a verifica activitatea artificierilor.
0 La toate locurile de muncă pușcarea nu se poate executa decit in baza ordinului de pușcare aprobat de conducerea exploatării.
0 ȘEFI DE SECTOARE I întocmirea ordinelor de pușcare in mod incorect duce sigur la avarii și accidente din cele mai grave in subteran.

J

Chezășia desfășurării extracției

cărbunelui in deplină securitate a muncii
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k
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Măsurători de gazecorigenți
Dacă pentru oricare școlar 

tabla din clasă este locul un
de el face dovada sîrguinței 
în munca cu cartea, a 
mării în fața colegilor, 
așa pentru măsurătorii 
gaze de la exploatările 
niere se poate spune că 
astfel de loc, unde se veri
fică conștiinciozitatea și res
ponsabilitatea cu care ei se 
achită de obligațiile de ser
viciu, sînt tablele de eviden
ță a metanului existente la 
locurile de muncă din sub
teran.

Măsurătorii de gaze Vasiie 
Elincovici, Aurelian 
și Nicolae Popa de 
Lonea, probabil, au 
acest lucru. Dar, cu 
unui control preventiv efes- 
tuat pe la începutul acestei 
luni în sectoarele lor de un eo- 
lectiv din partea serviciului 
control protecția muncii al 
C.C.P., tablele de metan i-au 
dat de gol că nu-și îndepli
neau obligațiile față de ele, 
neglijau flagrant rostul a- 
cestor „oglinzi" de evidenție
re a prezenței gazulut metan 
în atmosfera abatajelor 
galeriilor controlate, 
tabla de metan de la 
jele frontale nr. 65 șl 
stratul 3 blocul Vi 
semnată, în schimbul I ai zi
lei de 3 mai, o singură dată 
de măsurătorul de gaze V. 
Elincovici. La fel, la abata ie
le frontale 66 și 67 tabla de 
evidență a CU, a fost ono
rată o singură dată cu sem
nătura măsurătorului de ga-

afir- 
tot 
de 

mi- 
un

Aleeu 
la mina 

ignorat 
prilejul

Astfel, 
abata- 67 din 
a fost

ze A. Aleeu, în data de 4 
mai.

Așișderea lor, măsurătorul 
de gaze N. Popa, în zilele de 
3 și 5 mai, schimbul l, nu 
și-a pus de loc semnătura pe 
tablele de evidentă a meta
nului de la abatajele came
ră nr. 14 stratul 3, bloGul 1. 
iar la galeria transversală 
nr. 23 din stratul 3 blocul II, 
orizontul 500, numai o singu
ră dată a aatadixit să sem
neze tabla și să consemneze 
pe ea situația metanului. 
(Absenta semnăturii nu suge
rează oare ceva: adică ab
senta măsurătorului la locul 
de control a gazului metan ?j

Cum pot fi caliiicate ase
menea acte lipsite de respon
sabilitate, comise de oame
ni în exercițiul funcțiunii, 
puși să vegheze la securiia- 
tea ortacilor din subteran < 
Dacă ar fi să ne imaginăm 
că locul tablelor de metan 
l-au luat tablele de școală în 
iața cărora Ia „răspuns' 
fost scoși cei trei 
tori de gaze, ce 
merita să li se 
trecere, în nici un 
altfel propunerile 
ționare, făcute de
de la centrală care le-a con
trolat activitatea, pentru în
deplinirea defectuoasă a obli
gațiilor de serviciu atestă... 
corigentele lor în muncă B 
cazul să se corecteze neîn- 
tîrzial, 
fie de 
Se știu

ai. 
măsuță- 

notă ar 
dea ? De 
caz 1 De 
de sana- 
colectivul

iar pățania lor să >e 
învățătură și altora 
ei care...

I. BRĂDEANU

Atenție sporită umplerii golurilor din spatele elementelor 
de susținere a lucrărilor miniere ISusținerea lucrărilor miniere din subteran se face în strictă conformitate cu monografiile de armare, constituind o prevedere importantă a N.D.P.M. din industria minieră, ediția 1969. Nerespectarea acestei prevederi a dus în cele mai multe cazuri la accidente., deosebit de grave și chiar la pierderi de vieți o- menești.Șp ,șțip cp monografia dft armare, întocmită ca urmare a unor studii, cercetări și calcule în domeniul susținerii, mecanicii rocilor, împletite cu observații asupra unor practici de lungă durată, este actul după care muncitorii de la fronturi execută lucrările de susținere a golurilor escavate și a lucrărilor speciale ce a- par în mină.Una din prevederile importante ale monografiei de armare cuprinde „dimensiunile profilului de săpare, modul de umplere a golurilor din spatele susținerilor". Această prescripție impune minerului ca la lucrările de escavare și la susținere să țină seama de profilul lucrării : să nu se es- eaveze mai mult decît strictul necesar pentru montarea elementelor de susținere, în- trycît golurile care rămîn în spatele susținerii în mod o- bligator trebuie umplute. Umplerea golurilor din spatele armăturilor, prevăzută in monografia de armare, are ca scop menținerea echilibrului rocilor și prevenirea exercitării presiunilor mari asupra elementelob de susținere.

Lucrarea minieră are cu a- tît mai puțin de suferit cu cît ea modifică mai puțin e- chilibrul rocilor din jur.Dacă, profilului lucrării, la săpare, i se dă o formă cît mai apropiată de profilul elementelor de susținere, acestea, a- vînd contact cu roca pe toată lungimea lor, executîndu-se o bandajare corectă astfel. ca în spatele armăturii să nu ră- mînă goluri, presiunile , vor întîrzia să apară, vor fi preluate de susținere și numai în rare cazuri vor învinge forța de rezistență a susținerii — în funcție de roca în care se sapă lucrarea minieră.Golurile din spatele armăturilor de susținere și în mi special cele din tavanul lucrărilor miniere, care se formează ca urmare a dislocării rocilor din tavan (boitele de echilibru) dau și alte complicații, în special în minele gri- zutoase. Presiunile care se exercită asupra elementelor dd susținere au ca urmare o reducere a gabaritelor lucrării, care, pentru a putea fi folosită, necesită reprofilarea (cu cheltuieli materiale suplimentare) în sensul de a o aduce la profilul necesar scopului pentru care a fost săpată. O reprofilare repetată face ca roca din tavan să se disloce mereu și să se creeze un gol în formă de boltă.In minele grizutoase aceste goluri din tavanul lucrărilor miniere constituie spații prin care circulația aerului este redusă și unde se pot acumula concentrații periculoase de

gaze, în mod special de metan.Aceste spații cu concentrații uneori destul de periculoase de metan constituie un pericol permanent, în primul rînd pentru faptul că ele sînt mai puțin cunoscute (măsurarea gazelor în aceste goluri se poate face mai greu) și î» al doilea rînd pentru că din a- ceste goluri (boite) metanul poate fi scos în profilul lucrării miniere și să dea naștere la avarii și accidente.Astfel de fenomene s-au produs în anul 1966 la E. M. Lonea în galeria de aeraj orizontul 615 din culcușul stratului 3 blocul I-II; lucrarea susținută în lemn și rearmată in decursul anilor de nenumărate ori avea o vechime de peste 20 de ani, iar în urma unei surpări, curenții de aer au antrenat metanul în profilul lucrării miniere. Metanul venit din boltă care s-a aprins (nu se cunoaște precis sursa de aprindere) a provocat o explozie și ca urmare închiderea galeriei pe o lungime de 270 m.Astfel de acumulări pot să apară și la abataje, în timpul

lucrărilor de exploatare, în special la abatajele frontale din sțratele subțiri cu coperiș tare. Bolțile acestea, care în mod curent nu se văd, sau dacă se văd — cazul abatajelor frontale — se pot controla mai dificil (fiind în spațiul exploatat) sînt ferite de circulația aerului prin ele, gazele acumulate aici fiind mai greu de evacuat (figura r. lăturată).Uneori metanul este scos în curentul de aer, care circulă pe la front, de surpările produse brusc ce pot avea loc în spațiile exploatate. (Cazul, probabil, de la E. M. Paroșeni din ianuarie 1972).Controlul gazelor, atît din bolta galeriilor cît și din spațiile exploatate neînchise, constituie © problemă deosebit de dificilă și ea trebuie să fie mereu în atenția și preocuparea permanentă a serviciilor și birourilor de aeraj de la exploatările miniere. Personalul de control de la exploatări trebuie să fie dotat cu aparatură adecvată pentru a lua probe din astfel de zone (me- tanometre cu sondă și furtun).

