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MCOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la ședința de lucru privind 

activitatea din transportul feroviar. 
10 februarie 1967.

Lucrarea a fost tipărită într-un tiraj de masă.

CU ACTUALA DOTARE, CU 
TUIELI MATERIALE MAI MICI

ABATAJELE

CHEL-

POT PRODUCE 
MAI MULT

Dr. ing. PETRU ROMANdirector general al C.C.V.J.
In Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 se subliniază sarcina de a acorda 

o atenție deosebită creșterii în ritm susținut a productivității muncii, gospodăririi cu maximum de eficiență 
a mijloacelor puse la dispoziție de către stat. Necesitatea îmbunătățirii calitative a activității întreprinderilor prin creșterea eficienței economice este în mod deosebit evidențiată ' în lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966. Ea încheierea lucrărilor ple
narei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
„mersul nostru înainte 
este condiționat de ri
dicarea calitativă a în
tregii activități econo
mice".Creșterea eficientei economice constituie o ^arcină deosebit de actuală și pentru exploatările miniere din Valea Jiului. O cale de îmbunătățire calitativă a activității este utili

zarea la maximum a capacităților de producție existențe. In ex
ploatările miniere „lo
cul de producție" prp- 
priu-zis este abatajul 
și activitatea abataju
lui determină în mare 
măsură capacitatea ce
lorlalte verigi dintr-o 
mină. Producția extra
să este determinată de dimensiunile geometrice ale abatajelor ca lungimea de front, înălțimea și. viteza de 
avansar.e. Gradul de 
net tizațe a procesului de producție, modul de organizare a muncii se reflectă direct în 
vileza de avansare a abatajelor. In cazul unor viteze reduse de avansare, pentru extragerea producției planificate se necesită o lungime mare de front și de aici cheltuirea unor fonduri importante de investiții pentru deschiderea stratelor, cheltuieli mari pentru 
pregătirea abatajelor. O viteza mică de avansare înseamnă dispersarea producției în numeroase abataje cu producție mică și de

aici cheltuieli ridicate dp producție. Este binecunoscut de către minerii cu experiență— și practica nqaslță de zi cu zi o confirmă
— că la o viteză redusă de avansare a abatajelor „presiunea" este mare și se îhtîmoină greutăți în susținerea abatajelor și la răpirea armăturilor. Creșterea 
vitezelor de avansare 
are ca urmare scăde
rea presiunii miniere 
și permite simplifica
rea lucrărilor de sus
ținere și de dirijare 
prin surpare a tavanu
lui. Creșterea vitezelor 
de avansare permite 
concentrarea ■' produc
ției în puncte ■ de ’în
cărcări cu producție 
luare,, ceea; ce justifică 
modernizarea transpor
tului și mecanizarea 
manevrelor in aceste 
puncte.Să vedem care este situația în minele ‘iin Valea Jiului în ce privește viteza medie de avansare și producția medie a abatajelor. In anul 1966, abatajele cu front lung orizontale dih stratul 3 au a- vansat în medie 23,6 m la Lupeni, 28,5 n, la Aninoasa și 29,2 m la Eonea. Abatajele în trepte răsturnate din
(Cont. în pag. a 3-a)

lacob Iosif, Ivan 
Constantin, Tu- 
dorache Gheor- 
ghița și Oprea 
Aurel, patru din 
cei mai destoi
nici lucrători ai 
A.R.E, Vulcan 
distinși cu insig
nă de fruntaș în 
întrecerea socia

listă pe anul 
1966

VHRINA ȘURILOR ZILEI
Primii pili al noii 
mileLIVEZENI. La cea mai tînară mină din Valea Jiului, cea de la Livezeni, au început ieri lucrările de săpare a primului puț de mină, puțul auxiliar din incinta est. . Se aplică metoda» de săpare ■ cu cofraje glisante. . In.-. final. putui va avea o adîncime de 603 metre
Fuiraiar 
pmri ForestieriLa întreprinderea forestieră Petroșani a

sosit un funicular de tip ■ Wysseil pentru transportul buștenilor. La începutul lunii viitoare urmează să fie montat la exploatarea Valea Mării, sectorul Cîmpu lui Neag.
Covoare glosați 
si tip „Hoiioia"Ieri, la I.C.R.T.I.. Petroșani a fost recepționat un vagon cu covoare plușate și covoare ; tip „Moldova"' '— fabricate din iută și lîtlă. Incepînd de' mîine, cumpărătorii le pot găsi în magazine.

Utilaje pentru 
exploatările miniereIn ultimele zile, s-au repartizat exploatărilor miniere din bazin 50 ciocane de abataj, 10 transportoare T.R.-3 și T.P.-l, 30 de toare — sosite port — de 500
Cămin seoiar
to 300 de lotorl■ Duminică - dimineața, - la Petroșani a fost dat în folosință căminul .u 300 de' locuri ăparți- nînd Grupului școlar minier.
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(Surpriza
Am o cunoștință. Femeie 

ca un înger, nu alta. Dar 
cam aprinsă la fire.- Adesea 
îmi caută pricină. Ne certăm 
din te miri ce. Adică eu mai 
mult tac. Trebuie. Nu-i de-a 
te lua cu coana Mia.' Am în
cercat s-o îmbunez dar n-a 
mers. M-a purtat pe lă comi
sia de împăciuire. „Nu mă 
las" — zicea ea. Și nu m-a 
l&sat! După ce m-a ,cărât“ 
și la tribunal, s-a „muiat". 
„C'e-a fost, a trecui" —\d sii 
coana Mia. A „trecut" după 
ce și-a cumpărat pantofi de 
antilapă pe buzunarul meu.

| FOILETON

Ministrul afacerilor externe ăl Suediei 
va face o vizită in țara noastră

La invitația guvernului român, ministrul afacerilor externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, va face o vizită oficială în Republica Socialistă 
România în prima jumătate a lunii mai 1967.

La noul oficiu P.T.T.R Petroșani. Pentru căutarea numărului de tele- 
fon. tăticu are un ajutor de nădejde.

D I N TARACRAIOVA. A îrtceput. montajul celor mal mari utilaje sosite pînă acum - pe șantierul sistemului hidroenergtic și de navigație .de la Porțile' de Fier. Este vorba de trei macarale, fiecare cu , o capacitate de 400 tone pe - zi, care vor fi folosite la turnarea betoanelor barajului hidrocentralei și fundațiilor uzinei și ecluzelor.BAIA MARE. La întreprinderea de produse finite din lemn Saiu Mare âu început lucrările pregătitoare în vederea construirii unei mari fabrici de mobilă. Ea. este proiectată pentru o producție anuală de circa 22 000 garnituri. Intr'’ altele, unitatea va dispune de un sector sper - lizat în producția de mobilier artistic.IAȘI. — In zilele de 11 și 12 februarie, la Iași ș-a semnalat un viscol puternic. Vîntul a bătut cu o viteză de 30 metri pe secundă. A căzut o zăpadă abundentă, atingînd-grosimi de peste 1,50 metri. Urmările viscolului au fost înlăturate operativ, datorită măsurilor luate de organele locale.(Agerpres)

In ziarul de azi:

• In sportul 
din Valea 
Jiului e- 
xistă loc 
pentru mai 
bine
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• s[Hih de pi- 
DEȘI (ORHELIU 
MiDESEI) - 
UDOS PETES
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Cică pentru insulte... „Treacă 
de la mine" am zis eu. și 
he-am împăcat. De ziua. ei, 
onomastică am s-o. „felicitez". 
Poate s-o mai .îndulci". Ii 
voi duce și flori. Ca surpriză. 
Galbene în orice caz nu: 
m-ar crede „leșinat" după ea. 
...Așadar, mă înfățișez la ma
gazinul de specialitate din Lu
peni.

