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Rețineți din timp!
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de lucru — a reușit 
pe luna februarie o 
Înaintare dublă fală 
precedente. Brigada 
o înaintare de 86

vorba de brigada con- 
de minerul Ciceu Mar

care printr-o organizare 
judicioasă a muncii, pe

popular municipal
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H.a Paroyeiaî

i

compre- 
introdu- 
legături, 

obiective

T.C.M.M. ar pu- 

eficienți, dacă s-ar 

beneficiar elibera- 

unde trebuie ex-

proportie 
sută, 

exploatări 
și Lupeni

din 
Va-

Lop- 
linia 
puse

acesta 
acest

de obiective ce 
pune o seamă de 
colectivului șan-

cursă

tone. Ca 
producție 

fost reali- 
de numai

C.C.V.J., răniînerea în 
la extracția de cărbune 
este de 5 564

Bilanțul primei decade 
luna martie la minele din 
lea Jiului este nesatisfăcător. 
Racila neritmicitații realizării 
planului s-a făcut din nou sim-

dezvoltat, in care scop 

grupului de șantiere 

revine sarcina să re- 

probleme grele pentru 

un șef de lot la „Auxi-

cantină pentru muncitori,

soluție, prin con- 

pentru urgentarea 

cu pondere 
Dumitrescu

Al 30-lea bloc♦
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La Petiilr 
de-al 30-lea 
noul cartier

In mai pi 
constructori 
blocuri do 
avind cite
„F* ; 4 „A*; 3 „I"; 3 
,,D" însinnind fn -Iota 
apartamente. Cel de-a 
este blocul D4 cu 4 eta 
apartamente, primul dir 
anului acesta care 
predarea numai Ia Pe 
ni-itf» 'on apartament^

Brigadă 
de avansare rapidă

O dală cu sfîrșitul lunii fe- 
• larie s-a încheiat primul bi
lanț al brigăzii de avansări 
rapide organizată la începutul 
lunii trecute la sectorul VIU 
investiții de la mina Uricani. 
Este 
dusă 
lin, 
mai
baza unei ciclograme — ceea 
ce i-a permis folosirea din plin 
a timpului 
-5 obțină 
viteză de 
de lunile 
a realizat
ml fată de 45—50 ml media 
realizărilor prece
dente

4 
4 X
4X
•

Filiala Petroșeni a agenției 
O.N.T. Carpați a pus deja în 
\ inzare bilete pentru cei care 
doresc să-și petreacă conce
diul de odihnă sau să urmeze 
tratamente In diferite stațiuni. 
Amatorii mai pol retine bilete 
pentru a doua jumătate a 
nii martie si pentru luna 
prilic.

Cei care doresc să-și 
treacă concediul de odihnă 
tre 15—31 mai în stațiunile 
Mamaia, Eforie nord și Eforie 
sud pol procura deja bilete, 
■i beneficiind si de excursia 
la Varna in Bulgaria, care se 
organizează in perioada res
pectivă.

Se îmbunătățește 
tensiunea curentu 
lui în cartierul 
Lopștein

Au fost terminate lucrările 
ia linia electrică aeriană de 
6 kilovolti precum >i cele de 
montan- a unui transformator 
de 400 |<\\ A în cartierul 
stein din Lupeni. Mîine, 
și tiansb rmatorul vor fi 
sub tensiune. In Telul 
tensiunea curentului în 
cartier al Lupeniului 
imtitor îmbunătățită.
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în ziarul nostru de azi
• CADRAN TEHNICO-ECONOMIC

Roadele organizării științifice a producției 
și a muncii la E. M. Lupeni
Mai multa preocupare pentru respec
tarea N.T.S.

(Pag. a 2-a)

• Rubrica CONSEMNAM

Pe șantierul T.C.M.M. LâvezenÂ

Torțe suficiente te obiectivele care 
condiționează deschiderea noii mine!

Lunca Jiului unoașle în aceste 
zile o efervescentă deosebită: mun
citorii șantierului 2 T.C.M.M. fac 
ultimele pregătiri pentru începerea 
turnării fundației turnului primului 
pu( de extracție al minei Livezeni !

...Construcția noii mine Livezeni, 
intra anul acesta într-o etapă noua, 
hotărîtoare pentru deschiderea ei. 
Avind alocat un plan de peste 17 
milioane lei, colectivul șantierului 
T.C.M.M. trebuie să predea un nu
măr de 78 obiective diverse pen- 
tiu ca minerii (E.D.M.N.), să poată 
incepe lucrările de specialitate: 
săparea de puțuri, galerii.

Numărul mare 
trebuie executate, 
probleme în fata 
licrului 2.