în unele cazuri, golurile din tavanul galeriilor sînt rezultatul nebandajării tavanului galeriei la ridicarea susținerii și neumplerii golurilor Ia săparea profilelor după pușcare. Un asemenea caz a dus la © surpare de proporții în anul 1971, la E. M. Vulcan, la stratul 15, blocul VIII, unde, ca urmare a bandajării tavanului fără a se umple golul dintre tavanul natural și grinda elementului de susținere, după ce s-a avansat cea, 20 ml, s-a produs un dezechilibru în rocile din tavanul lucrării provocînd o surpare pe lungime de 10 m de la front în urmă. Asemenea exemple se pot di și de la alte exploatări. Ca urmare a executării incorecte a susținerii, neridi- cării la timp a grinzilor la a- batajele frontale și lăsării de goluri în tavanul lucrărilor miniere s-au produs în anul 1973 la exploatările din Valea Jiului aparținătoare de Centrala cărbunelui Petroșani, 38 la sută din totalul accidentelor.Am evidențiat aceste aspecte cu consecințele ce pot să apară uneori ca urmare a unor neglijențe, considerate minore de unii, dar care, după cum am arătat mai sus, au generat și pot genera unele din cele mai mari neplăceri. Concluzia ce se desprinde este că atît minerii cjt și cadrele tehnice trebuie să acorde o importanță mai mare respectării stricte a monografiei de armare, controlului gazelor de mină în

lucrările miniere, chiar și în spațiile din zonele de surpare și golurile din tavanul lucrărilor miniere.
MINERI ȘI MAIȘTRI MI

NERI REȚINEȚI:
este interzis a se lăsa 

goluri neumplute în spatele 
sau tavanul elementelor de 
susținere a lucrărilor miniere: 

în cazul cînd în golurile 
din spatele armăturilor de 
susținere sau în golurile ex
ploatate se semnalează pre
zența metanului, se va anun
ța de îndată maistrul minier 
pentru a lua măsuri în conse
cință ;

♦ cînd intr-o lucrare mi
nieră elementele de susținere 
sînt deformate sau rupte, se 
vor lua măsuri imediate de 
înlocuire;

este interzis a se înlocui 
in același timp mai mult de 
un cadru de susținere a gale
riilor în cîmpuri și trei cadre 
alăturate Ia susținerea în 
desiș ;

♦ elementele de susținere 
doborite în urma lucrărilor de 
pușcare, vor fi ridicate și re
montate imediat după întoar
cerea echipei la locul de 
muncă;♦ Ia abatajele frontale, 
după tăierea frontului, se va 
trece imediat la ridicarea grin
zilor în consolă. Ridicarea 
grinzilor în consolă se face 
succesiv Iucrîndu-se totdeau
na din spațiul asigurat.

Ing. loan MICLÂUȘOIU, 
serviciul control 

protecția muncii — C.C.P.

rExecutarea unor măsurători corecte în subteran cu inter- ferometrul SI-10 este posibilă numai dacă acest aparat este pregătit și reglat corespunzător. Acest lucru se face de către persoane special instruite și care trebuie să dețină un anumit bagaj de cunoștințe din domeniul fizicii și chimiei, cu alte cuvinte trebuie să aibă o pregătire de nivel mediu.In materialul de față sînt prezentate cele mai importante măsuri de care trebuie ținut seama la pregătirea și reglarea interferometrelor SI-10.Pregătirea și reglarea aparatului pentru măsurători începe cu verificarea funcționării pompei de mină (9), așa cum s-a descris în articolul publicat în numărul din 20 aprilie al ziarului.Verificarea circuitului de gaz al interferometrului constă în montarea parei de cauciuc în poziție normală, ștrangularea furtunului (1) și presarea pompei de mină (9). Dacă pompa se îndreaptă repede rezultă că circuitul de gaz aleătuit din tubușoarele (4), cartușul absorbant (3), blocul cu camerele de măsurare și comparație (8), robinetul (2) prezintă neetanșietăți în zonele de legătură care trebuie depistate și înlăturate (fig. 1). Depistarea neetan- șeităților se poate face prin segmentarea treptată a circuitului și cuplarea pompei de mină, cu repetarea operației de verificare mai sus descrisă, fie prin montarea pompei ia robinetul (2) și suflarea de »*r în aparat, In punctele de «anexiune se vor controla cu apă cu săpun eventualele ieșiri ale aerului din eireuitul de gaze. Formarea bășicilor

Pregătirea și
de săpun indică prezența ne- etanșietății. Spălarea camerei de măsurare, care trebuie făcută în aer curat, este posibilă numai după scoaterea apa râtului din husa de piele, în

depărtarea dopului de cauciuc (5) și cuplarea pompei (9) Ia ștuțul (5). Efectuînd 5—6 pompări (fig. 2) aerul atmosferic va pătrunde în camerele de comparație I și II,

Fig. 1, Interierometrul SI 10, schema generală cuprin- zind părțile componente interioare ale detectorului de gaze.

reglarea interferometrului SI-10
înseriate\ cu ajutorul tubușoa- relor de legătură (6), prin labirintul de egalizare a presiunii (7). Pompa de mînă se montează apoi la ștuțul robinetului (2) pentru repetarea operației de spălare și în cazul cgmCrei de măsură II. Se privește în aparat prin ocularul (15) și daeă „dunga neagră stingă" este așezată pe diviziunea „zero" a scalei din obiectiv, atunci spălarea camerelor a fost corectă. In caz contrar operațiile mai sus descrise se repetă identic Dacă nici după a doua sau a treia spălare dunga neagră stîngă nu s-a așezat Ia „zero" atunci se reglează imaginea de interferență, cu ajutorul microșu- rubului, conform celor arătate în articolul precedent. La încheierea acestor operații se va avea grijă ca dopul (5) să fie introdus în ștuț.Cartușul absorbant (3) conține silicagel pentru reținerea vaporilor de apă. calce sodată pentru oprirea bioxidului de carbon și la cele două capete ale sale filtre de tifon și vată pentru reținerea prafului din suspensie. Calcea sodată este un amestec format din hidrant de oxid de calciu (96 la sută) și sodă caustică (4 la sută) și se prezintă sub formă de granule albe sau gri deschis cu dimensiuni de 2—4 mm. Sili- cagelul, cel mai bun este cel acid — sticlos — granulat, poate fi regenerat prin încălzire la 200- 300 grade C, timp de circa 90 minute, pe cînd calcea sodată trebuie aruncată după încheierea ciclului de

măsurători prescris. Un cartuș absorbant poate fi folosit pînă la 400 măsurători, după care substanțele și filtrele trebuie înlocuite. înlocuirea substanțelor este posibilă prin demontarea cartușului din aparat (fig. 2). Se desfac cele patru legături ale tubușoarelor de cauciuc, se deșurubează piu- lițele-capac (3 a), se elimină filtrele și substanțele vechi și se înlocuiesc cu altele npi, după care se repetă montajul în sens invers demontării, Se atrage atenția asupra necesi

tății păstrării poziției normale a orificiilor din piulițele-ca- pac față de compartimentele cu substanțe absorbante.
Referitor la partea optică 

și electrică a aparatului, sînt 
de făcut următoarele remarci 
importante :a) Lipsa imaginii de interferență poate fi cauzată de montajul defectuos al becului (12), de faptul că acesta este ars, bateria (10) este consumată sau nu este fixată bine, respectiv butonul contactor (11) nu funcționează corespunzător.

b) Becul (12) nu este centrat bine.c) In schema optică s-au produs deranjamente care au condus la devierea razelor de lumină față de drumul lor optic normal.Deficiențele semnalate la punctul „a“ șînt ușor remedia- bile, în sensul că becul, butonul de contact sau bateria se înlocuiesc cu altele noi, iar întreruperile de circuit pot fi restabilite fără dificultateCentrarea beculețului (12) este posibilă după ce mai în- tîi a fost slăbită piulița (14).

Fig. 2. Schema circuitelor amestecului gazes și de spălare eu aer curat.

Cu mișcări ușoare aplicate a- supra tijei duliei (13) se efectuează tatonări de centrare a becului, privind în același timp în aparat prin ocular (15) și închizînd circuitul electric prin apăsare pe buton. (11). Mișcările radiale și circulare ale becului se vor face cu finețe pînă cînd apare imaginea de interferență, poziția acestuia trebuind să fie menținută și fixată cu mare grijă cu ajutorul piuliței (14). De observat este faptul că centrarea beculețului presupune o oarecare rutină și persoanele lipsite de aceasta nu trebuie lăsate să efectueze astfel de reglări.
Deranjamentele din schema 

optică prezintă un grad mare de dificultate și nu pot fi înlăturate decît în ateliere speciale de către persoane calificate. La nivelul unităților miniere se interzic deci intervențiile de reglare în interior la oricare din piesele care intră în componența părții optice a interferometrului SI-10.
*Cele 400 bucăți interferome- tre SI-10 aflate în dotarea u- nităților C. C. P. pot avea o viață foarte lungă, cu condiția respectării îndrumărilor prezentate mai sus. Interfero- metrele SI-10, și în general toate detectoarele de gaz, trebuie să devină instrumente nedespărțite ale celor ce lucrează în subteran, controlează activitatea și veghează a- supra desfășurării muncii în' condiții de securitate.