— Aveți ?...
— Avem sicrie, cruci și mai 

mari și mai mici... sau poate 
doriți o coroană...

Ce căutam la un magazin 
de doliu ? Unde în altă parte 
a Lupeniului pot cumpără 
flori ? Aici, în strada 6 Au
gust, e singurul magazin de 
„Specialitate". Și ce magazin, 
mina 'ntîia! Iți oferă și stir-

STAN PĂȚITU pentru conformitate 
P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)

AGENDA ELECTORALĂ punderilor ce-i revin,, iar tovarășa Copil Olga e pe deplin yonștieikâ de aceasta.
Candidat
pentru a palra oarăAtunci cînd a fost propus pentru a patra oară candidat de deputat, despre Lup Victor s-au spus, multe1 lucruri frumoase.— II propunem din nou. candidat pentru câ de activitatea. lui ca deputat sînt legate înnoirile ce au avut loc în1 comuna Iscroni. A participat de fiecare dată la acțiunile obștești de reparare și întreținere a drumurilor. mobi- lizînd totodată și pe alții.— Ca gestionar al magazinului alimentar din comună, k-a ocupat nu numai de buna aprovizionare a populației, ci și de a imprima lucrătorilor din magazin o atitudine

respectuoasă față de cumpărători. Magazinul lui este curat și bine întreținut, iar mărfurile păstrate eu grijă.
Stimă 
dar și răspundereIn comuna Iscroni este bine cunoscută deputata Copil Olga. Calitățile ei de bună gospodină și organizatoare a acțiunilor obștești, activitatea de ocrotire a minorilor pe care o desfășoară în calitate de membră a colectivului de sprijin al autorității tutelare, precum și munca în comisia de împăciuire au făcut ca tovarășa Copil Olga să fie propusă din nou. candidată de deputată. E un semn al stimei și prețuirii de care, se bucură în ochii cetățenilor, dar și al răs-

Fruntaș
în gospodărirea satelorPrintre gospodarii ' comunei Banița cărora li s-a înnaînat insigna de „Frltntaș în gospodărirea satelor" se numără și Stoica Vasile, Iată doar cîteva din acțiunile la care a participat activ și care i-au ■ adus binemeritata distincție: re- pararea drumului din Jitoni, întreținerea și curățirea pășunilor, înfrumusețarea și gospodărirea circumscripției unde este deputat. Cuno.scîndu-i calitățile și meritele. ,e firesc de ce. a fost propus din nou de cetățeni candidat.de deputat.

MATEI VIOREL .șeful secției secretariata Sfatului popular al orașului Petroșani

candidat.de


SPORT • SPORT * SPORT
CONFERINȚA |

ORĂȘENEASCĂ
ÎN SPORTUL VĂII JIULUI

U.C.F.S. petroșanii LXISIA LO€ PENTRU MAI BINE
Conferința orășenească U.C.F.S. Petroșani de dare de 

seamă și alegeri a reunit duminică dimineața în sala clu
bului C.C.V.J. peste 22Q de delegați — sportivi, antrenori, 
instructori voluntari, profesori de educație fizică și un număr 
de 30 invitați. Cu toții aveau să analizeze activitatea spor
tivă a Văii jiului desfășurată în anul trecut.

Darea de seamă a fost prezentată de tovarășul Slăbii 
Aurel, secretarul Consiliului U.C.F.S. Petroșani și a cuprins 
cu lux de amănunte, rezultatele bune obținute de unii spor
tivi din Valea Jiului în anul trecut, a evidențiat progresul 
mișcării sportive înregistrat în majoritatea localităților noas
tre miniere, a subliniat totodată lipsurile semnalate în unele 
secții și la unele discipline sportive.

Mereu înainte, 
cu gîndul fierbinteMișcarea sportivă din Valea Jiului a fost în . 1966 superioară celei din anii precedenți. Atît în sportul de masă, cît și în cel de performanță s-au obținut o serie de succese care fac cinste sportivilor ce le-au repurtat, asociațiilor sportive respective, Văii Jiului. Promovarea echipei de fotbal Jiul din categoria B în categoria A, obținerea titlului de maestru al sportului de către tinerii navomo- deliști Csaszar Francisc și Kiss Tiberiu, selecționarea fotbalistului Libardi Petre în echipa olimpică a țării (unde a avut o comportare remarcabilă), a handbalișt.ilor Dom- șa Maria și Cosma Francisc în selecționatele de tineret ale țării ce ne vor reprezenta la campionatul mondial neoficial al echipelor de tineret de la începutul lunii viitoare din Olanda, a rugbistului de la Știința, Săbău Valeriu, în lotul de tineret al țării, sînt doar cîteva exemple ce ilustrează dezvoltarea sportului în Valea Jiului, valoarea unor sportivi localnici și afirmarea lor pe plan național și internațional. Este, fără îndoială, rezultatul muncii lor perseverente si a pasiunii pentru sport, dar și a antrenorilor care le-au călăuzit pașii pe terenurile de sport.Demne de relevat sînt și succesele obținute de echipele de handbal băieți și fete ale Școlii sportive de elevi Petroșani, care la campionatele republicane de juniori din anul trecut au ocupat
Impuls sportului 
școlarIn anul 1966 între Consiliul orășenesc U.C.F.S. și Secția de învă- țămînt a existat o strînsă colaborare. Rezultatul ei este concretizat în succesele obținute în diferite confruntări de către sportivii școlari. Elevii Liceului Lupeni, ai Școlii generale nr. 1 Petrila, ai Școlii generale nr. 3 Lupeni au înregistrat cele mai bune rezultate în anul trecut. Mulți sportivi elevi sînt fruntași nu numai pe stadioane, dar și în sălile de clasă, la învățătură și disciplină. Din păcate însă, unii fac sport în detrimentul învățăturii. Acest lucru este îngăduit și de unii părinți și chiar de unii profesori, care-și influențează colegii de breaslă să promoveze pe cutare sau cutare 

elev pe simplul motiv că este sportiv bun sau chiar mediocru.Acest lucru a fost combătut în conferință de către tovarășul Părăianu Simion, șeful secției învă- țămînt a orașului Petroșani. De
Au mai fost și cazuri 
de „ofsaidPe alocuri însă au existat și lipsuri. Ea baza lor au stat mai multe cauze. Unii profesori de 

locurile IV și VI, de echipa de î'ugbi Știința Petroșani, care a terminat campionatul 1966 pe locul V, de atletele Pometescu Maria și Nemeș Margareta și luptătorul Moț Florian, selecționați în loturile de juniori ale țării, de alți sportivi ai Văii Jiului care la faza pe regiune a Spartachiadei de vară 1966 s-au clasat pe primul loc.Profesori de educație fizică, antrenori și instructori sportivi voluntari au muncit cu pasiune și simț de răspundere cu elevii lor la antrenamente și au cules și roade bogate.Enumerăm la acest capitol pe profesorii Bartha Eugen, Irimie Gheorghe, Peterfi Eugen, Golubov Mihai, Nae . Ureche, pe antrenorii Coidum Ștefan, Ciortan Leontin, Lupaș Gheorghe, pe instructorii voluntari Anger Andrei, Crișan Gheorghe, Mareș Ștefan, Racovea- nu Constantin. Și lista ar putea continua. ,Și încă o vitrină cu succese: In ultimii doi ani, sportivii Văii Jiului au îndeplinit 5 norme de maeștri ai sportului (față de numai una în 1964), 3 de calificare pentru categoria I, 152 pentru categoria a Il-a, 872 pentru categoria a III-a, 752 pentru juniori, au corectat 6 recorduri regionale, 18 orășenești, au obținut 3 titluri de campioni republicani, 29 de campioni regionali, iar 14 sportivi au fost selecționați în diferite loturi reprezentative.