— Am căutat o 

centrarea forțelor 

obiectivelor mai mari, 

însemnată, spune Iov. 
Constantin, șeful șantierului 2. De 

pildă, am intensificat lucrările pen

tru pregătirea turnării betoanelor în 

fundația turnului puțului. Dacă reu

șim să începem turnarea in aceas
tă săptamină (nu este permis să 
turnăm în timp de îngheț), atunci

fa începutul primăverii vom putea 
porni și glisarea turnului puțului — 
ceea ce va constitui un front larg 
de lucru pentru montaje și echipa
mente ulterioare. De asemenea, s-a 
reușit montarea mașinii de extracție 
(în prezent facem tencuieli interioa
re la casa mașinii), au fost turnate 
fundațiile de beton pentru granicele 
de săpare — noi intenlionînd să pre
dăm înainte de termen obiectivele 
necesare pentru săparea puțului de 
către mineri. In același context, am 
pregătit stațiile de betoane, depozi
tul de ciment, o static de 
soare (agregatele sînt deja 
se, iar acum se lucrează la 
echipamente) ca și alte 
asemănătoare.

— O altă arie de activitate o 
constituie lucrările terasiere — ara
tă maistrul Ișlok Bela, unul din cei 

mai buni tehnicieni ai sectorului. In 

prezent, se montează deja conduc

tele pentru alimentarea cu apă, cab

lurile electrice subterane, se ridică 

stîlpii de beton ai iluminatului ex
terior din incinta minei, se sapă 
canalizările pentru scurgerea apelor. 

După ce vom termina cu toate lu
crările subterane, caic- ne obligă să

sapăai păoiințul, vom începe ame
najarea platformei incintei, drumu
rile definitive, completarea terasa- 

inentului, umpluturile pentru liniile 
ferate ale minei.
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Mandoiu Eugenia este apreciata la F.F.A. „Viscoza1

peni pentru competenta și operativitatea cu care sortează pe

calități și pregătește pentru a fi expediate beneficiarilor bo-

bitieL de mutase artificială.

Ieri s-a inau
gurat cantina
modernă a
siderurgiștilor
hunedoreni

(Prin telefon (le la M. N'-ocșu)

Noul oraș al siderurgiștiloi 

hunedoreni s-a completat cu 

un important obiectiv social. 

Este vorba de cantina salatia- 

lilor combinatului tare s-a 

inaugurat ieri. Realizată din 

beton și sticlă într-o manieră 

arhitectonică modernă, clădir-a 

cantinei se încadrează armo

nios in peisajul tineresc al o- 

rașului. Aici pot servi masa 

în condiții deosebit de optime 

2 000 de salariati in trei scrii 

Utilajele și instalațiile cu corc

ește dotată aceasta cantină 

sînt ultra moderne, incepind cu 

cele 4 linii de autoservire și 

terminînd cu mobilierul.

La parterul clădii ii funcțio

nează garderoba și vestiarele 

Și încă un amănunt: cantina 

funcli mează pe principiul au

toservirii.

fn prima decadă din luna martie

Pașii promițători făcuți de colecti

vul șantierului 2 

tea fi însă și mai 

rezolva de către 

rea unor terenuri 

tinse liniiie ferate, executate unele 

construcții, iar conducerea grupului 

T.C.M.M. ar procura materialele 

necesare (macaze) pentru încheie

rea montajelor la liniile ferate, ca 

diversele tronsoane să fie ansain- 

blate. De asemenea, se cere rezol

vată producția tuburilor șt altor pre

fabricate din beton necesare șan

tierului ca și un sprijin in trans

portul compresoarelor de aer și la 

executarea captării do apă la „Au

xiliaries!".
Entuziasmul în munca al multor 

formalii de lucru, ca cele conduse 

de fierar betonistul Susan Petru, zi

darul Văduva Ion, dulgherul Gyor- 

gy Gheorghe, 

Miron a adus deja primele succese 

pentru șantier — o seamă de obiec

tive mai mici putînd fi predate în 

perioada următoare, iar altele mal 

mari aflîndu-se în execuție avansa
tă. Acest climat propice trebuie in

să încurajat, 

conducerii 

T.C.M.M. îi 

zolve unele 

șantierul 2: 

liar-est", 

materiale și teren liber pentru tria

jul noii mine, problema prefabrica

telor de beton, a ajutorului în exe

cuția captării de apă.

Lucrările de pe lunca Jiului sint 

cele mai importante din 

biectivelor industriale de 

din bazin. Aici se predau 

multe obiective — 78 —, 

holaritoare pentru începerea din plin 

a lucrărilor subterane de deschide

re a noii mine. Aceasta solicita o 

atenție sporită din partea conducerii 

grupului T.C.M.M. pentru rezolva
rea problemelor șantierului Livezeni.

Urmează
Aninoasa, Vulcan 
care au rămas

817
490

Și 
sub 

tone, 617 tone, res- 
tone. Caracteristic 
trei mine este ne- 
realizării planului,

urma 
brut, 
urmare, planul de 
în prima decadă a 
zat în 
96,8 la

Trei 
Petrila
plinit planul. înregistrînd un 
plus de 399 tone de cărbune. 
Restul nunelor au rămas sub 
plan. Cel mai mare minus — 
2 927 tone — îl are mina Dîl- 
ja, unde măsurile de îmbună
tățire, de redresare a situației 
se lasă așteptate. Aici caren
țele de ordin organizatoric — 
dirijarea necorespunzătoare a 

abatajelor, suprapunerea con

cediilor etc — se împletesc 

cu greutățile cauzale de con

dițiile de zăcămînt și planul 

nu se realizează. Mina Paro

șeni, din cauza nerespectării
Ultima

... CW.fvW.-,

PARALELE DE

pi nd ENERGIE ELECTRICA

Foto : N. Moldoveanu

la Pe- 
câ a- 
parlea 

pot că-

cadrul o- 
suprafață 

cele mai 

ele fiind

ca 

ultima 

străba- 

Cl|i\<l

iau calea 

sau Lonel. Du- 

obositoare, cu 

kilometri ' de 

noapte !