Ing Dumitru IONESCCI, 
șef laborator metan, praf 

cărbune C.G.S.M.
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INFORMAȚII DE PARTID
A

In spirit critic și autocriticCu puțin timp în urmă comuniștii din organizația de bază nr. 3 transport, din cadrul Exploatării de preparare a cărbunelui Coroești, au a- nalizat, într-un viu spirit critic și autocritic, modul de realizare a sarcinilor, de la începutul anului, privind a- sigurarea transportului cărbunelui în fluxul de preparare, recepție și livrare către beneficiari. Bilanțul activității indica, între altele o ne- admisă depășire a indicatorului de staționare a vagoanelor. In fața acestei situații, numeroși comuniști, între ca re VASILE IOVI, GAVRILÂ POP, ANDREI PIRI, NICO- 1AE LEȘ, VASILE CON- STANDACHE și alții au subliniat necesitatea luării unor

măsuri care să conducă la o mai bună întreținere a dotării proprii, eliminarea deselor defecțiuni ce apar îndeosebi la locomotivele R-7, asigurarea creșterii calificării muncitorilor manevranți, întărirea disciplinei. Nu au tost scăpați din vedere — după cum se cere fiecărei orgaui- zații de bază — cei care nu au depus tof interesul pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. In acest sens, au fost criticați comuniștii David Bîrsoi și Ion Gherghei cărora li s-a cerut să desfășoare o activitate mai intensă, să se integreze în ritmul de muncă al întregului sector, să fructifice fiecare fracțiune de timp în folosul pro ducției.
O gazetă a minei, 
dar și a orașuluiCele două gazete de perele „Minerul" ale minei Lu- peni îșl trăiesc cu adevărat viața. Faptul ni-1 confirmă larga audiență de care se bucură în rîndul salariaților minei.Dar, de ce două gazete cu aceeași denumire ? Pentru a nu crea confuzii să ne explicăm. Este vorba, de fapt, de o singură gazetă de perete, întocmită in două exemplare identice și afișate în două locuri. Un loc se află în incinta minei, cel de-al doilea în centrul orașului, oferind astfel salariaților minei, dar și celorlalți locuitori ai Lupeniului, posibilitatea de a cunoaște activitatea intensă depusă în abatajele aces

tei exploatări, multiplele preocupări ale minerilor.Așa, de exemplu, luăm cunoștință despre stăruințele depuse de multe brigăzi pentru creșterea CALITĂȚII PRODUCȚIEI, dar și despre lipsa de preocupare a altora față de același indicator al calității. Un alt articol tratează despre o altă preocupare actuală : pregătirilepentru încheierea INVĂȚĂ- MINTULUI DE PARTID cu rezultate cît mai bune.Datorită conținutului viu al articolelor, a formei grafice reușite, gazeta de perete „Minerul" așa cum spuneam, își trăiește pe deplin viața, își atinge cu multă eficiență scopul agitatoric, educativ.
Acțiune patrioticăO acțiune patriotică de mare utilitate a fost organizată și înfăptuită de comuniștii sectorului I de la mina Vulcan. Locul ei — blocul 0. tar conținutul — colectarea de fier vechi, scoaterea a- cestuia la suprafață și transportarea cantității colectate

(peste 50 de tone) la un punct de depozitare în vederea predării Ia I.C.M.Evidențieri ? Numeroși comuniști, între care NĂSTASE NINA, secretarul organizației de bază a sectorului, NICOLAE CRISTEA. NICO- LAE FLOREA, VIRGIL CRISTEA și alții.

Verticale în cartierul Coroești — Vulcan.
Breviar gospodăresc

— Lupeni —• Zilele acestea se vor încheia lucrările de modernizare a unor străzi din Lupeni. Este vorba de străzile 6 Martie și Cocsului.• Iha sfîrșitul acestei luni se va da în folosință un nou bloc (E 1) cu 40 de apartamente în cartierul Viscoza 4. In acest cartier se va recepționa în aceeași perioadă și o cantină pentru salariațiî C.C.P., respectiv locatarii căminului pentru nefamiliști nr. 9.• In cartierele orașului s-au amenajat încă 25 de puncte gospodărești metalice, betonate în interior.• Recent s-a încheiat acțiunea gospodarilor privind repararea și vopsirea tuturor indicatoarelor rutiere.
Mai. multe bănci în parcuri(Urmare din pag. 1)au dreptul să se bucure călătorii. Grija pentru dotarea acesteia cu bănci și cu uri adăpost pentru călători cade însă în obligațiile I.T.A. Deva, nu a E.G.C. Petroșani. Problema ar trebui urgent rezolvată pentru că, e știut, printre călătorii care apelează la serviciile autobuzelor l.T.A. sînt și femei gravide ori cu copii mici, bătrîni, care

acum sînt nevoiți să așt'epte autobuzul sub cerul liber, în picioare, cînd s-ar cuveni să se bucure de condiții mai omenești de călătorie.Ar trebui, de asemenea, pusă în funcțiune fîntîna arteziană din parc, sînt necesare mai multe bănci, mai ales în preajma blocurilor din cartierele noi, mai lasă de dorit curățenia atît în parcul la care ne referim cît și pe unele străzi. In rezol

varea acestor probleme gospodărești este nevoie de mai multă inițiativă, de o prezență mai operativă și mai ales, prin măsuri eficiente la locul unde ele există, a factorilor de resort. Dar și cetățenilor le revin unele obligații, îndeosebi în privința păstrării dotațiilor orașului, a curățeniei, a zonelor verzi, a ordinii. Este în interesul nostru să onorăm cum se cuvine aceste obligații.

DUMINICĂ 27 MAI

12,3013,00

16,30
17.20

Gimnastica pentru Pentru sănătatea Cravatele roștl ;Viata satului ;Emisiune în limba ghiară ;De strajă patriei ■,— 16,25 Album duminical. Din program i Trio Ra-Ta-Ta : muzică, satiră și umor cu Vasilica Tastaman, Ștefan Tapaiagă și Dumitru Rucăreanu. La țiteră, caval, fluier... Ion Negut. Antoloj’e umoristică TV: ~tavian Cotescu.— Fotbal;Franța ( preliminariile campionatului mondial) Selecțiuni înregistrate de la Moscova. „Ge- noveva de Brabant sau reabilitarea candorii"— interpret) Mirel 1- lieșu și artiștii păpușari din Timișoara. „La porțile dorului" cu Tudor Gheorghe. Jurnal de călătorie -. Siraz - Iran. Ultima etapă a competiției cicliste Internationale ..Cursa Păcii". Transmisiune de la Berlin. Autoaraf muzical : Raphael ;Film serial pentru' tineret. Tunelul Episodul VIII bunarea lui Hood";Fotbal: România Germană (preliminariile campionatului mondial). Transmisiune directă de la stadionul
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împăcarea frațilorFrați, frați, dar la o adică, de ce să nu se și bată ? Motive au găsit în niște bîrfe... Au ales și „arbitru" pe sora lor Maria Stoica. Gheorghe și Romi Neagu din Lupeni s-au bătut de-a binelea. Comisia de judecată „trebuia" să le facă dreptate. Pînă la urmă s-a dovedit că drepta- 
I tea nu aparține nici unuia Iși că e mai cuminte să trăiască în înțelegere. Și s-au îm- . păcat.
I „Scăpări44IBein Mihai din Lupeni mai „scapă" din cînd în cînd a- nimalele sale pe terenul ve- Icin, proprietatea Măriei Andrei. O comisie a consiliului I popular s-a deplasat la fațalocului și a constatat temei- I nicia reclamației. In fața comisiei de judecată B. Mihai . n-a mai putut ocoli adevărul

și, vrînd, nevrînd a plătit 1 despăgubiri.
Moștenire cu bucluc |Un teren lăsat moștenire, I a băgat în bucluc pe Maria I Bazsgo, Maria Roman și | Gheorghe Palușek. Au „zbu- | rat“ insultele de la unul la ■ altul, pînă cînd s-au fixat I condiții pentru fiecare, de ‘ către organele în drept. In I prezent respectarea cu stric- I tețe a condițiilor impuse le-a I adus împăcarea.

Prima „lecție" l
a fost uitată IIn 1970, Cornelia Patrulea a fost condamnată pe șapte luni pentru tentativă de furt. Această „lecție" însă, a fost uitată repede. Profitând de aglomerația din autobuzul Bărbătenj — Coroești, a greșit... buzunarele, nimerind în cel al Iui S. E. N-a ieșit din buzunarul străin cu mîna goală ci, cu 750 lei. La rugămintea lui S. E. de. a înapoia banii, C. Patrulea plină de indignare, a tăgăduit. In- I vitată la miliție, s-au găsit ] totuși la ea banii sustrași. A > urmat a doua „lecție" de... I un an. ,

• I. ARAMA, Vulcan: Am primit fotografia și cuvintele frumoase la adresa personalului medical de la dispensarul E.M. Vulcan. Fotografia nu poate fi publicată deoarece nu corespunde exigențelor. Vă rugăm să reveniți cu altele de la locul dv. de muncă, instantanee din timpul liber petrecut împreună de membrii unor formații de lucru etc.• ANONIMA, Petroșani. Cele relatate de dv. ar putea constitui obiectul unei anchete. Dar nu putem avea încredere în anonime. Dacă lucrurile stau așa cum ni le prezentați, aveți curajul susținerii celor afirmate. Dreptatea nu va îngădui nimănui să întrebe ce aveți cu tovarășul Petre Albescu din Iscroni, care este în cauză.• ION AXINIA, strada Bărbăteni nr. 78/27, Lupeni ne adresează' rugămintea de a interveni pe lîngă tovarășii de la sectorul E.G.C. Lupeni pentru a le aminti că pe strada unde locuiește, au uitat să mai treacă de vreo trei luni. Nu de altceva, dar aerul este prea mult viciat de mirosul gunoiului. Tovarășe Axinia, problema a stat și mai stă în atenția noastră. Totuși, le amintim celor de la E.G.C. și asociațiile de locatari că intră în atribuțiile lor ridicarea la timp a gunoiului menajer.• FRANCISC TECUȘ, Petroșani, a bătut mult ia ușile E.G.C. Petroșani pentru a che-

du.
Ufr fadăma mașina salubrității și în „colonia de jos" a Petroșanblui. Pină la urmă a venit mașina, dar a venit degeaba căci n-a putut intra pe poartă. Singura soluție este ca E.G.L. să mărească porțile caselor de stat. Să vină și E.G.L.-ul, cît mai repede, căci e mare nevoie. Nu le mai acordăm nici o amînare ...B M. HAUPTMANN, Aleea Florilor, Petroșani, Articolul pe care-l amintiți nu a ironizat gospodinele căci, evident nu ele portă vina, ci așa după cum spuneți „adevărații vinovați", adică asociația de locatari, secția gospodărie a consiliului popular, familiile care țin încuiate uscătoriile și chiar locatarii, care nu-și manifestă opinia față de aceste familii. Vom reveni în coloanele ziarului, pe tema respectivă.