asemenea, tovarășul Părăianu a subliniat necesitatea sprijinirii mai consistente a sportivilor școlari de către, asociațiile cu baze sportive puternice, unei exigențe sporite din partea profesorilor de educație fizică față de antrenarea elevilor, la sport și mai ales la învățătură. Pentru că pepiniera de cadre sportive trebuie să aibă mai întîi o puternică bază de cunoștințe profesionale și de cultură generală. Vorbitorul a relevat incompetența, uneori, a arbitrajelor, părtinitoare, demoralizatoare, mai ales pentru copii, mai sensibili în acest sens decît oamenii mari.Printr-o colaborare mai strînsă între școli și Consiliul local U.C.F.S., între profesorii de educație fizică și activiștii sportivi ai U.C.F.S. Petroșani, sportul școlar se va ridica pe noi trepte, va fi o valoroasă pepinieră de cadre pentru loturile reprezentative.
il

educație fizică, antrenori și instructori sportivi voluntari și-au neglijat ttrunca de instruire, au

• Mîndrie pentru succese

• Tineret pe stadioane !

• înțelegere, colaborare, a- 
jutor reciproc

• Trebuie stilizat... stilul de 
muncaprivit cu pasivitate acest domeniu de educare a tinerei generații. La nivelul unor consilii de asociații sportive s-a lucrat sectar, declinat; alți membri ai consiliilor asociațiilor au fost cooptați în consiliile respective doar ca să fie, fără a avea măcar cunoștințe despre sport, fără a le place această muncă. In unele perioade ale activității sale, Consiliul C.S.O. Petroșani și-a dereglat stilul de muncă, și-a redus ritmul ascendent.Fotbalul, sport cu tradiție în Valea Jiului, de la B în jos a cunoscut în 1966 un declin. Echipe ca Minerul Aninoasa, care, cu ani în urmă lupta pentru promovarea în categoria C, Minerul Vulcan și Parîngul Lonea, se zbat azi la periferia clasamentului regional sau nu se află pe locuri care să le onoreze. In campionatul orășe- nescu, de asemenea, jocurile de fotbal nu au atins calitatea cerută,Vorbind despre situația echipei Parîngul Lonea, delegații Pănescu Dumitru și Cîmpeanu Gheorghe clin Lonea au motivat că „băieții1' s-au descurajat din cauza lipsei unor condiții materiale. Terenul de joc si tribuna nu au o stare bună, iar fotbaliștii nu au fost plătiți cînd n-au lucrat în producție. E și firesc să nu fie plătiți. Sport face cine vrea. La noi sportul e sport de masă și producția nu poate suferi din cauza u-

Margin
Bun cunoscător al sportului din 

Valea Jiului, antrenorul federal 
JEAN LĂPUȘNEANU, prezent la 
conferință din partea Consiliului 
general U.C.F.S., a vorbit cu plă
cere despre rezultatele frumoase 
obținute de sportivii Văii Jiului 
în anul 1966, despre echipa de 
fotbal Jiul Petroșani, despre foștii, 
prezenții și viitorii sportivi ai Văii. 
Nu a omis însă să dea și unele in
dicații de rigoare, să semnaleze 
scăderile sportului lupenean. Ora
șul care a avut o echipă de fotbal 
în prima divizie a țării, în care 
boxul, halterele, atletismul, vole
iul aveau întîietate, nu mai are 
azi decît din toate cîte ceva. Și 
acest ceva e foarte puțin. La în
trebarea delegatului Cîmpeanu 
Gheorghe „Cum se poate face sport 
de performanță în Valea Jiului ?“, 
antrenorul federal a răspuns : „Nu
mai prin voință, pasiune pentru 
sport și multă, multă muncă. Fă
ră îndoială că primordial e facto
rul moral-volitiv".

In încheiere, tovarășul NEGRUȚ 
CLEMENT, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, a fă
cut o scurtă sinteză a activității 
sportive din Valea Jiului pe anul 
1966, a dat unele indicații valo
roase privind creșterea mișcării 
sportive de masă și de perfor
manță din Valea Jiului. E adevă- 

nor fotbaliști de 25-30 de ani din campionatul regional care vor să fie plătiți pentru că se distrează eu balonul rotund.Acest lucru a fost subliniat, printre alții, și de tovarășul ing'. Abraham Otto, președintele secției de fotbal Jiul Petroșani.Nici atletismul n-a cunoscut în 1966 o înviorare substanțială. A- ceasta și din cauza lipsei de antrenori calificați, dar și din cauza nepreocupării unora ca prof. Karoly Bella, care a plecat de la secția de atletism a Minerului Lupeni pentru a se specializa în handbal la S.S.E. Petroșani.Nu în toate asociațiile sportive s-au desfășurat corespunzător campionatele pe asociații, sparta- chiadele de vară și de iarnă. Unele secții sportive ca Parîngul Lonea și Utilajul Petroșani (popice), Jiul și Utilajul Petroșani (lupte) au urmărit doar rezultate imediate însă aceasta a dau-, nat calității rezultatelor. Au existat asociații sportive ca Jiul, Utilajul, C.F.R. Petroșani, Minerul Vulcan, Parîngul Lonea, Minerul și Școala profesională Lupeni care au neglijat sau nu au fost sprijinite în dotarea bazei materiale și îngrijirea ei, fapt ce a avut repercusiuni asupri rezultatelor sportive. (Despre aceste lucruri au vorbit Mocuța Teodor, Țîmpea Cornel, Abraham Otto, Tunsoiu Manea).
I.«  ■

l l :
rat — a remarcat vorbitorul — că, 
în comparație cu anii trecuți, spor
tivii noștri s-au comportat mai 
bine în diferitele întreceri, cam
pionate în care au fost angrenați 
în 1966 și acest lucru nu poate de
cît să ne bucure. Dar în sportul 
Văii Jiului există loc pentru mai 
bine. Campionatele pe asociații, 
spartachiadele, toate manifestările 
sportive vor trebui să aibă o sferă 
mai largă de cuprindere, să fie 
mai judicios organizate; bazele ma
teriale și echipamentul sportiv să 
fie mai bine păstrate și folosite. 
E necesară, de asemenea, întări
rea disciplinei în rîndul sportivi
lor și a celor ce-i instruiesc, ca și 
în rîndul spectatorilor. Trebuie să 
organizăm diferențiat întrecerile 
sportive de masă (de la campio
natele regionale în jos) și pe cele 
de performanță, iar pe sportivii 
respectivi să-i stimulăm după me
rite și importanța competițiilor, să 
intensificăm activitatea sportivă în 
școli, nu însă în detrimentul in
struirii pedagogice — a învățăturii, să îmbunătățim stilul de muncă al 
birourilor consiliilor asociațiilor 
sportive, colaborarea între Consi
liul U.C.F.S. Petroșani și celelalte 
organizații de masă din Valea 
Jiului.