locuiesc in 
municipiului 
trenul).
de Pelrila

montorul Nicolaescu

PARAPSIHOLOGIE Șl CIBERNETICA

INTERVIU

o mare pre- 
de imagini

cu 
de

experiență.
a fost organizată expe-

unui compas, unui 
periuțe do dinți și 
torul din Leningrad știa doar că ex
periența va începe între orele 19,00 
și 20,00.

trei.
participant! la experiență 
sub un strict conți ol fiz.io-

aceasta dr.

termometru, unei 
unui cutit. Recep-

4*

termenului de introducere a 
combinei intr-un abataj frontal 
de mare capacitate, a rămas 
datoare cu 1 115 tone, reali
zed doar 65,5 la sută din pia
nul primei decade, 
minele 
Uricani 
plan cu 
pectiv,
pentru cele 
ritmicitatea 
răininerea in urmă din prima 
decadă, fiind cu greu recupe
rată în următoarele două de
cade. Și cura de la începutul 
anului, situația se repetă, se 
pare că aici mai sînt unele 
cauze care în prima decadă 
nu se înlătură.

Ritmicitatea, acest factor de 
mare importanta, trebuie să-și 
ocupe locul cuvenit în activi
tatea minelor din Valea Jiu
lui. Realizarea in salturi a pla

nului de producție, se răsfrîn- 

ge negativ asupra productivi

tății muncii, calității cărbune

lui, respectării N.T.S.-ului. Deci, 

ca o concluzie pentru viitor, 

atenție in ritmicitate.

B

Un abataj de 
mere capacitate

Mina Paroșeni a fost dotată 
cu 350 stilpi hidraulici GS-32 
M și I 500 grinzi de lipul 
M-l? C-4. sosite de curind, 
lin U R.S.S. Noile armături 
moderne au fost introduse în 
abatajul frontal de 150 ml lun
gime din blocul IV. Tot în a- 
cesl abataj c-sle in curs de in
troducere combina de cărbune 
KWB-Z

la ora 8, termometrul 
indicat la Pelroșeni o tem-

♦ X
4
4
4
4
4X
x
4
4x
4,

a
peratură de zero grade, iar 
ia Paring de minus 5 grade. 
(In cursul nopții, temperatura 
aerului a fost de minus 11 
grade la Pelroșeni și de mi
nus 16 grade la Paring). Gro
simea zăpezii la Paring :
cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 

DE ORE: Vreme frumoasă și 

geroasă. Vînt sbb din secto

rul nordic.

Acceleiulul de la miezul 

nopții sosește in Petroșeni a- 

nimlnd peronul cu mulțimea 

de călători veniți din multe 

localități < 

\'in de la i 

Baia Mare 

drept liniă 

nul. Pelrila
De mai 

ani, întreprin
derea noastră 
comunală orășe
nească s-a îngri
jii să programe
ze două curse 

de noapte: una 

plnă in cari ie

rul Livezeni din 
Petroșeni și alia 
Irilă (avind In vedere 
cei care 
vestică a 
ălori cu

...Cursa 
la st at ia 
deva în 
Martie", 
călători. 
2—3 sint pelrileni 
lalji ? Nu sint din Petrila și 

pentru ei incepe cal\ arul. „în

că reali" cu desagi, pachete, 

valize arhipline, unii Însoțiți 

și de copii, uneori pe ploaie 

și virtt, alte ori pe ninsoare

ale Transilvaniei. 
Arad, Oradea, Cluj, 

ori brașov și au 

i Lupeniul, Vulca- 

' sau Lonea.
multi

sau viscol — și parcă de mai 
pufine ori cu drumul luminat 

de razele lunii — 

Cimpei, Jiefului 

pă o călătorie 

trenul, 3—4—5 

drum bălul în

lată de ce propunem condu

cerii I.C.O.

a a/un.s 
terminus, aflată un- 

dreptul cartierului „8 
Coboară vreo 15—16 
Dintre aceștia, doar 

Dar cei-

%

.oi

ANCHETA SOCIALA

Pelroșeni de a stu
dia posibilitatea 
prelungirii tra
seului cursei 
plnă la Lonea. 
Nu vedem în ce 
ar consta im

pedimentul 

această 

cursă să 

lă cu
mult decil acum, 

încercați
kilometri mai 
Nu este rentabil ?
10—15 zile, sub ti!Iu de ex
periment, bineînțeles amintind 
In prealabil despre această 
holârîre pe călători.

In eventualitatea că se va 

lua o holdrire in acest sens, 

credem că va trebui să se li

nă seama de faptul că specta

colele teatrului din localitate, 

ale Casei de cultură, sălile 

dans sint frecventate, sau 

putea fi frecventate, și de 
neni...