SFATUL MEDICULUI

Regimul de alimentație și de viață

„23 August" ; Avanpremieră ; 1001 de seri ;Telejurnal. Săptămî- na politică internă și Internațională în imagini ;Reportaj filmat. Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Italia și San Marino; Soliști îndrăgiți de muzică populară ;Film artistic. Taxiul. Producție a studiourilor cinematografice poloneze ;Telejurnal;Duminica sportivă, bal: Cehoslovacia Anglia. Selecțiuni registrate de la ga;

22,45 Luminile rampei;MARȚI, 29 MAI

Fot-în- Pra-

10,55
12,2012,45

LUNI. 28 MAIlimbă franceză.56-a (reluare);Gurs de Lecția a Telex ;La ordinea zilei, Azi, județul Ialomița ;Căminul ;Ecranul ;1001 de seri ; Telejurnal.înainte 1973 -Cîntecul mul loc de Al, MandyțReportajul împliniri 50 de ani împreună i Roman foileton : Femeia în alb. Episodul VRevista literară TV.; 24 de ore ;

Cincinalul de termen, an hotărîtor ; săptămînii. Fri- de pe pămîntsăptămînii.0 tamtlie,

Teleșcoală ;Telex;Publicitate ;Avanpremieră ;Teleenciclopedia (reluare) ;Telecinemateca tineret, steauatie a studiourilor nematografice tice ;Pe-un picior de52 de inițiativede săptămîni (reluare); Telejurnal;Curs de limbă rusă.Lecția a 55-a (reluare); 18,00 Telex ;18,0518,10

pentru „Strălucește mea". Produc- :i-sovie-plai ;în 5213,0017,30
Pubicitate ;Steaua polară. Emisiune de orientare școlară și profesională ; Universitatea TV.; 1001 de seri ; Telejurnal.înainte de 1973 — an ICînteculPrimul loc mint; Reflector ;Seară de teatru. Singurul martor — de și P. Tur ;24 de ore. Contraste în lumea capitalului ; Gala maeștrilor ;MIERCURI. 30 MAI9,00 Curs de limbă engleză. Lecția a 55-a ;9,30 „Micii meșteri mari" pregătesc daruri pentru Ziua copilului ;

18,4019,2019,30
20,00
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Cincinalul termen, hotărîtor ; săptămînii. de pe pă-
A.

Absolvenții liceelor 
în fata bacalaureatului

*Aproape 100 000 de absolvenți ai liceelor de cultură ge- B nerală, de artă și de specialitate — cursuri de zi, serale și B fără frecvență — intră în vacanță. Intre 26 mai — 15 iunie, B ei se vor pregăti pentru ediția 1973 a bacalaureatului, con- B ducerile școlilor sprijinindu-i, în această perioadă, prin con- B sultații și meditații. BStructura apropiatului examen, care se va desfășura în- B Ire 18 și 28 iunie — sesiunea de vară — și 20-31 august — B sesiunea de toamnă —, va fi aceeași ca în anul anterior de B studii, a precizat prof. Dumitru Andronache, inspector ge- B neral în Ministerul Educației și Invățămîntului. La ambele B sesiuni ale bacalaureatului se pot prezenta atît cei care au ,B terminat studiile liceale în 1973, cît și cei din seriile mai B vechi, dintre 1968—1972, dacă l-au susținut o singură dată. B Absolvenții ce au candidat de două ori la acest examen, B neîntrunind condițiile de trecere, au posibilitatea de-a sus- B ține bacalaureatul, pentru ultima oară, numai la una din se- B siunile menționate.In desfășurarea bacalaureatului, cele peste 1 000 de co- B misii examinatoare — prezidate de cadre didactice univer- B sitare — vor urmări, îndeosebi, maturitatea de gîndire a B candidațiior, capacitatea lor de sinteză și generalizare, pre- B cum și posibilitățile de a interpreta științific, evenimentele B social-istorice și politice, fenomenele naturii etc.(Agerpres) S

al bolnavului de ulcer gastru-duodenalBoala ulceroasă, cu localizare gastrică sau duodenală, are în general o evoluție cronică de lungă durată, cu perioade de acalmie, întretăiate de puseuri dureroase, care survin în special primăvara și toamna. Considerăm că este oportun să reamintim bolnavilor de această boală, cîteva reguli de viață și de regim alimentar, care, dacă sînt respectate pot înlătura apariția unui puseu dureros, sau dacă acesta apare totuși, durata și intensitatea lui să fie mai mică iar complicațiile să fie înlăturate.Tratamentul medicamentos cuprinde în arsenalul său o gamă foarte largă de medicamente, ce pot fi grupate în două mari grupe: antispastice (papaverina, atropină, neope- pulsan etc) și alcalinizante — neutralizante (ulcerotrat, cal- mogastrin etc). Acest tratament joacă un rol foarte important. Bar, fără un regim alimentar
(Urmare din pag. 1)mai mici decît eomponenții unei brigăzi de investiții.In ziua investigației noastre (22 mai) brigadierul A- lexandru Cheresteș, a cărui brigada (provenită de la sectorul investiții) s-a angajat să obțină în cadrul sectorului II (producție) o avansare de 100 ml, într-o galerie din coperișul stratului 3, cerea tehnicienilor sectorului de care aparținuse să intervină la conducere cu scopul de a li se pune la dispoziție în mod mai operativ armături metalice, bandaje și alte materiale de care, deseori, duc lipsă.Din dialogul cu brigadierul Gheorghe Petrescu am reținut un fapt demn de semnalat, care dovedește că se practică o orientare greșită, că brigăzilor li se impune o optică deformată asupra însemnătății pregătirilor. „Cînd maiștrii ne iau cite un schimb de la pregătiri și-l plasează la abataje, ni se spune că n-avem motive să ne supărăm ; că doar cărbune ne trebuie nu pregătiri" (?!?) A- titudinea unui muncitor de a răspunde disciplinat în fața conducătorilor din sector este lăudabilă, dar nu apreciem la fel atitudinea conducătorului față de producția zilei de mîine. Este de datoria fiecărui tehnician să cumpănească ambele laturi ale problemei și să înțelea

gă mai bine decît minerul, că producția de cărbune poate fi sporită prin asigurarea din t’imp a noilor capacități de producție și nicidecum prin neglijarea lor.— Ceea ce ne-am propus și ne preocupă mereu de a- cum înainte, ne-a declarat tovarășul Dumitru Opriș, in-
Realizarea 
integrală 

a lucrărilor 
miniere 

de investiții!
giner șef în Centrala cărbunelui Petroșani, după ce i-am relatat constatările noastre, este să omogenizăm brigăzile care execută lucrările miniere de deschidere și de pregătire la mina Dîlja, să Ie mărim numărul pentru a putea recupera restanțele. Contăm, și primele măsuri au fost luate în acest sens, pe mărirea vitezelor de avansare prin aplicarea unor înnoiri tehnice. Este vorba de tre-

cerea la susținerea metalică în suitori, de introducerea u- nei mașini electrice cu încărcare laterală în galerii, de executarea în prealabil la fiecare suitor a unei găuri de sondă, îmbunătățind astfel coeficientul de rupere a explozivului și posibilitățile de aerisire Ia front.Se impune, adăugăm noi, ca, în paralel cu îmbunătățirile tehnice preconizate, sâ se manifeste mai ferm opinia pozitivă a întregului colectiv, să se dezbată aspectele negative din activitatea de investiții în organizația de partid pe mină și organizațiile pe sectoare, să se aplice neîntîrziat toate măsurile preconizate pentru lichidarea situației nesatisfăsătoare.„Trebuie să fie tuturor clar — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din februarie — martie a.c. — că realizarea integrală a acestui program de investiții condiționează în mod hotărîtor înfăptuirea înainte de termen a cincinalului".In sensul acestei sarcini primordiale compartimentele de resort ale exploatărilor miniere vizate, ca și conducerile tehnice ale acestora, trebuie să dovedească mai multă exigență în urmărirea activității de investiții, să sprijine efectiv realizarea planului fizic de lucrări miniere subterane, condiiție esențială pentru asigurarea capacităților de extracție viitoare.