Dumitru GHEONEA

[ikiks it satinai liieia 
la lumiPe patinoarul Asociației sportive Tineretul din Lupeni a avut loc un interesant concurs de patinaj viteză organizat de asociația sportivă Tineretul de pe lîngă Școala generală nr. 3. La startul pentru cele 8 probe s-au prezentat un număr de 92 de concurenți — băieți și fete.Iată rezultatele obținute : Fete 
300 m: 1. Ciortea Marieta — Viitorul; 2. Szabo Aurora — Tineretul; 3. Moroe Pușa — Tineretul; 
400 m : 1.. Letean Eucica — Tineretul; 2. Shidek Aurora — Tineretul; 3. Blasz Zita — Elevul; 500 m: 1. Rus Dorina — Tineretul; 2. Bernard Ileana — Elevul; 3. Timișan Aurora — Școala generală nr. 5; 
Băieți 300 m: 1. Pienaru Marius — Tineretul; 2. Pătru Emil — Tineretul; 3. Seracovan Iancu — Tineretul; 400 m : 1. Oravetz Emil — Tineretul; 2. Ghenți Petru — Tineretul; 3. Ciortea Marius — Viitorul : 500 m : 1. Klott Gerhard — Tineretul; 2, Nemeș Emil — Tineretul; 3. Toth Elemer — Elevul; 
600 m : 1. Moisiuc Gheorghe — E- levul; 2. Șiling loan — Tineretul; 3. Costin Iosif — Elevul; 800 m; 
1. Secarea Dumitru ‘— Tineretul și Borza Tiberiu — Școala profesională; 2. Ciontoș T. — Elevul; 3. Costandache loan — Școala profesională și Rădoi Nicolae — Școala generală nr. 5.

I. CIORTEA

Tenis de masăNu de mult, în sala de sport a Școlii generale nr. 3 din Lupeni a avut Ioc întrecerea celor mai buni tenismani din oraș. Concursul contînd pentru faza I din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului a fost organizat de Asociația sportivă Tineretul. In formă bună, reprezentanții de la Asociația sportivă Tineretul s-au clasat pe primele locuri.Pentru jocul spectaculos de-a lungul întregii întreceri merită e- vidențiați următorii jucători : Gyon- g.yoși Eduard și Vasian Tiberiu (Tineretul), . Szilagy Francisc (Voința). Domșa Traian (Energia Paro- seni) și Borza Tiberiu (Școala profesională).Iată rezultatele înregistrate: Gyongyoși E. — Donciu Al. 2—0; Domșa Tr. — Vieru I. 2—0; Vasian T. — Borza T. 2—1; Cornoiu N. — Polgar T. 2—0; Moanță Gb»— Szilagy Fr. 0—2. In semifinală Szilagy Fr. — Vasian T. 0— Gyongyoși — Domșa 2—1; Vasian— Cornoiu 2—1. In finală : Gyongyoși — Vasian 2—0.
Clasamentul: 1. Gyongyoși E.;2. Vasian T.; 3. Domșa Tr.; Dublu 

băieți : 1. Gyongyoși E. + Vasian T.; 2. Domșa Tr. + Cornoiu N.; 3. Szilagy Fr. -f- Polgar I.
Minerul Lupeni

- A.S. Cugir 3-2 (2-0)Intr-un decor de iarnă, pe un teren înghețat, fotbaliștii din Lupeni își continuă pregătirile în vederea returului campionatului categoriei B, seria a Il-a. Duminică pe stadionul din localitate ei au primit replica fotbaliștilor din Cugir intr-un meci amical, dîntr-o suită de meciuri de verificare.Prima repriză a aparținut în întregime echipei locale. Superioritatea gazdelor a fost concretizată de două ori prin golurile înscrise de talentatul jucător Marcel Foca. Schimbările efectuate la pauză au dus lă scăderea potențialului de joc al echipei, permițînd oaspeților să marcheze prin aripa dreaptă, Dobai. Printr-un plus de ambiție, Cotroază înscrie golul victoriei în minutul 83. Antrenorii celor două echipe : Florea A. (Minerul Lupeni) și Hulea O. (A. S. Cugir) au aliniat următoarele formații :
Minerul Lupeni: Daisa (Purice)— Praiea (Popescu), Șoptereanu, Pali, Basarab (Nemeș) — Foca (Vlad), Poenaru (Cărare) — Cotroază, Macavei (Grofu), Sima (O- logu), Precup.
A. S. Cugir: Tripa — Botescu, Neamțu, Boroș, Radu — Gheorghe Ion, Ivan — Dobai, Mureșan, Alex. Lazăr, Ahadia. Meciul a fost bine condus de A. Dogher.

I. COTESCU
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Cu actuala dotare, cu cheltuieli materiale 
mai mici abatajele pot produce mai mult

VA RECOMANDĂM

(Urmare din pag. 1)straiele subțiri au avansat pe lună 24,7 m Ia Petrila și 18,2 m la A- ninoasa. Viteza lunară a abatajelor frontale pe înclinare din stra- tele subțiri a fost de 16-17 m, iar producția medie zilnică de 85-140 tone. In abatajele cameră se obțin avansări lunare de 56,5 m la Lupeni, 104 m la Lonea și 92-93 m la celelalte mine. Producția medie zilnică pe abataj variază între 36 tone Ia Lupeni și 105 tone la Aninoasa. Din cifrele de mai sus rezultă clar că în toate abatajele și în special la abatajele cu front lung avem rezerve importante. In abatajele frontale din stratul 3 se avansează în medie o fîșie de 1-1,2 m pe zi. Dacă ținem seama de faptul că majoritatea acestor abataje au fost dotate cu stîlpi și grinzi moderne, care permit o susținere mai ușoară, montarea transportorului lîngă front și mutarea lui fără demontare, că s-a introdus poditura din plasă metalică care crează condiții de muncă mult îmbunătățite, că abatajele au fost dotate cu transportoare de mare capacitate, avansarea de o fîșie pe zi nu reflectă posibilitățile care există. In abatajele frontale din strate subțiri, de asemenea, s-au introdus stîlpi hidraulici de susținere, grinzi articulate, umectarea stratului sub presiune. La Lupeni lucrează un plug modern în stratul 18. Cu toate acestea în medie nu se a- vansează nici cu o fîșie pe zi. In abatajele cameră, deși s-au obținut rezultate mai bune, organizarea pnbducției fiind mai puțin pretențioasă, rezultatele sînt foarte variate, variație ce nu este întruto- tul justificată de condițiile geologice și miniere.
Este evidentă concluzia că aba