Gaterul dm Lonea. înainte de a fi expedlați beneficiarilor, duldpii sint sortați cu grijă.

tt mijieacc (k destindere 
«I se oferă in localitatea 
tam voastră ?

Tema pusă în discuție îmbracă 
aspecte multiple deoarece preferințe
le oamenilor diferă după vîrstă, grad 
de cultură, ocupație. Nu ne-am pro
pus să facem statistici și apoi să 
tragem concluzii definitive. Am cerul 
părerea unor oameni, interpelați 
oarecum la întimplare, despre con
dițiile ce li se oferă in Lonea pen
tru a petrece in mod util și plăcut 
timpul rămas disponibil după muncă 
și somn. Redăm, in cele ce urmează, 
îndeosebi propunerile care s-au făcut.

Recent, între Leningrad și Mos
cova s-au făcut o serie de ex
periențe de telepatie in cadrul 
cărora s-a ajuns ia 
cizle de percepere 
șl stări emoționale.

In legătură cu
Ernest I elbov a luat un interviu 
câtorva dintre pa r liclpa nț ii ta a- 
ceastă

— Cum 
rien|a ?

Eduard

biologici pe care i-ați obținut in 
timpul ședinței ?

Ghennadi Sergheev, doctor in ști- 
nile tehnice, 
Secției 
tehnică 
ti a de

— In

observațiile critice, pentru a fi în 
atenția organelor de resort.

Cimpu Alexandru, mecanic de mină. 
„Pe lingă faptul ca acord mult timp 
lecturii, mă pasionează tihnele; nu 
știu daca itni scapă vreunul din cele 
care rulează la Lonea. Dar tot legat 
de film am o supărare. In urmă cu 
două luni, eram in sală, la cinema 
„7 Noiembrie", doar vreo 10 oameni 
și așteptam să înceapă filmul. N-a 
rulat. Răspunsul controloarei de bi
lete : „Pentru 5-6 bețivi nu e căzui..."

Buest Ștefan, electrolăcătuș. „îna
inte se organizau mai des joi de 
tineret. Acum serile de dans pentru 
tineret s-au rărit și nu înțeleg de ce 
pentru că sală corespunzătoare există, 
orchestră de asemenea ; la fel și 
tineri doritori să se distreze."

Ciocan Ilie, merciolog. „In afară de 
filme, clubul nostru îti oferă puține 
posibilități de destindere. Am o ne
mulțumire pe care am exprimat-o și-n 
alte rînduri : nici acum 
create condiții să putem 
de masă la- club."

Cîmpeanu Dumitru, 
„Popicăria din Lonea 
și acum considerată 
amenajată din Valea 
de popice „Minerul"
fost de trei ori campioană județeană 
Acum, popicăria a intrat in paragină, 
echipa s-a desființai. Așa că în ceea 
ce privește sportul doar fotbal so 
mai practică."

Reisz loan, manipulanl de materia
le. ,.O singură constatare: in urmă 
cu aproximativ 15 ani, în Lonea -.o 
desfășura o viata culturală intensă. 
Acum se face totuși prea puțin, cu 
toate că baza materială este mult 
mai bună "

Iamb Gheorghe, maistru mecanic. 
„Locuiesc in Cimpa si pot spune că 
ne mulțumește activitatea «iltui <lă 
care se desfășoară ld cămin. Altceva

nu au fost 
juca tenis

de echipă.șef
a fost și este 
cea mai bine 
Jiului. Echipa 
din Lonea a

Naumov, șeful Secției 
de parapsihologie tehnică, fiziolog : 

— Omul-emit îtor se afla la Mos
cova, iar onvil-roceptor la Leningrad. 
La o anumită oră, in lata emițătoru
lui, rol pe care il îndeplinea fizicia
nul Iuri Kamenski, au fost așezate 

o serie de obiecte despre care, fi

rește, nici el. nici partenerul său nu 
știau nimic dinainte. Erau transmise 
imaginile unui buletin de identitate,

Din verificarea proceselor verbale 
s-a constatat că el a perceput cu o 
precizie de un minut începutul 
transmisiunii și sfîrșitul diferitelor 
fragmente ale acesteia. Din cinci o- 
biecte receptorul a descris cu mare 
precizie

Ambii 
se al Iau 
logic.

— Ce

docent, președintele 
unionale de parapsihologie 
a Societății pentru construc- 

aparate ,.Vavilov" :
timpul transmisiei am fixat

modificările electroencefalogramei la 
emițător și receptor. .Aceste modifi
cări erau specifice într-o asemenea 
măsură incit putem judeca după ele 
dacă subiectul va putea recepționa 
telepatia într-un anumit moment sau 
nu. Reacția creierului are Ioc cu 
3—-1 secunde mai devreme decît con
firmă receptorul ceea ce a recepțio
nat. Uneori întîrz.ierea este de 10— 
12 secunde.