adecvat, tratamentul rămîne ineficace. Fără a exagera cî- tuși de puțin rolul regimului alimentar, acestuia trebuie să i se acorde o tot atît de mare atenție, dacă nu chiar mai n-.are, în tratamentul complex al bolii ulceroase.Boala ulceroasă fiind de natură cronică, regimul alimentar se întinde pe o perioadă lungă. De aceea trebuie să ținem seama de cîteva principii pentru ca el să nu fie abandonat de bolnav. In primul rînd să fie un regim de cruțare ; alimentele folosite să nu declanșeze spasme, să nu producă hipersecreție gastrică. Să fie cît mai variat, bogat în calorii, adică să asigure necesarul de energie pentru activitatea pe care o desfășoară bolnavul, Alimentația trebuie apoi să păstreze proporția de proteine, grăsimi, hidrați de carbon, bineînțeles din cele permise; neaparat să fie foarte bogată în vitamine.Din alimentele permise enumerăm : carnea slabă, proaspătă, numai fiartă, de vacă, vițel sau pasăre ; pește alb, slab numai rasol ; laptele proaspăt., brînzeturi nefermentate, proaspete, de preferat de vacă ;’ ouă proaspete fierte moi. Ca grăsimi se vor folosi untul proaspăt, uleiul de floarea soarelui sau de porumb, crude, niciodată prăjite. Mai sînt indicate zarzavaturile proaspete, pregătite sub formă de pireuri, so teurî sau simplu fierte; gris, orez, fulgi de ovăz, paste făinoase, pîine albă sau intermediară prăjită. Fructele se vor fplosi numai din cele bine coapte, fără coajă și sîmburi, sau sub formă de compot. Ca dulciuri sînt permise budincile laptele de pasăre, prăjiturile de casă, însă fără ciocolată. Ca băuturi se recomandă

kefirul, ceaiul de mentă, apele minerale alcalinizante ,He be). Sînt interzise alimentele cu rîntaș, sosurile și maionezele. Trebuie înlăturate din alimentație : carnea grasă, sărată, a- fumată, mezelurile, peștele gras, peștele sărat, afumat, în general conservele de orice lei. De asemenea se vor evita brînzeturile fermentate, sărate. Castraveții, ridichile, varza crudă, varza roșie, fasolea, lintea, mazărea uscată, ceapa, usturoiul, ardeiul iute, ca și orice condimente iuți șj iritante (boia, piper, muștar, oțet, murături) nu au ce căuta la masa unui bolnav de ulcer gastric sau duodenal. Am lăsat Ia urmă, fiind complet in* terzise băuturile alcoolice, cafeaua, ceaiul rusesc concentrat.La regimul alimentar amintii mai sus este necesar să a- dăugăm și cîteva reguli referitoare la regimul de viată, obiceiuri cotidiene. Masa se va servi la ore fixe, cele abundente vor fi evitate. Cel mai recomandat este ritmul de cinci mese pe zi. Masa de seară se va servi cel puțin cu două ore înainte de culcare. Timpul liber să fie folosit în mod plăcut., cit mai, mult în a- er liber. Se vor evjja eforturile intense atît cele, fizice cît șl cele intelectuale imediat după mîncare.Efectuarea anuală a unor cuTe de apă minerală într-una din stațiunile Sînqeorzbăi sau Slănic Moldova, completează și încheie ceea ce bolnavul de ulcer gastro-duode- nal trebuie să facă pentru a preveni apariția perioadelor a- cute sau a complicațiilor.Dr. Nicolae ALDICA, medic primar interne LupeniRecord la săparea mecanizatăa unui put de minăîn cadrul exploatării miniere Ștepănarj (Șasea Montană) s-a înregistrat zilele trecute un record in materie de...foraj. Un puț de 77,5 ni a fost săpat în numai 55 de ore. Performanța a fost realizată cu ajutorul mașinii miniere FM-200 H, al cărei prototip a fost realizat de specialiștii întreprinderii de foraj și lucrări geologice speciale din București.Realizat pentru prima dată

în țara noastră, acest utilaj de mare randament a făcut posibilă, prin înlocuirea importului unor mașini similare, obținerea unor economii de peste 1 600 000 lej valută, contribuind, totodată, la reducerea substanțială a efortului fizic și a gradului de periculozitate mai mare, semnalat în cazul săpăturilor e- fectuate pe verticală.(Agerpres)
.A^VVVVVVVVVVVVVVXAATVVVVVVVVVSAAZVVVVVVVV10,00 Telex ;10,0510,10 Publicitate ;Reportaj- TV.: Ecourile pădurii (reluare); Desene animate ;Film serial: Umbre-le dispar în plină zi. Ultimul episod ;11,45 La ordinea zilei. Azi, județul Ialomița (reluare) ;12,00 Revista literară TV.
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4  Steagul roșu
VINERI, 25 MAI 1973

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia '
r (Urmare din pag. 1)dustrie. Capitala Piemontului este în același timp un oraș bogat in valoroase monumente *i vestigii ale trecutului.De-a lungul timpului torine- zii au păstrat vie în inimile lor prietenia față de poporul nostru, au cultivat cu dragoste relațiile româno-italiene, care în cursul ultimilor ani s-au întărit și dezvoltat conf'nuu.

In imperiul automobiluluiha Uzinele „Fiat—Mirafi- ori", președintele Nicolae Ceaușescu, persoanele oficiale române, sînt întîmpinați la intrare de Giovanni Agnelli, președintele Grupului „Fiat", de directorii generali Nicolo Gioia și Francesco Rotta și de alți membri ai conduceri uzinei.in holul de onoare al uzinelor, unde se află expuse cî- teva din cele mai noi creații ale „Fiat", președintele Grupului, Giovanni Agnelli, adresează un salut de „Bun venit" ! înaltului oaspete român,„Nobila dumneavoastră vizită la noi, precum și la celelalte întreprinderi italiene, demonstrează interesul ce i manifestați față de activitatea noastră productivă și afirmă încă o dată dorința de a dez volta colaborarea între România și Italia.Știm cu toții că, in acești ani, economia țării dumnea voastră a cunoscut un mare ritm de creștere, demn de invidiat. Aceasta ilustrează pe deplin justețea politicii dumneavoastră de industrializare, al cărei promotor strălucit sîn- teți. In plus, sîntem teri-.ițj să recunoaștem în politica României grija pentru qăsirea dialogului constructiv între Apus și Răsărit, pe care noi înșine îl considerăm drept pi emisă fundamentală a conviețuirii pașnice între popoare. In ceea ce ne privește, noi am fost printre primii care au crezut in necesitatea și trăinicia principiului conviețuirii pașnice. O dovadă în acest sens este colaborarea industrială ce o Întreținem cu țările din răsăritul Europei, colaborare care, spre satisfacția noastră, în ce privește România, continuă să se dezvolte in nenumărate sectoare productive.Atît experții dumneavoastră,, cit și ai noștri studiază actualmente posibilitatea întăririi și creșterii colaborării ex’sten- te prin inițiative de un interes evident. Sîntem canvinși ca acest interes și această voință comuna pentru o cit mai strînsă cooperare, precum și rezultatele ei vor întări și mai mult legăturile ce ne unesc".Șefului statului român îi sini apoi prezentate cîteva din coordonatele acestui gigant industrial care, de la înființarea sa, în 1899 și pînă în prezent, a ajuns să producă circa 90 la sută din totalul autovehiculelor create în Italia.Pe mari machete, gazdele prezintă președ.aleiui Ceaușescu atît drumul parcurs Ue „Fiat" in general, cit mai ales uzina de la Miralior», întinsă in prezent pe mai U’ne ae 2,5 milioane mp, din care jumătate sint ocupate de clădiri și anexe. Aici se fabrică o mare varietate din gama autoturismelor Fiat : 500, 127,\ U4 125 ele. Cele trei secții ait labricu mecanică, prese >i caroserii --, legate intre ele prin galerii subterane, au un malt grad de automai.zaie. Peste 12 000 de mașini-unelte existente aici execută in mod automat și concomitent zeci de operații.Președintele Consiliului de Stai al României este invitai sa semneze in Cartea de onoare a întreprinderii, după care, în semn de omagiu, i se inmi nează un model în mimitură al primului automobil produs de „Fiat" cu inscripția „in »■ noarea președintelui Consulului de Stat al Republici) Socialiste România, N’colae • Ceaușescu".Urmează un moment deosebit.In holul uzinei se afxă o placă de marmură albă in care sînt încrustate numele unor muncitori de la Uzina „Fiat". căzuți în lupta împotriva fascismului, pentru eliberarea patriei, în aprilie 1945.

VINERI, 25 MAI9,00 Curs de limbă rusă Lecția a 55-a ;9.30 O viață pentru o idee.Iuri Gagarin (I) (reluare) ;10,00 Telex ;'0.05 Campionatele Balcanice de volei. România — Turcia f feminin). Transmisiune directă de Ia Timișoara ;>i,00 Istoria filmului sonor. Vedetele filmului de o- dinioară (reluare);12.30 Moment folcloric ;12,40 Municipalitatea răspunde bucureșteanului (reluare) ;13,00 Telejurnal ;15.30 Teleșcoală ;16.30 Campionatele Balcanice de volei. România —- Tnrcia (masculin).