tajele, cu dotarea actuală pot pro
duce mai mult. Mărind producția pe abataj prin sporirea vitezelor 
de avansare se obține o intensificare a exploatării și o reducere substanțială a cheltuielilor1 de producție. Ce se poate face pentru realizarea acestei cerințe ? Măsuri posibile de luat sînt numeroase. 
In primul rînd, fiecare abataj tre
buie să-și desfășoare activitatea pe 
bȚză unui program care să asi
gure o muncă ritmică. Pentru fie
care abataj, în funcție de carac
teristicile geologice și miniere, de 
metoda de exploatare folosită, de 
dotarea tehnică existentă, trebuie 
să se stabilească de către condu
cerile sectoarelor, în urma unei 
consultări largi a brigăzilor și a 
maiștrilor minieri, programul de 
organizare a lucrului, ciclul care 
trebuie să fie îndeplinit zilnic. 
In acest program de lucru trebuie să se stabilească plasarea optimă 
a abatajelor, modul cum trebuie să 
fie deservit abatajul și aprovizio
nat cu materiale, asigurarea funcționării normale a utilajelor prin revizii periodice și întreținerea corespunzătoare. Cu toate că exploatările miniere în general au efective la plan, se constată frecvent 
POȘTA REDACȚIEI

că abatajele sînt slab plasate cu muncitori. In multe cazuri se întîl- nește concepția că printr-o plasare mai slabă se asigură o productivitate mai mare în abataj. Această concepție este greșită pentru că productivitatea mai mare în cărbune este aparentă. Deoarece producția pe abataj este redusă în a- ceste cazuri, neplasarea completă a abatajelor are ca rezultat o productivitate scăzută pe sector și mină. Productivitatea ridicată a 
muncii pe exploatare se obține nu
mai pe calea creșterii producției 
pe abataj. Dintr-o primă analiză a rezultat < prin plasarea corespunzătoare a abatajelor cu trepte răsturnate Ia E.M. Petrila se poate obține o avansare mai mare cu 14 m ceea ce va avea ca rezultat o producție peste prevederi de 5 000 tone și o reducere a cheltuielilor de producție cu 500 000 lei. Pe seama aceleiași măsuri în abatajele din stratele 15 și 18 la E. M. Aninoasa se poate realiza o avansare mai mare cu 8 metri re- zultînd 3 000 tone cărbune peste prevederi și reducerea cheltuielilor de producție cu 285 000 Iei. Posibilități asemănătoare există la toate minele. Pe linia gospodăririi mai raționale, a efectivelor ne-am propus să analizăm la fiecare exploatare care este repartizarea optimă a muncitorilor pentru a asigura plasarea corespunzătoare a abatajelor, executarea programului de pregătiri și întreținere și asigurarea deservirii corespunzătoare a abatajelor.

Realizarea unei avansări spo
rite a abatajelor este condiționată 
direct de organizarea muncii bri
găzilor. Pe această linie este ne
cesară întărirea disciplinei în 
muncă, întărirea autorității șefilor 
de brigadă, asigurarea unei stabi
lități mai mari în componența bri
găzilor, acordarea unei asistențe 
tehnice corespunzătoare. Este foarte dăunătoare neconcordanța dintre dispozițiile care se dau de către unii maiștri minieri față de indicațiile conducerii sectoarelor cum se maj întîmplă, spre exemplu, la sectorul V al minei Petrila. Brigăzile din abataje au 
nevoie de asistență tehnică com
petentă, de îndrumări care să asi
gure continuitatea în producție și 

NOTA REDACȚIEI:
Precum reiese din articolul tovarășului Dr. ing. ROMAN 

PETRU, director general al C.C.V.J., o cale de primă im
portanță ce trebuie urmată de exploatările miniere din Va
lea Jiului în vederea creșterii eficienței activității lor eco
nomice — sarcină do mare răspundere subliniată de lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 — o consti
tuie obținerea unei producții sporite în abatajele minelor 
prin utilizarea ntai rațională a torțelor de muncă, a dotării 
tehnice existente și reducerea cheltuielilor materiale spe
cifice.

Pentru a contribui la mobilizarea tuturor factorilor din 
cadrul exploatărilor miniere Ia valorificarea deplină a aces
tor rezerve, redacția deschide rubrica:
,.CU ACTUALA DOTARE, CU CHELTUIELI MATERIALE 

MAI MICI, ABATAJELE POT PRODUCE MAI MULT" 
și invită toți specialiștii — ingineri, economiști, tehnicieni — 
din cadrul unităților C.C.V.J. să contribuie Ia susținerea ru
bricii printr-un larg schimb de opinii privind posibilitățile 
de valorificare a rezervelor existente în scopul îmbunătă
țirii calitative a întregii activități economice a exploatărilor 
miniere.

Articolele, vă solicităm a Ie trimite pe adresa redacției 
— secția economică.

securitatea deplină a muncii, în
drumări ce trebuie transmise nu
mai prin maistrul minier brigăzi
lor.Sînt frecvente cazurile cînd nu se poate obține o viteză de avansare mai mare și deci o producție pe abataj mărită deoarece nu se asigură capacitatea corespunzătoare de aprovizionare a abatajului și în special de transport a producției. Este elocvent cazul a- batajelor frontale orizontale de la Lupeni — sectorul V, care au fost dotate cu stîlpi de susținere hidraulici și grinzi articulate, transportoare de mare capacitate, îmbunătățind!! -se simțitor tehnologia de lucru în abataj. Față de rezultatele obținute anterior se constată o îmbunătățire substanțială, dar dotarea nouă și condițiile de lucru nou create nu pot fi valorificate la maximum deoarece producția este strangulată de transportul necorespunzător. Este știut că transportul în subteran și la suprafață trebuie să asigure producția normală și chiar de vîrf a abatajelor și a lucrărilor de deschidere și pregătire. La toate minele există posibilități de îmbunătățire a organizării transportului. 

Trebuie să analizăm în mod te
meinic modul de organizare a 
transportului, punctele de stran
gulare în transport, neconcordanța 
dintre capacitatea de transport și 
capacitatea de producție a abata
jelor și să luăm măsuri eficace 
pentru lichidarea deficiențelor e- 
xistente.Producția minelor se hotărăște în abataje. De modul cum lucrează și cum produc abatajele depind în mare măsură rezultatele activității pe exploatare. Posibilități ca abatajele existente cu dotarea actuală și cu cheltuieli materiale mai mici să producă mai mult sînt numeroase. Pentru creșterea efi
cienței economice a activității ex
ploatărilor miniere, pentru ridica
rea activității noastre pe o treaptă 
calitativ superioară, o cale sigură 
o prezintă îmbunătățirea activi
tății în abataje prin creșterea vi
tezelor de avansare, prin creșterea 
producției pe abataje. La această 
acțiune importantă trebuie să-și 
aducă aportul întregul Colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni

CĂRȚI+ In Editura științifică a apă- ■* t sub semnătura lui Ion M. Oprea, lucrarea monografică „Nicolae Titulescu", cu- prinzînd activitatea politică, științifică, didactică și diplomatică a marelui patriot român.+ Literatura pentru copii este prezentă cu volumul „împărăția oglinzilor" de V. Gubarev, apărut în Editura tineretului.
FILME+ Din filmele ce vor rula săptămîna aceasta pe ecranele din Valea Jiului reținem : „Faust XX“, film românesc, realizat, de Ion Popescu Gopo (Republica — 14 —18 februarie), „Urme pe as
falt" (Muncitoresc Aninoasa _ 16—17 februarie), „Prea 
tîrzlu" (Muncitoresc Vulcan — 16—17 februarie), ,Calea 
Victoriei", o producție a stu

S URPR1ZA
(Urmare din pag. 1)

prize. Cum 1 Simplu! Aici 
florile naturale le găsești nu 
numai în vaze ci și în coroa
ne. Da, pentru că se vînd și 
coroane. E magazin de flori, 
coroane .fi... se găsesc și cruci, 
și sicrie. Așadar e un maga
zin, cum să spun pentru vii 
și morți.