Toate dalele au fost prelucrate 
ajutorul mașinilor electronice FRANCISC VETllO

a arătat analiza indicilor (Continuare In pag. a l-a) (Continuare Iii pag a 3-a)
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primiră nl Cnscî pionierilor <lin Petroșmij

Idei, sentimente,
De multe ori. cifrele nu pol 

exprima pe deplin, cu iidolila- 
le, valoarea unor îaple. In luna 
ianuarie brigăzile conduse de 
minerii Purdă Gheorqhe si Za- 
harla Constantin de la secto
rul 11 al minei Vulcan, au rea
lizat fiecare cile 107 m 1 de 
qalcrie. Aceasta înseamnă o 
depășire cu peste 50 la sulă 
a mediei realizărilor de pinâ a- 
(lini oblinutc la această mină.

— Pină am ajuns la această 
viteză de înaintare, am mun
ții mult, ne spune Virgll Ursu. 
seini sectorului. Anul trecut 
ne-am apropiat do citeva ori 
de 100 do metri pe lună. Abia 
in ianuarie am reușit să stabi
lim recordul.

Intr-adevăr, viteza de înain
tări' do 107 m I lună o de c a

“mi

101 metri
liniari
de galerie
Intr-o lunâ

loare. Secretul acestei realizări 
e cunoscut de toată lumea. De 
altfel, nici nu e un secret. 
Strădania șefilor de brigadă 
de a-și organiza în așa (el lu
crul incit ciclul să fie respec
tat cu strictețe de către fieca
re schimb, strădania membrilor 
celor două brigăzi de a exe
cuta la vreme fiecare opera
țiune. buna organizare a lu
crului, aprovizionarea ritmică 
cu materialele necesare, cu 
vagonete goale, pușcarea la 
timp a fronturilor cil și asis
tența tehnică corespunzătoare 
acordată de către maiștrii Ra- 
failă Izidor. Szilagy Adalbert 
și Simon Arcade, au dus in 
final la obținerea vitezei de 
înaintare amintită.

Cei 20 de muncitori care 
compun cele două brigăzi sînt 
mulțumiți. Cișligul mediu pe 
brigadă a fost de 138 lei post. 
Hang Gheorghe și Costea Ac
torie, mineri șefi de schimb, 
Căbulea Viorel și Sirbn Traian, 
vagonetari, sînt cîțiva dintre 
cei mai merituoși. De îapt nu 
se poate face o alegere. Toți 
sini Ia fel de buni. Numele 
le-am ales la inlimplare din 
carnetul de pontaj.

Rezultatul muncit celor două 
briqăzi înseamnă pregătirea cu 

dev reme a două 
stratul V, blocul 
alte tone extrase 
de* sectorul II al 

cărui colectiv este hotărit să 
nu cedeze locul de frunte ce-l 
O'iipă in prezent.

o lună mai 
abataje din 
I. înseamnă 
pesle plan

R. SELEJAN

P. S. De la Vulcan ni s-a 
comunicat că In luna febriia- 

a reali- 
de gale
rie nou

rie, Purdă Gheorghe 
zat 120 metri liniari 
rie, stabilind astfel 
record al minei.

Roadele organizării științificepnccrcarl de configurare 
a unor stiluri propriia producției ți

• IN ANI I 1967. 40 DF MASURI TFIINICO ORGANI
ZATORICE AU VENIT ÎN SPRIJINI I ACȚIl Nil DF ORGA- 
NI7ARF ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII.

• PRODUCȚIA Șl PRODUCTIVITATEA MUNCII. SINT 

IN CONTINUA CREȘTFRF.

• IUPTA PENTRU ECONOMII IA PREȚUI DF COSI 
CONTINUA CU SUCCES.

• CAIITATEA PRODUCȚIEI ESTE ÎNCĂ SUI 

I UI POSIBII itații.or.

De la un an la altul, din adiatu
rile minei Lupeni, toi mai mult căr
bune cocsificabll a luat drumul spre 
bateriile de cocsificare hunedorene. 
An de an, harnicul colectiv de aici 
a obținut noi și noi succese. Dar să 
dăm cuvîntul cifrelor și faptelor.

In anul 1967 s-au extras cu 71 537 
lone de cărbune brut, mai mult de
cît în 1966. Comparativ cu aceeași 
perioadă, productivitatea muncii în

NIVE-

crescut de la 3,425 to- 
iar pe

a muncii

abataje a 
ne/post la 3,980 tone/post, _ , 
exploatare, de la 1,298 tone/post la 
1,441 tone/post în vreme ce numă
rul de posturi prestate a scăzut cu 
20 945 în abataje și cu 71 537 pe ex
ploatare. Ca urmare, prețul de cost 
al tonei de cărbune a fost redus cu 
2,07 lei pe tonă, economiile realizate 
în anul 1967 însumînd 3 433 mii lei. 
Rezultatele, mai puțin expresive în

1 al anului 1967 au lost 
cc mai bune în perioada 
ca urmare a unei orqani- 

a 
ai 
a 

meii, legale de 
fiecărui sector, fiecărui 
sprijinul larg al tuturor 
a întocmii un plan de 

concret și 
măsuri pentn

trimestrul 
din ce în 
următoare 
zări superioare a producției și
muncii. Colectivul de specialiști 
minei, după o analiza minuțioasă 
tuturor aspectelor mul 
activitatea 
resort, cu 
salariafilor, a întocmit un plan 
măsuri amplu, concret și real. Au 
fost prevăzute măsuri pentru creș
terea capacității de producție a mi
nei, pentru intensificarea lucrărilor 
de pregătire, pentru îmbunătățirea 
deservirii locurilor de muncă din 
subteran, pentru reorganizarea lu
crărilor de întreținere.