Aceste profunde sentimente de amiciție față de poporul român, torinezii au dorit să le exprime plenar cu ocazii vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu.Pretutindeni pe unde trece cortegiul oficial, președintele Nicolae Ceaușescu este salutat cu cordialitate de locuitori bucuroși să-i ureze un călduros „Bun venit" 1
Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, păstrează un moment de reculegere în memoria acelor luptător1.Apoi, într-o mașină deschisă, președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de Giovanni Agnelli, vizitează principalele secții ale Uzinei „Fiat — Mi- rafiori".De-a lungul întregului traseu de circa 15 km, muncitorii își lasă pentru cîteva momente lucrul, fac șefului statului român o primire deosebii de călduroasă. La intrarea în secția mecanică I, pe o pancartă era scris: „Muncitorii de la „Fiat" salută poporul român și pe președintele Ceaușescu". Grupuri de muncitori se apropie de mașina în care se află oaspetele m ill stimat, îi string călduros mina, adresînd urări de succese și mai mari poporului roman, „Trăiască Ceaușescu, trăiască România", salută mulți dinf’e aceștia.Sînt momente emoționante, care ilustrează larga popularitate de care se bucura setul statului român, aprecierea rolului său în edificarea României moderne. „Am avut prilejul să cunosc recent a.tivita- tea neobosită și rodnică pe care o desfășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu — declara muncitorul Mario . Fiorellmi. Scrierile sale alese pe care le-am putut citi în limba italiană, au contribuit la cunoașterea directă a personalității sale. II stimez mult și-i urez din toată jnima viață lângă și fericire. Muncitorii român- pot fi mîndri că au un asemenea conducător".La trecerea prin imensa hală de montaj a celui mai recent tip de automobil de mic 1!- traj realizat aici, „Fiat-Î26", muncitorii iau aproape cu a- salt mașina în care se afla șeful statului român. ' Zecv de mîini se întind pentru a strîn- qe mîinile președintelui Ceaușescu. Timp de cîteva minute, această spontană manifestare de prețuire olo-heaîă înaintarea mașinii.La încheierea vizitei în uzină, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. în clădirea Consiliului de administrație, cu Giovanni Agnelli. Au fost abordate aspect e ale dezvoltării relațiilor de cooperare dintre întreprinderile românești și firma Fiat.„Sîntem foarte onorați de vizita dumneavoastră, domnule președinte, și sperăm că rezultatele ei vor fi folositoare ambelor părți" — a declarat președintele grupului Fiat, salutînd la despărțire pe șeful statului român.In onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, ministrul secretar de, stal Giulio Cajati a oferit, in palatul prefecturii din Torino, un dejun.Vizita continuă in cursul du- pă-amiezii. Se pleacă sore localitatea fvrea, la cunoscutele uzine „Olivetti", aflate în vecinătatea orașului Tornio Pe traseu, are loc un moment neprevăzut, dar plin de semnificație. Conducerea întreprinderi. „Metalrex" roagă pe președintele Nicolae Ceaușescu să fie și oaspetele lor. In programul zilei — atîi de bogat, atît de dens — este înscrisă acum și această unitate industrială torineză. Este un fapt care ilustrează, la riadul său, interesul deosebi! manifestat în Italia față de vizita conducătorului României socia liste.Intre înalții oaspeți și qaz- de are loc, apoi, o discuție cordială, în cadrul căreia re prezentanții grupului industrial „Tecmo" prezintă date sugestive privind activitatea și profilul întreprinderii. Din cele relatate, reiese că această u-

Transmisiune directă de la Timișoara ;17.30 Curs de limbă engleză ;Lecția a 54-a (reluare);18,00 Telex ;18,05 Tragerea Loto ;18,15 Atenție la... neatenție.18,35 La volan — emisiune pentru conducătorii auto ;18,50 Teleconferintă de pre să ;19,20 1 001 de seri ;19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;20,00 Cîntecul săptămînii. Dintotdeauna pe acest pămînt20,05 In cronica ta, tară. E misiune de versuri și cîntece dedicate aniversării a 125 de ani de la Revoluția din 1848-,20,40 Film artistic. Centrul înaintaș a murit în zori. Producție a stu diourilor cinematogra

nitate industrială își propune o valorificare largă și eficientă a aluminiului. Expoziția, organizată în incinta întreprinderii, este concludentă în acest sens. Sint expuse țesături cu inserție din fibre de aluminiu, unele cu o qrosime de numai 30 de sutimi de milimetru. Este o noutate tehnică această folosire a fibrei de aluminiu în industria textilă, realizare cu care colectivul se mindreș- te. Folosirea ingenioasă a a- luminiului nu se oprește însă aici. Se pot vedea, astfel, mai multe construcții din aluminiu — în primul rînd, o grădiniță de copii, unde în semn de delicată atenție 'ață de oaspeți, se aud acum, la mare distantă de țară, trilurile „Ciocîrliei". Se află, de asemenea, expusă o locuință pentru o familie — construcția fiind tot din aluminiu —, care se remarcă prin simplitate si confort. Se subliniază că o a- semenea construcție, cuprin- zînd aluminiu în proporție de 85 la sută, are un preț de cost scăzut la o treime fată de prețul unei locuințe obișnuite din cărămidă.■— întreprinderea produce u- tilaje necesare producției ? — se interesează președintele Nicolae Ceaușescu.Drept răspuns, gazdele îl invită pe șeful statului român să viziteze o secție unde se realizează asemenea utilaje. Pe bancul de probă se află o instalație de acest gen, care urmează să fie livrată uzinei de aluminiu din Slatina. Grupul industrial „Tecmo" a participat, de altfel, la dotarea u- zinei 'de la Slatina, cu care întreține de atunci relații bune de colaborare.Discuția care are loc se a- xează pe problemele privind cooperarea dintre grupul industrial „Tecmo" și întreprinderi românești.In continuare, unei alte u- nități industriale italiene îi revine onoarea de a fi vizitată de președintele Consiliului de Stat al României. Este vorba de „Olivetti".înființată la începutul a- cestui secol și avind drept scop fabricarea primei mașini de scris italiene, „Olivetti" este angajată astăzi în producerea unei game largi de aparatură — de la tradiționalele mașini de scris și calculat, la sistemele cele mai complexe pentru transmiterea și prelucrarea datelor pentru birouri și întreprinderi. Din punct de vedere al cantității și calității produselor sale, „Olivetti" se situează printre primele în lume în producerea de mașini de calculat și deține un ioc de frunte în fabricația europeană de mașini destinate lucrărilor de birou. In gama largă de produse care ies pe porțile celor 21 de întreprinderi de fabricare și montaj ale societății, aflate atît în Italia, , cît și în diverse alte țări ale lumii,, se înscriu : calculatoarele electronice, mașinile contabile, microcomputerele, sistemele electronice modulare și mașinile pentru tratarea automată a datelor, telexurile și alte aparate pentru transmiterea automată și controlată a datelor, mașini unelte cu control numeric, mașini pentru copiat etc.La uzinele din Ivrea se produc mașini unelte cu control numeric. In acest domeniu, fabrica de aici este cea mai mare din Europa, remar- cîndu-se prin înaltul său nivel tehnologic. Tot aici își au sediul laboratoarele de cer- . cetări ale societății, precum și Consiliului de administrațieLa sosire, președintele Nicolae Ceaușescu este întîm- pinat de Bruno Visentini, președintele societății, de Ottorino Beltrami, administratorul delegat. In cuvîntul de salut, Bruno Visentini a spus : „Sint deosebit de onorat să vă a- dresez urarea de bun venit, în numele colectivului Uzinei „Olivetti" și al meu personal, dumneavoastră și doamnei Ceaușescu, care se interesează personal de problemele industriei și cercetării. Țara dumneavoastră, domnule președinte, înfăptuiește un program de dezvoltare economică pe care îl cunoaștem și îl apreciem.Referindu-se la relațiile de colaborare dintre societatea „Olivetti" și întreprinderile românești, Bruno Visentini

fice argentiniene. Cu: Raul Rossi, Luis Medina-Castro ;22,00 24 de ore ;22,30 Teleglob ;22,50 Interpretul preferat ;

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani -)- 22 grade ; Paring 4- 14 grade.Minimele : Petroșani 4- 10 grade ; Paring 4- 9 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme instabilă. Cer variabil. Temporar se vor semnala precipitații sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Vtntul va prezenta intensificări din sectorul nordic. 