Fără să am intenția de a 
amesteca viii cu morții (cum 
a amestecat I.C.O. aceste „ar
ticole" m-am
dus să cumpăr flori. (Știți dv. 
pentru cine și fără să vă mai 
spun). Cum sera din Lupeni 
produce destule flori, se gă
seau și-n magazinul amintit 
din abundență. Se nimerise 
ca ceva mai înainte vînză- 
toarea să primească și coroa
ne, tot din flori naturale. O 
minunăție nu alta! Ba parcă 
florile din coroane erau mai 
variate și mai frumoase. Toc
mai cînd mă găseam în a- 
ceastă fascinație a florilor, 
gestionara-vînzătoare mă în
treabă :

— Să vă dau o coroană 7...
La urma urmei coroana se 

poate desface. Fac buchete 
cite vreau. Și ce buchete! 
Așadar, răspund :

— Da...
Cînd să pun „cruce" (sînt 

destule cruci aici!) vînzătoa- 
rea îmi cere diferența. Lua
sem coroană și plătisem va
ză. Scot banii, plătesc. Mintea 
mea zbura aiurea. Mergînd 
pe drum, cu coroana în bra
țe, ziceam mereu ca artiștii 
de la televizor : ,Mă ce flori ! 
Mă ce flori! Mă ce-o să se 
bucure coana Mia! Mă...

— Măi, fi mai atent (mă a- 

dioului București (Energia Paroșeni — 15—16 februarie).+ Pentru copii și tineret vor rula filmele: „Galapa
gos" (7 Noiembrie Petroșani— 18—19 februarie), „Ioana 
în atac" (Muncitoresc Vulcan— 19—20 februarie).
SPECTACOLESîmbătă 18 februarie și duminică 19 februarie a. c. Teatrul de Stat din Petroșani prezintă la sediul său comedia „Visul unei nopți de iarnă" de T. Mușatescu.+ Azi 14 februarie la Casa de cultură din Petroșani, ora 19, sala mică, recital de pian, vioară și violoncel cuprinzînd lucrări de Beethoven, Chopin, Bach, Bartok. Interpretează profesorii Fr. Balog —• vioară, Petre Baciu — violoncel, Ana Irion și Geza Szabo— pian de la conservatorul „G. Dirna" din Cluj. Intrarea liberă.

postrofează unul de care m-am 
lovit în treacăt).

Cit mai zăbovesc în gîlcea- 
vă cu cel de care mă lovisem, 
timpul nu mă aștepta. Și coa
na Mia are ora fixată pentru 
musafiri. Nu permite celor ca
re vin s-o „gratuleze" să în- 
tîrzie. Capricii, dar eu nu mă 
mai pun rău cu ea. Abia 
ne-am împăcat. Ca să nu în- 
tîrzii, mă grăbesc. Zăpăcit, de 
toată această stare a lucruri
lor uit că în brațe am o co
roană, nu buchet, uit că tre
buie să transform coroana în 
buchet. Dau fuga, să ajung 
la timp. In sfîrșit sînt la ușa 
coanei Mia. îmi aranjez no
dul la cravată. îmi plimb 
palma peste „frizură". Consi
der că sînt „gigea". Bat. Des
chid încet. Se ciocneau paha
re, se adresau felicitări. Ve
selie nu glumă! Dar cînd au 
dat cu ochii de mine... nu mă 
pricep la hipnotism dar v-o 
jur că de data asta am „în
vins". Cel puțin pentru un 
moment. Paharele pline au 
coborît încet, ca la comandă, 
pe masă. O bătrînică, cam. 
bolnăvicioasă de fel pentru 
care coana Mia întreba „moar
tea de ce nu vine ?“ căzuse 
în șezlong.

— Apă, apă!... cere bătrîna 
în timp ce dă vina pe nepoa
tă. Tu, numai tu, mi-ai fă
cut-o...

Coana Mia se scuza. De 
astă dată n-avea nici o vină. 
Mă arăta pe mine :

— Ăsta.., e nebun. Jur că-i 
nebun !...

Și eu care veneam cu cele 
mai nobile intenții și de la 
cel mai „specializat" magazin 
din Lupeni...

Un grup de salariați de la 
C.C.V.J. au adresat redacției propunerea ca stația de autobuze locale de la stadion să fie mutată în apropierea străzii de intrare în cartierul Carpați. Răspunsul serviciului circulației al miliției orașului : „In acel loc, pe de-o parte, mi există condiții pentru amenajarea unei platforme regulamentare, iar pe de altă parte, în scopul siguranței circulației, au fost comasate două stații".DEMETER M. Vulcan. Verifi- cînd la fața locului cele sesizate de dumneavoastră, în legătură cu cofetăria din orașul Vulcan, ne-am convins că nu sînt reale.

NUBER F., Petroșani. Ne-am propus să pregătim spre publicare materialul ce ni l-ați adresat pe tema „Cum putem înnobila personalitatea orașului". Așteptăm să veniți la redacție pentru a da unele lămuriri suplimentare.

PROGRAM DE RADIO
15 februariePROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 

Emisiune pentru pionieri,- 7,00 RADIOJURNAL. Sport;7.15 Program de marșuri; 7,30 Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică populară; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Jocuri de fete; 9,45 înregistrări ale violoncelistului Gașpar Cassado; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 10,03 Cîntece pentru cel mici;10.15 Din muzica popoarelor: 10,30 Emisiune literară pentru școlari; 10,55 Poemul simfonic „Cîntecul privighetorii" de Igor Stravinski; 11,20 Lim

ba noastră; 11,30 „E primul nostru vals" — muzică ușoară; 11,45 Program de cîntece; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Corul petroliștilor de la Schela Moreni și corul C.F.R.-iștilor din Cluj; 12,25 Cîntă Florin Dorian; 13,00 Simfonia a Vl-a de Mihail Andricu,- 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 14,08 Sport; 14,15 Muzică ușoară; 15,00 Soliști și formații artistice de amatori; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Formații de muzică u- șoară; 16,30 O poveste pen
tru voi, copii; 16,40 Compo

zitori de muzică corală : Va- sile Popovici; 17,00 Arii din operete; 17,10 „Grivița Ro
șie" — poem i ’"’ofonic de 
Grigore Hagiu; 17,30 Muzica și basmul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RADIO : Rentabilizarea — un 
obiectiv economic important; 18,15 Varietăți m —’•leale; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RA- DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii românești; (partea a II-a); 21,00 
Melodii-magazin — emisiune 
muzical-distractivă; 21,45 Dansuri simfonice de compozitori români; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,52 Piese corale de concert; 23,11 Melodii nocturne; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
14 februarie

18,00 Pentru copii: A fost odată... Intînțplări cu 
păsărele.

18,25 Pentru tineretul școlar: 1 001 de întrebări. 
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,10 Reportaj filmat cu prilejul vizitei pre

ședintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu Stoica, 
în Tunisia și Somalia.

19,35 Moment din istoria cinematografiei: Arta 
lui Kuleșov. Emisiune realizată în colabo
rare cu Arhiva Națională de Filme.