Unele dintre măsurile preconizate, 
au avut ca termene și au fost rezol
vate în anul 1967, ca de exemplu : 
„Lichidarea zonelor cu lucrări ve
chi prin intensificarea exploatării", 
„Executarea Înnămoliră în zona a- 
balajelor cameră nr. 7 și 8", „Pregă
tirea din timp a lucrărilor în vede
rea trecerii peste axul colector fără 
a avea pierderi de producție", „Ex-

metalice la toate 
din blocul IV, 

-9" ș.a.
* se continuă in acest an. 

acestea amintim : „Deschi- 
,traiului III, blocul IV est", 

susținerii metalice în 
blocul 

Alte măsuri urmă- 
intenslvă a utilajelor, 

aerajului, creșterea 
înaintare la .lucrările 
extinderea muncii In

Mai multă preocupare
pentru respectarea N.T.S

Poale ca în nici o altă ramura 
industrială, in minerit aspectele ac
tivității de zi cu zi obliga — de la 
vagonetar, la conducerea minei — 
la respectarea cu strictețe a norme
lor de tehnica securității muncii. 
Condițiile de muncă din subteran, 
impun o conduită severă, riguros 
stabilită, absolut necesară bunei des
fășurări a procesului de producție.

Față, de aceeași perioadă a anului 
trecut. în primele două luni din 
19!';’. ia minele din Valea Jiului, 
numărul accidentelor de muncă a 
scăzut cu 111. Aceasta dovedește 
mai multă preocupare din partea 
cadrelor tehnice care conduc și or
ganizează producția.

Și totuși, mai sînt încă destule 
cazuri, cînd, din neglijență sau din 
nepricepere, normele de tehnica se
curității sînt încălcate, uneori în 
mod grosolan, fapt ce poate atrage 
după sine producerea de accidente. 
Uneori șefii de sectoare, dar mai a- 
les maiștrii, trec cu vederea anumi
te nereguli si pentru citeva tone 
extrase în plus, situația muncitorilor 
si a locului de munca sînt pericli
tate.

Astfel, la aproape toate unitățile 
C.C.V.J. se manifestă lipsă de exi
gentă fală de respectarea mono- 
qraliilor de armare. Ori este știut 
că susținerea necorespunzătoare a 
abatajelor, obligă ulterior la o sus
ținere suplimentara, care stînjenește 
activitatea productivă.

Cîteva exemple, luate de la Ins
pectoratul orășenesc pentru protec
ția muncii, sînt edificatoare în a- 
cest sens.

Inginerul Oancea Constantin ne-a 
declarat: „Deși la locul de muncă

serviciului aeraj 
acestea subliniem

„La secto-

- abatajul cameră 607. sectorul Iii, 
mina Lonea — se află ing. Stupu 
Petru, șeful sectorului, nu s-a luat 
nici o măsură pentru ca abatajul să 
fie asigurat corespunzător. Dovadă 
că uneori se face doar o trecere în 
revistă a locurilor de muncă, fără 
ca imediat, după constatare, să se 
ia măsurile necesare, care se impun.

Asemenea situații au fost și la 
-sectorul IV a) minei Lonea, unde 4 
din cele 5 accidente s-au produs din 
cauza căderilor de roci".

Inginerul Slănilă Ion
rul III al minei Uricani. nerespecta- 
rea monografiilor de armare, pare 
să fie generală. Astfel, în ziua de 
15 februarie 1968 în abatajele 20, 
21 și 22, blocul 2 — nord, stratul 
III, susținerea era necorespunzătore, 
din care cauză s-ar fi putut produce 
accidente. Pentru că n-au luat Ime
diat măsuri, deși au trecut pe la 
aceste fronturi, șeful de sector și 
maistrul de schimb au fost sancțio
nați.

Tot la mina Uricani. au fost amen
dați șeful de brigadă Crișan Dumi
tru și muncitorul Crișan Ioan pen
tru faptul că au transportat lemn 
fie mină pe suitor în condiții peri
culoase. De asemenea, la mina Lu
peni, maistrul miner Brătuleasa loan, 
în ziua de 12 februarie, n-a mani
festat nici o preocupare pentru ca 
abatajul cameră nr. 5 din stratul III, 
blocul II. sectorul I să fie armat 
corespunzător, fapt pentru care a 
fost amendat. La mina Dllja mani
pularea lemnului în depozit se face 
greu din cauză că acesta nu este 
stivuit. S-au luat cîteva măsuri, dar 
sosesc mereu alte vagoane cu lemn, 
care sînt descărcate la Intlmplare. 
Această stare de lucru a generat 
cîteva accidente".