și-a exprimat speranța de a vedea extinse și dezvoltate legăturile de cooperare.Președintele Nicolae Ceaușescu este invitat apoi să viziteze două dintre cele mai importante secții ale uzinei : secția de montaj pentru centre de prelucrare și mașini cu comandă-program, precum și cea în care se execută echipament electronic cu care se echipează calculatoarele electronice de comandă numerică, folosite la programarea mașinilor cu comandă numerică și a centrelor de prelucrat.In secțiile vizitate, muncitorii salută cu căldură pe solii poporului român, adresînd președintelui Ceaușescu u- rări de sănătate și noi succese poporului român.In amintirea vizitei, conducătorului României socialiste i se. oferă în dar o mașină de scris electrică, care reprezintă ultimul- model, creat chiar în aceste zile ale călătoriei în Italia a președintelui Consiliului de Stat. „Sper că vizita pe care am efectuat-o aici — a spus la despărțire șeful statului român — va deschide posibilități concrete de colaborare între întreprinderea dumneavoastră și unitățile industriale românești".Părăsind Torino, coloana o- ficială de mașini — escortată de motocicliști — străbate cîmpia fertilă a Padului, în- dreptîndu-se spre Milano.In acest mare oraș din nordul Italiei, cel mai important centru industrial al țării, regăsim aceeași ambianță sărbătorească. Populația își manifestă în mod deschis bucuria, satisfacția de a fi gazdă a distinșilor oaspeți români, de a putea exprima direct și din toată inima alesele sentimente de amiciție și considerație față de poporul român prieten și conducătorul său.La prefectura din Milano, palat monumental construit în primele decenii ale secolului al 17-lea, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- nați de Matteo Matteotti, ministrul comerțului exterior al Italiei, de prefectul provinciei Lombardia, Libero Mazza, împreună cu soția, de Aldo Aniasi, primarul orașului.O companie militară prezintă onorul șefului statului român. Se intonează Imnul destat al Republicii Socialiste România. înalții oaspeții sînt invitați apoi în saloanele palatului, unde se întrețin cordial eu reprezentanți ai oficialităților locale....Genova —- Torino — Milano, acest triunghi al industriei, a reprezentat, deci, timp de două zile, cadrul vizitei cu un profund caracter de lucru a șefului statului nostru și, în același timp, t.erenul fertil al unor contacte cu personalități ale vieții economice, cu specialiștii și muncitorii, întîlnirile și convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu deschizînd noi și generoase perspective conlucării dintre cele două țări, cooperării rodnice dintre întreprinderile românești și italiene. In acest context, ziarul „La Stampa" sublinia de altfel : „Aceste în- tîlniri cu forțele cele mai active ale lumii industriale italiene vor contribui la . întărirea raporturilor dintre cele două țări, deja intense și consolidate pe plan politic de acordurile ce au fost serținate la Roma". La rîndul său, ziarul „L1 Unita", evidențiind însemnătea deosebită a celei de-a doua părți a vizitei, „nu mai puțin importantă ca prima etapă", releva că întreprinderile înscrise în program marchează interesul reciproc pentru o cooperare bilaterală, oferind prilejul discutării și materializării unor interesante proiecte în acest domeniu.Făcîndu-se ecoul opiniei publice, întreaga presă italiană continuă să comenteze, totodată însemnătatea deosebită pentru relațiile italo-ro- mâne și climatul de înțelegere și cooperare de pe continentul european a Declarației Solemne comune româno - italiene, reliefînd 
Mesajul președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)Namibia în lupta lor justă pentru libertate și progres social, pentru înfăptuirea năzuințelor lor fundamentale. Guvernul și poporul român condamnă cu fermitate politica de discriminare rasială și apartheid dusă de regimurile rasiste din Africa de sud și Rhodesia, sprijină cauza dreaptă a mișcărilor antirasiste.Țara noastră militează cu hotărire pentru aplicarea neintirziată a prevederilor Declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale și a tuturor rezoluțiilor referitoare la decolonizare și apartheid. Apreciem ca un fapt deosebit de pozitiv adoptarea de către Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a rezoluției cu privire Ia recunoașterea mișcărilor de eliberare națională din colonii de pe continentul african drept singurele reprezentante legitime și autentice ale popoarelor respective.In cadrul relațiilor multilaterale de prietenie și colaborare dintre România și statele Africii, vizita pe care am întreprins-o anul trecut în unele țări africane,

întîlnirile și convorbirile avute cu acest prilej, ca și in alte ocazii, cu șefi de state, cu conducători ai unor mișcări de eliberare națională au contribuit la dezvoltarea prieteniei și conlucrării reciproc avantajoase — politice, economice și în alte domenii — dintre România și aceste țări. Doresc să reafirm și cu acest prilej hotărîrea țării mele, a poporului român de a întări solidaritatea și a adinei colaborarea cu toate țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, în folosul comun, în interesul păcii și colaborării internaționale. Republica Socialistă România — ea însăși țară în curs de dezvoltare — înțelege, sprijină și va sprijini și în viitor eforturile statelor africane pentru lichidarea stării de subdezvoltare, a decalajului economic care le desparte de statele avansate economic.La a 10-a aniversare a creării Organizației Unității Africane, urez din inimă popoarelor africane noi și noi succese în lupta lor pentru abolirea totală și definitivă a colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltare economico-socială independentă, pentru pace și colaborare internațională.

semnificația deosebită a proclamării la cel mai înalt nivel a principiilor care trebuie să guverneze raporturile între state.In cadrul acestor dimensi
Ceremonia și recepția în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei E'ena Ceaușescu

Joi seara, primarul orașului Milano, Aldo Aniasi, și soția, au oferit, la Villa Comunale, o recepție în onoarea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu. Au luat parte : Ion Pățan, George Macovescu, loan Avram și celelalte persoane care însoțesc pe șeful statului român, precum și Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma. Au fost, de asemenea, pre- zenți : ministrul comerțului exterior al Italiei, Matteo Matteotti, ambasadorul Italiei la București, Antonuio Restivo, numeroși reprezentanți ai Consiliului regional și provincia] al Lombardiei.Recepția s-a desfășurat în ambianta fastuoasă a saloanelor acestei străvechi clădiri, construită în anul 1790. cărora le conferă o și mai mare strălucire operele semnate de Canova, Pacetti, Marchesi,
Cuvîntul primarului 

Aldo AniasiDomnule președinte,Stimată doamnă,Adresîndu-vă un bun venit din partea administrației municipale, vă rog să-mi permiteți să exprim, înainte de orice, cea mai vie satisfacție a populației orașului Milano pentru onoarea ce ni s-a a- cordat prin această vizită atît de plăcută, care pe noi ne bucură foarte mult.Orașul nostru este deosebit de onorat pentru faptul că a fost inclus în programul vizitei pe care, pentru prima oară, o face în Italia un șef de stat al României.Un motiv de bucurie și mai mare constă în faptul că vizita în țara noastră și la Milano are Ioc sub semnul sincerei prietenii și al celei mal vii dorințe de colaborare concretă.Solidaritatea umană, acțiunile comune pentru progresul omenirii, raporturile pașnice, prietenești cu popoarele întregii lumi — acestea sînt sentimentele cele mai profunde a- le populației orașului Milano, aceasta caracterizează modul nostru de a ne situa față de celelalte popoare. Milano este animat de o mare dorință de pace, dorește să muncească și să progreseze in libertate și democrație, în căutarea unor căi de înțelegere cu celelalte popoare din Europa, pe baza convingerii comune că destin- nele tuturor națiunilor sînt strins legate intre ele, că nu există progres real dacă există tensiune, contradicții, dacă nu se găsește o armonie care să permită o conviețuire pașnică și o profundă stimă reciprocă. Cu orice prilej, în cadrul inițiativelor noastre și al manifestărilor internaționale, cum este și Tîrgul de la Milano, prin munca noastră, noi căutăm să întărim acest principiu.Știm, domnule președinte, că aceste sentimente ale orașului nostru sînt pe deplin împărtășite de dumneavoastră și de poporul dumneavoastră. Știm, de asemenea, că dumneavoastră ați devenit promotorul acestor sentimente, al a- cestor principii, prin numeroase inițiative internaționale pe care am avut prilejul să le a- preciem în mod deosebii.De aceea, simțim o profundă admirație pentru dumneavoastră și pentru țara pe care o reprezentați și dorim ca aceste întilniri, din Italia, să dea naștere unor noi perspective de infărire a raporturilor econo

uni conferite, pe drept cuvînt, vizitei, cotidienele „Corriere della Sera", „II Giorno", „Gaz- zetta del Popolo", „La voce republicana" consacră ample spații momentelor principale ale prezenței președintelui

Bossi. Este și acesta un semn de înaltă prețuire, o expresie a bucuriei, mîndriei și onoa- rej de a avea ca oaspeți ai o- rașului Milano pe solii poporului român.Exprimînd aceste sentimente, primarul Aldo Aniasi a rostit un călduros salut de bun sosit.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvîntare cu prilejul acestei ceremonii omagiale, care a reunit personalități marcante ale vieții politice, economice, științifice și culturale a orașului Milano și provinciei Lombardia.In semn de profundă considerație, președintelui Consiliului de Stat i s-a oferit în dar o statuetă înfățișînd simbolul orașului Milano.In continuarea solemnității, a avut loc recepția, care s-a desfășurat în aceeași atmosferă de caldă cordialitate.