19,55 Estrada tinereții.
20,15 Seară de teatru: „Doamna lui Ieremia" 

de Nicolae Iorga. Interpretează colecti
vul Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
din București. In pauze : Poșta televiziu
nii. Filmul docur entar : ,Orizont științi
fic" nr. 8.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.
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Schimb de păreri 
Corneliu Mănescu

BUDAPESTA 13. Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite: O- 
prindu-se la Budapesta, în drum 
spre țară, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a avut luni înainte de a-

Uzita presedlnteloi
Iugoslaviei In AustriaVIENA 13 (Agerpres). — Pre- ; ședințele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu soția,, a sosit luni la Viena, în- tr-o vizită de stat de cinei zile în Austria.Președintele Iugoslaviei a fost întâmpinat de Franz Jonas, președintele Austriei, și alte persoane oficiale.In vizita sa în Austria, președintele Tito este însoțit de Vladimir Bakarici, membru al Consiliului Federației, Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe, Ianko Smole, președintele Vecei Executive a Sloveniei, și alții.
Întrunirea
Consiliului de Miniștri 
al ItalieiROMA 13 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Italiei s-a întrunit luni sub președinția primului ministru Aldo Moro pentru a lua în discuție posibilitățile de evitare a crizei care amenință coaliția de centru-stînga. în urma refuzului senatorilor democrat-creștini de a aproba, la sfîrșitul săp- tămînii trecute, unele prevederi ale programului economic și social asupra cărora căzuseră de a- cord partidele coaliției. înainte de ședința Consiliului de Miniștri, premierul Aldo Moro a avut o nouă întrevedere cu Pietro Nenni, vicepremier și președinte al Partidului Socialist Unificat.
„Lunar Orbiter-3“ 
și-a schimbat 
din nou orbita

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Specialiștii americani au procedat 
duminică seara la modificarea or
bitei camerei lunare „Lunar Orbi- 
ter-3". In acest scop, au fost puse 
în funcțiune prin telecomandă re- 
trorachetele camerei.

Coordonatele exacte ale orbitei 
obținute nu se cunosc încă, dar se 
speră că „Lunar Orbiter-3" va 
trece la aproximativ 45 km deasu
pra zonei ecuatoriale a Lunii. A- 
paratele aflate Ia bordul camerei 
lunare vor transmite cu începere 
de miercuri fotografii ale acestei 
zone, pentru a determina punctele 
cele mai favorabile aselenizării vi
itoarelor nave cosmice.

Un grup de țări îatina-americane au aprobat 
clauzele unui tratat de denuclearizareCIUDAD DE MEXICO 13 (A- gerpres). — Reprezentanții a 21 de țări latino-americane, partici- panți la sesiunea de la Ciudad de Mexico a Comisiei pregătitoare pentru denuciearizarea Americii Latine, au aprobat clauzele unui tratat privind denuciearizarea a- ceștei zone. Tratatul, prin care urmează să fie interzise experimentarea, folosirea, fabricarea sau achiziționarea armelor nucleare, va fi deschis pentru semnare la 14 februarie. Agenția Associated

— Janos Peter
miază un schimb de păreri cu Ja
nos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare.

La prînz, Janos Peter a oferit o 
masă în cinstea lui Corneliu Mă
nescu.

Luni seara, Corneliu Mănescu și 
persoanele care îl însoțesc și-au 
continuat drumul spre patrie. La 
gara Keleti din Budapesta, oas
peții români au fost conduși de 
Janos Peter, Erdelyi Karoly, Jozsef 
Vincze, precum și de Dumitru Tur- . 
cuș, și membri ai ambasadei și ai 
Agenției economice române din 
Budapesta.

VIETNAMUL DE SUD

Puternice explozii 
în plin centrul orașului SaigonSAIGON 13 (Agerpres). — Corespondentul agenției France Presse a transmis un reportaj în legătură cu exploziile puternice ce s-au produs luni dimineața în capitala Vietnamului de sud. Doi patrioți, un bărbat și o femeie, au instalat într-o casă situată în plin centrul Saigonului un mortier, lansînd trei obuze în direcția cartierului general american. Două din acestea au explodat la numai o sută de metri de birourile generalului Westemoreland, comandantul șef al forțelor militare americane din Vietnamul de sud. Primul obuz a atins în plin un camion încărcat cu parașutiști saigonezi și muniții. Explozia care s-a produs, a ucis, potrivit datelor provizorii. 14 militari, alți zece fiind răniți.
S.C.A.

Președintele Johnsen „a devenit 
prizonierul propriilor sale greșeli**NEW YORK 1'3 (Agerpres). - Senatorul republican Jacob Javits, despre care se consideră că ar putea deveni candidatul partidului său la vicepreședinția S.U.A. în alegerile din 1968, a cerut ca Partidul republican să devină apărătorul restabilirii păcii în Vietnam. In cadrul unei cuvîntări rostite duminică la Buffalo (New York), el a criticat politica președintelui Johnson, afirmînd că acesta „a devenit prizonierul propriilor sale greșeli, al iluziilor și previziunilor sale prea optimiste". „In Statele Unite, ca și în străinătate, este pusă Ia îndoială eficacitatea strategiei militare a guvernului său și eforturile sale pentru a aduce pe adversari la masa conferinței".Senatorul a subliniat că rolul republicanilor în cursul campaniei electorale din 1968 trebuie să fie de a prezenta poporului american „o alternativă de pace" la poli- i tica președintelui Johnson. El a

Press menționează însă că Argentina, Brazilia, Uruguay, Trinidad- Tobago, Republica Dominicană, reprezentate la sesiunea din capitala mexicană, au anunțat că nu vor putea semna tratatul la data respectivă.Intr-un mesaj adresat partici- panților la seșiune, secretarul, general al O.N.U., U Thant, și-a exprimat satisfacția în legătură cu aprobarea clauzelor tratatului, care prevede crearea primei zone libere de arme nucleare într-o regiune populată a lumii.

Atmosferă încordată 
în Republica 
DominicanăSANTO DOMINGO 13 (Agerpres). — Știrile sosite din Santo Domingo indică existența unei atmosfere încordate în mai multe regiuni ale republicii Dominicane. Astfel, generalul Enrique Perez, ministrul forțelor armate, a anunțat depistarea mai multor „zone de agitații antiguvernamentale". El a citat regiunea muntoasă San Jose de Occa, situată la aproximativ 100 km sud-vest de Santo Domingo, precum și împrejurimile localităților Bonao și. Manacla.