Ing. Remete losif, șeful inspec
toratului : „încălcarea N.T.S. vizea
ză o mulțime de aspecte. In minerit 
flecare operațiune, executată altfel 
decît se prevede, poate da loc Ia 
accidente. Exemple sînt multe. Vor
bind și de silicoză, pot arăta un caz 
de lipsă de preocupare: In ziua de 
9 februarie, la mina Paroșeni. ori
zontul 715, minerul Samandru Gheor
ghe, deși avea istalație de per
fora) umed, perfora uscat. Maistrul 
Tomus Nicolae, nu s-a îngrijii ca 
frontul de muncă să fie dotat cu 
perforatoare adecvate perforajului 
umed. Ca urmare, maistrul a fost a- 
mendat cu <350 de lei".

Cazuri do încălcare a N.T.S. ne-au

(osl semnalate și de către tov. ing. 
Ileanu loan, șeful 
al C.C.V.J. Dintre 
două :

In ziua de 27 februarie artificie
rul Pop Francisc, încălcînd în mod 
flagrant N.T.S., dispoziția de pușcare 
a înmînat însoțitorului său exploziv, 
pentru a efectua lucrările de pușca
re la planul înclinat, blocul II b, 
orizontul 631—670 de la mina Pa- 
roșeni. După pușcare, frontul de lu
cru a rămas necontrolat. Faptul pu
tea atrage după sine accidentarea 
minerilor din schimbul respectiv, 
care au început să scoată reoforii 
din unele găuri state. Cazul se află 
în anchetă.'

Alt caz e cel al însoțitorului Bar
bu Maținj.'îțțș 1? 'sectorul I Vulcan 
care în ziuă de 20 februarie a fost 
găsit circulînd pe tampoanele loco
motivei.

După cum am mai spus, deși si
tuația respectării N.T.S. s-a îmbu
nătățit, numărul 
redus, mai sînt 
cui. Instructajul

de accidente s-a 
încă multe de fă- 

muncilorilor tre
buie să fie îmbunătățit, căile de
transport amenajate corespunzător, 
monografiile de armare să fie res
pectate. Șefii de sectoare, maiștrii, 
au obligația să urmărească și să ia 
la timp cele mai bune măsuri pen
tru realizarea sarcinilor de produc
ție, fără accidente.

De asemenea, conducerile mine
lor trebuie să manifeste mai mul
tă preocupare pentru respectarea cu 
strictețe a N.T.S. de către toți sala-

tinderea susținerii 
abatajele frdntale 
st ratele 8-

Alteli
Printre 
derea :
„Introducerea 
cele două abataje frontale, 
IV, stratul 5". 
rose folosirea i 
îmbunătățirea 
vitezelor de 
de pregătire, 
acord, organizarea transportului etc.

După cum am mai spus, la mina 
Lupeni acțiunea de organizare știin
țifică a producției, nu s-a oprit doar 
la stabilirea măsurilor. „Acțiunea 
propriu-zisă a început abia după ce 
au fost stabilite măsurile, ne spune 
ing. Coroban Mircea, șeful serviciu
lui organizarea muncii. Fiecare ca
dru tehnic, a urmării, după specifi
cul locului de munca îi 
desfășoară activitatea, aplicarea în
tocmai și la timp a masurilor res
pective".

Cele spuse de tov. ing. Coroban 
Mircea, sînl susținute de rezultatele 
obținute. Planul de producție a fost 
realizai lună de Jună. Sporul de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii de la 
un trimestru la altul. Astfel, în tri
mestrul 1 din 1967 productivitatea 
realizată in abataje a fost de 3.695 
tone/post, pentru ca în trimestrul 
IV să ajungă la 3,980 tone/post.

Activitatea minei în 1968, se des
fășoară In același ritm, dinamizant. 
In lunile ianuarie—februarie mina 
Lupeni a dai peste plan 10 286 tone 
do cărbune, realizlnd o productivi
tate de 1,551 tone/post fală de 1.440 
tone/post cit avea planificat. De 
menționai că în luna ianuarie a fosl 
singura exploatare din bazin care a 
realizat economii la prețul de cost, 
tona do cărbune produsă fiind cu 
8,70 loi mă- ieftină <McU a fost plani
ficat.

Rezultatele sini convingătoare. 
Dar mai sini încă unele carențe în 
activitatea de zi cu zi. Astfel, o mai 
asiduă preocupare față de reduce
rea consumurilor specifice, în spe
cial la lemn și energie, ar mări efi
ciența economică a minei. De ase
menea, calitatea cărbunelui extras 
va trebui îmbunătățită.

Deși raportul dintre numărul mun
citorilor de bază și auxiliari a fosl 
îmbunătățit, utilizarea timpului de lu
cru a scăzut de la 93 la sută în tri
mestrul I 1967, la 91,9 la sută în 
trimestrul IV 1967, și la 90,9 la sută în 
luna ianuarie. Aceasta ca urmare 
a numărului încă- mare de nemotiva
te și învoiri. Utilizarea timpului de 
lucru rămine și pe mai departe o 
rezervă internă de care trebuie să se 
țină seama. Creșterea utilizării timpu
lui de lucru la 95 la sulă, prevăzută 
pentru anul 1968, poate fi realizată. 
Posibilități sînt.