mice, tehnice și culturale, capabile să ducă la o colaborare și la progresul comun la care România și Italia au dreptul să aspire, datorită se riozității angajării lor și do tinței popoarelor lor de a a- vea un viitor mai senin și mat drept pentru toți.Orașul nostru, domnule președinte, este un oraș a cărui bogăție se bazează pe munca locuitorilor săi. harnici prin tradiție. Este un oraș al schimburilor comerciale, cu o producție industrială și cu meșteșugurile Înfloritoare. Și, ca toate societățile de oameni ai muncii, noi ne manifestăm deschis în iata celor care doresc să colaboreze cu noi, căutăm să promovăm schimburi și întilniri, recunoscind utilitatea ajutorului reciproc și fiind gata să colaborăm cu toți cel care doresc să contribuie Împreună; cu noi la progresul u- manității.Ne apărăm cu strășnicie libertatea și democrația, pe care ne-am cucerit-o cil preț greu în mișcarea de rezistentă împotriva fascismului și nazismului și, de aceea, apreciem popoarele care cunosc valoarea libertății și care au luptat pentru ea împotriva tiraniei care a oprimat Europa.Aceste sentimente dorim să vl Ie exprimăm in momentul in care atitudinea prietenească pe care o manifestați dumneavoastră iață de noi ne întărește convingerea că vom a- vea o colaborare fructuoasă cu țara dumneavoastră.Vizita dumneavoastră ne-a impresionat în mod deosebit, pentru că recunoaștem în ea semnul simpatiei și al interesului față de viața, de munca și realizările noastre.Aceasta ni se pare că este baza unei sincere și profunde prietenii și, în spiritul u- hor astfel de profunde sentimente, vă adresăm din nou cele mai vii mulțumiri pentru faptul de a fi venit printre noi, mulțumiri pe care vi Ie adresăm dumneavoastră, stimatei dumneavoastre soții și tuturor colaboratorilor dumneavoastră, împreună cu cele mai fierbinți urări din partea mea, personal, și a orașului Milano.

Nicolae Ceaușescu la Genova, în timp ce televiziunea și radioul, la rîndul lor, le înfățișează pe larg, apreciind ca „deosebit de călduroasă" atmosfera în care se desfășoară

Cuvintul președintelui
Nicolae CeaușescuDomnule primar, Doamnelor și domnilor, Aș dori să încep prin a exprima satisfacția mea, a tovarășei mele și a colaboratorilor mei, pentru faptul că ne aflăm astăzi în frumosul oraș Milano, că ne putem în- tilni cu dumneavoastră.Aș dori să vă adresez, dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului, un salut cordial din partea mea, a poporului român.Doresc să mulțumesc președintelui Giovanni Leone că ne-a inclus in programul vizitei în Italia și orașul Milano.In aceste două zile, după rezultatele bune pe care le-am avut in cursul părții oficiale a vizitei, în convorbirile cu președintele țării dumneavoastră, cu primul ministru, cu miniștri, și după încheierea cu succes a acestei prime părți prin documentele care au fost adoptate, am putut cunoaște unele din preocupările industriei italiene din orașele pe care le-am vizitat. Știm că Milano este un puternic centru industrial, că el ocupă, de altfel, un Ioc important in cadrul relațiilor României cu Italia. De aceea, sper că vizita pe care o facem in aceste zile, aici, va contribui la i- dentificarea de noi posibilități în vederea lărgirii colaborării economice cu întreprinderile din Milano.V-ați referit in cuvintul dumneavoastră, domnule primar, la tradițiile de luptă antifascistă ale milanezilor. Ne sînt cunoscute aceste tradiții și ne bucură faptul că oamenii muncii, locuitorii orașului dumneavoastră ocupă și acum un Joc important în această luptă pentru democrație, pentru cooperare între popoare. Desigur, trăim o epocă de mari schimbări. Popoarele își afirmă voința și hotărîrea de a fi stăpine pe destinele lor, de a-și dezvolta relațiile de colaborare așa cum doresc ele și de a exclude de pe continentul european sursele de încordare, folosirea forței sau amenințarea cu forța.După cum se cunoaște, s-au făcut pași importanți pe calea destinderii. Dar, se poate totuși spune că sîntem abia la început. Urmează ca viitoarea Conferință general-euro- peană — care are toate condițiile de a se întruni în vara acestui an — să elaboreze principiile de bază privind relațiile dintre statele continentului nostru.După cum știți, România se pronunță ferm pentru ca la baza acestor relații să stea e- galitatea in drepturi, respectul independenței și suveranității, neamestecul in treburile interne. Este un rezultat al luptei popoarelor, al activității tot mai intense a tuturor statelor faptul că aceste principii sint tot mai mult recunoscute ca singurele in stare să asigure relații noi între toate statele lumii. De altfel, în Declarația Solemnă pe care am adop- tat-o împreună cu guvernul italian sint înscrise la Ioc de

l/n deceniu de ia 
crearea 0. d. 4.

(Urmare din pag. 1)cipii au ghidat timp de un deceniu activitatea organizație^ și care a avut Ia bază întărirea unității și solidari tățij statelor africane, coordonarea și intensificarea cooperării, apărarea suveranității naționale, integrității și independenței, eliminarea din Africa a colonialismului, sub toate formele sale, favorizarea înțelegerii internaționale în conformitate cu prevederile Cartei O.N.U.Trecînd in revistă activitatea O.U.A. constatăm profunde mutații înregistrate în viața sa ca urmare directă a dezvoltării procesului revoluționar mondial, a amplei mișcări de eliberare națională care a dus la prăbușirea imperiilor coloniale, schim- bind fundamental fața lumii, inclusiv a „continentului ne- gru”.Astăzi, popoarele Africii se afirmă tot mai mult ca o puternică iorță antiimperiajistă exercitînd o influență cres- cîndă asupra vieții internaționale.Cu prilejul acestei sesiuni jubiliare, șefii de state și de guverne africane vor aproba noua Cartă a acestei organizații în care sint statuate liniile directoare ale noii strategii a țărilor membre care luptă pentru lichidarea definitivă a dominației colo

călătoria șefului statului rd* mân.Reportajul vizitei a fost realizat de :Nicolae PUICEA, Nicolae VAMVU, Radu BOGDAN.

frunte aceste principii și angajamentul, atît al României, cît și al Italiei, de a acționa pentru afirmarea lor cu putere în relațiile dintre toate națiunile.Sîntem convinși că există mari perspective ca popoarele europene să poată avea o perioadă mai îndelungată de pace. Și depinde de ele ca aceasta să fie o perioadă foarte lungă de pace și cooperare. Și desigur, noi toți avem obligația de a face totul ca în Eura- pa și în lume să fie eliminat războiul pentru totdeauna.Știm cu toții ce a însemnat fascismul, ce a adus războiul și, de aceea, trebuie să facem totul ca nici fascismul, mei războiul să nu mai poată să producă pagube nici unui popor.De aceea am ascultat cu multă satisfacție cuvîntul dumneavoastră că populația din o- rașul Milano va contribui la realizarea acestor obiective, fată de ce îmi exprim toată bucuria pe care am avut-o auzind acest lucru. Sîntem și mai bucuroși că ara putut veni în orașul dumneavoastră.Desigur, intre Italia și România există relații bune. R- xistă tradiții vechi. Avem o o- rigine comună. Am luptai in nenumărate rinduri împotriva tortelor reacționare încă In secolul trecut. Revoluționarii români au găsit sprijin în Italia.Astăzi, Italia ocupă un Ioc important in relațiile economice ale României — locul al doilea printre țările occidentale.In convorbirile pe care le-am avut, am ajuns de comun acord la înțelegerea că sînt posibilități largi pentru a extinde mult în următorii ani aceste relații.In cursul vizitelor de ieri și astăzi. în convorbirile cu conducătorii întreprinderilor pe care le-am vizitat, am constatat cu multă satisfacție că ceea ce am discutat Ia Roma se poate materializa în următoarele tuni cu rezultate bune in cooperarea cu aceste întreprinderi. Sîntem convinși că și cu o serie de întreprinderi din Milano vom realiza, de asemenea, cooperări în producție, ceea ce va extinde molt relațiile noastre. Toate acestea vor deschide noi posibilități pentru lărgirea schimburilor in toate domeniile, pentru ton- lacle mai largi între popoarele noastre.Cu aceste sentimente, aș doii ca orașul Milano să ocupe un loc lot mai important in cadrul relațiilor noastre cu Italia.Aș dori, încă o dată să exprim satisfacția noastră pentru faptul că sîntem aici și să-mi exprim convingerea că, tot mai mult, intre România și I- talia, între orașele dumneavoastră și orașele noastre, se vor dezvolta relații tot maj bune. încă o dată, vă urez dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului Milano multă fericire, pace și prosperitate.

niale și rasiste, existenta încă pe continent.In decursul activității sale, O.U.A. a jucat un rol de seamă în soluționarea multor conflicte ivite pe acest continent, făcindu-se pași importanți pe calea întăririi unității Africii independente.Țara noastră, în spiritul politicii sale consecvente, principiale, internaționalism te, și-a manifestat, întotdeauna, solidaritatea deplină cu popoarele africane, acordîn- du-Ie srijinul multilateral în lupta pentru libertate, pentru împlinirea aspirațiilor lor. Relațiile româno-afri- cane, întemeiate pe princî* piile egalității în drepturîj respectului deplin al înde» pendeței și suveranității na- ționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, au cunoscut un curs ascendent.Călătoria în Africa a conducătorului statului român și convorbirile purtate cu acest prilej s-au înscris ca un moment de importanță istorică, ca o expresie strălucită a solidarității României socialiste cu popoarele recent eliberate de sub jugul colonial, cu mișcările de eliberare națională, cu toats forțele progresiste ale Afrl- .cii
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