Cel de-al doilea obuz a explodat într-o casă din apropierea cartierului general american, iar cel de-al treilea n-a făcut explozie. Corespondentul relevă că persoanele aflate în împrejurimi au vă
zut un bărbat și o femeie care au părăsit în grabă casa, îndată după lansarea celui de-al treilea obuz. Polițiștii s-ău deplasat de urgență Ia fața locului. Imediat s-a produs o nouă explozie în interiorul clădirii. în urma căreia aceasta a sărit în aer. Un polițist a fost ucis, iar alți șase răniți..Același corespondent precizează că îndrăzneață acțiune a patriciilor sud-vietnamezi a avut loc dună ce americanii si aliații ' ăces. tora au reluat duminică operațiunile militare pe fronturile din Vietnamul de sud.

criticat, de asemenea, „pe cei care vor să pună capăt războiului prin- tr-o folosire și mai mare a forței, zdrobirea inamicului, bombardarea centrelor dens populate și invadarea Vietnamului de nord". „Partidul nostru nu poate spera să obțină un mandat național dacă se va prezenta la alegeri cu mîinile înroșite de sînge".
D E P R
Călătorie de studii 
în vederea zborului 
spre Lună

Un; purtător de cuvînt al Cen
trului astronomic de la Houston a 
anunțat că un grup de 3 astronauți 
americani, însoțiți de oameni 
de știință vor studia timp de 
cinci zile formațiuni geologice în 
insula Hawai. Scopul călătoriei de 
studii îl constituie pregătirea vi
itorilor cosmonauți pentru cercetă
rile pe care le vor efectua pe su
prafața Lunii, o dată ce satelitul 
natural al Pămîntului va fi cucerit. 
Alegerea insulei Hawai este justi
ficată de faptul că formațiunile de 
lavă existente pe suprafața ei pre
zintă multe asemănări cu unele din 
craterele de pe Lună, considerate 
de mulți oameni de știință, de a- 
semenea, de origină vulcanică.

O plantă pufin obișnuită
Pe versanții munților Rodope, 

în apropiere de Plovdiv, crește o 
plantă puțin obișnuită, cunoscută 
sub denumirea de „Silivriakul din

Declarația comună 
anglo'-sovieiicaLONDRA 13 (Agerpres). — La Londra a fost dată publicității declarația comună cu privire la rezultatele vizitei lui A. N. Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în Marea Bri- tanie. Părțile au căzut de acord că convocarea unei conferințe pentru discutarea problemelor a- sigurării securității și dezvoltării colaborării în Europa ar fi utilă dacă va fi pregătiță în modul corespunzător; s-au pronunțat pentru încetarea cît mai grabnică a războiului din Vietnam, confir- mînd adeziunea lor la principiile acordurilor de la Geneva.Conducătorii celor două guverne au reafirmat intenția de a lărgi și îmbunătăți relațiile sovieto-en- gleze în domeniul comerțului, cul
CoBferinia la oWei malt nemții problemele 

ittuiiiaiii In liliita uoltală îi riiăriteulKINSHASA 13 (Agerpres). — In discursul inaugural rostit duminică, în fața participanților la Conferința la nivel înalt pentru problemele securității în Africa centrală și răsăriteană, președintele Republicii Congo (Kinshasa), Mobutu, a evocat în primul rîncî „lupta îndîrjită dusă de țara sa împotriva marii finanțe". „Oricine știe, a declarat el, că Union Miniere du Haut Katanga a furat fără rușine bogățiile țării noastre și că lupta noastră este justă. Noi am cerut pur și simplu ca bogățiile Africii să rămînă în Africa".
ADEN Ciocniri violente 
între demonstranți și polițieADEN 13 (Agerpres). — Duminică au continuat la Aden demonstrațiile de protest prilejuite de ce-a de-a opta aniversare a creării Federației Arabiei de Sud. Manifestațiile, au avut loc în ciuda interdicțiilor de circulație instituite de autoritățile coloniale. In cursul ciocnirilor, poliția a foiosit gaze lacrimogene pentru a încer"a să-i împrăștie pe demonstranți. Aeenția Reuter precizează că 1 300 de soldați britanici au fost dislocați în cartierele arabe din Aden, blocând principalele puncte de trecere.In cursul incidentelor s-au înregistrat morți și răniți atât în rîn-
ETUTINDENI

Rodope". Originară din China, 
planta a fost transportată aici 
din provincia Unan. Ceea ce este 
neobișnuit la ea, este faptul că 
poate fi păstrată în ierbar timp, 
de 10, 20 și chiar 30 de luni după 
care replantată ea se regenerează 
și apoi continuă să se dezvolte.

Dificultăți serioase 
pentru populația laponă

O crustă groasă de gheață s-a 
format încă din decembrie anul 
trecut peste întinderile nordice ale 
Suediei, acoperind vegetația cu 
care se hrănesc renii, animale de 
care depinde în mare măsură exis
tența laponilor. Viața unui număr 
de peste 130 000 de reni se află în 
pericol. Guvernul suedez a adoptat 
un plan de măsuri pentru a 
preîntâmpina moartea animalelor. 
alOcînd în acest scop peste 3 000 000 
coroane suedeze.

Autoritățile suedeze și-au expri
mat îngrijorarea că scăderea nu
mărului de reni va duce la difi
cultăți serioase pentru populația

turii și colaborării tehnico-știînțî- fice; au căzut de acord, printre altele, în legătură cu reglementarea pretențiilor financiare reciproc ce, organizarea unei expoziții comerciale și industriale sovietice la Londra. In lumina progreselor realizate și a perspectivelor continuei dezvoltări a relațiilor bilaterale, ‘ guvernul Marii Britanii a salutat propunerea președintelui Consiliu-, iui de Miniștri al U.R.S.S. cu privire la încheierea unui tratat de prietenie și colaborare pașnică între U.R.S.S. și Regatul Unit și așteaptă tratative care vor duce la încheierea acestui tratat.Harold Wilson a acceptat invitația de a face o vizită oficială în U.R.S.S.Luni, A. N. Kosîghin a părăsit Londra, înapoindu-se la Moscova;,

O mare atenție a acordat președintele Mobutu problemei rhode- siene. In legătură cu aceasta, el a criticat vehement guvernul britanic pentru lipsa de fermitate în. această problemă.După deschidere, participanții la conferință s-au întrunit în ședințe secrete. Din surse oficiale .se precizează că pe agenda conferinței figurează probleme ale securității Ta Africa centrală și răsăriteană, inclusiv situația din Rhodesia, mișcarea de eliberare din coloniile portugheze, lupta Congo-ului pentru independență economică și altele.

dul polițiștilor, cît și al manifestant ilor. Autoritățile polițienești au anunțat că mai multe sute de persoane au fost arestate sub învinuirea de „încălcare a ordinii".In legătură cu aceste evenimente, reprezentanții Frontului de Eliberare a sudului ocupat au subliniat din nou că planurile britanice si ale Federației Arabiei de Sud. privind acordarea independenței a- cesteia în 1968, reprezintă, de fapt, un paravan pentru perpetuarea dominației coloniale în această regiune, pentru menținerea1 influenței britanice și a sistemului feudal ce domnește aici.

laponă, care nu are alte mijloace de 
trai. Problema se complică eu âtît 
mai mult, cu cît reducerea număru
lui de reni ar implica o readap
tare a modului de trai al laponi
lor, în majoritatea lor nomazi. Or, 
încercările anterioare făcute au 
dovedit că laponii se adaptează 
foarte greu, sau aproape deloc 
la alte condiții de viață.

Mari inundații la Djakarta
Ploile tropicale abundente care 

s-au abătut asupra unor regiuni 
din Indonezia, in ultimele zile, au 
provocat mari inundații la Dja
karta. Peste 10 000 de persoane 
au rămas fără locuințe, datorită 
distrugerii a aproximativ 2 000 de 
case. Cel mai mult au avut de su
ferit cartierele periferice ale ora
lului, situate de-a lungul viului 
Jiliwung. Inundațiile au pertur
bat transportul în oraș, iar pe nu
meroase străzi s-au revărsat ca
nalele de scurgere. Agenția An- 
tara precizează că a fost cea mai 
puternică inundație semnalată in 
ultimii zece ani în capitala țării.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (G.C.V.J). Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