Continuarea acțiunii de 
științifică a producției și 
realizarea 
măsurilor 
anului 1968,

in care își

In 1963, la Casa pionierilor din Pe- 
* Iroșeni s-a luat Inițiativa, care pe
> atunci părea temerară, de a înființo,
> pentru copiii talenlați la desen, un 

cerc a) micilor gravori. Era prima 
încercare în Valea Jiului de a se

I folosi această tehnica a sculptării
> migăloase după liniile trasate cu 
, creionul pe linoleum. Cu multă pa
siune, Unind cont de explicațiile 
profesorului, copiii au început să

’ dea viață unor sentimente proprii,
> trăite intens. Și primele rezultate 
, n-au întîrziat. Peste un an, la o ex
poziție pe țară organizată de Minis
terul Invățămîntului, patru lucrări 
ale pionierilor petroșeneni au fost 
premiale. De atunci, la toate expo
zițiile organizate anual In București, 
membrii cercului de linogravură de 
Ia Casa pionierilor din Petroșeni au 
trimis lucrări bine gîndile și măies
trit create, obținînd în repetate rîn- 
duri diplome, premii și cărți.

Au trecut cinci ani. Au fost ani 
in care despre membrii acestui cerc 
de linogravură s-au auzit numai lu
cruri frumoase. Vizitînd zilele tre
cute pe micii gravori în linoleum 
și răsfoind albumele cu lucrările a- 
cestora, ne-a surprins plăcut bogă
ția, varietatea de idei, sentimente 
și viziuni artistice (dacă totuși se 
poale vorbi de așa ceva), exprima
te de desenele în alb-negru. Privind 
numeroasele lucrări ale elevilor, în 
care soarele — comparat cu bucu
ria, mulțumirea și veselia zilelor 
fericite de azi — își trimite lumina 
spre noile construcții, In ansamblul

niuncii pionierești, în viata școlii, în 
toată actualitatea contemporană, nu 
poți să nu admiri Ingeniozitatea so
luțiilor de exprimare a realităților 
vieții. In multe din lucrări am vă
zul moduri Interesante do a perce
pe lumea înconjurătoare, am găsit 
și-am apreciat căldura emoției cu 
care an fost lucrate, prezența sen
timentului făcindu-se simțită aproa- 
pe-n fiecare Lucrare.

Tocmai de aceea considerăm că 
multe din aceste lucrări de linogra
vură, care respiră atit lirism în plăs
muirea formelor sculpturale, sînl do
vezi timpurii ale unor talente, în 
curlnd, poate, auteati.ee. Și încă 
ceva: lucrările micilor gravori au 
multă culoare locală. Portretele de 
mineri la locul lor de muncă, as
pectele variate din munca pionieri
lor în școală și la cercuri, figuri 
de oameni ai munților — oieri șl 
păstorițe — ocupă „prim planul" ma
jorității creațiilor.

Dintre micii „artiști", care au do
vedit în lucrările lor căutări și so
luții personale în privința ideii și a 
practicii, a compoziției și a sti
lului, amintim aici pe Laszlo Olga, 
Mîrza Melania, Bucur Dorin Paul, 
Jileanu Dumitru, Frățilă Horia, A- 
lischer Johann. Medlnțiu Clemența, 
Fodor Istvan, Nicoricl Adrian și Nl- 
colae. Radu Sorin, Borotea Eugen șl 
alții.

Așteptăm realizări mai multe șt 
mai depline.

Prol. V. TEODORESCU

Mecanizarea transportului
în abataje

in combaterea
Noi locomotive de mină

va duce la elimi- 
de rulare a va- 
vor fi deci mai

motive în producție, 
narea ștrangulărilor 
qonetelor. Brigăzile 
>ine aprovizionate cu vagonete goale.

Mecanizarea operațiunii de trans
port în abataje constituie o acțiune 
cor«- continuă. Astfel, mina Uricani 
a. primit in acest scop un transpor
tor tip TR-3 Două transportoare de

același tip a primit și mina Lupeni. 
Mina Paroșeni a fost dotată cu 4 
transportoare cu raclele, de tipul 
PP-2.

Pentru îmbunătățirea transportului 
în subteran, minele Lupeni și Vulcan 
au fost dotate cu cile două locomo
tive LDM-37. Intrarea acestor loco-

R. S.
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SUS I A MUNTE E FRUMOS !

Frățilă Horia, clasa a V-a B. Școala generală nr. 5 Pelroșeni.

La grupul școlar minier Lupeni

Vasile COCHEC1

în prezent 
ai insignă

conlucrarea
U.T.C., con-

t_____.... și
la termenele 
preconizate la începutul 

continuarea celor din 
1967 cu efect și în acest an, va duce 
la continua îmbunătățire a activită
ții economice la mina Lupeni.

Succes încurajator

Comitetul de Stat pentru in
venții și descoperiri de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a omologat descoperi
rea de către Aleksandr Kuzin, 
membrii corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. și 
Lidia Griukova, doctor în ști
ințe biologice, a unor substan
țe care se formează în timpul 
iradierii plantelor cu raze ga
ma șl care sînt capabile să 
oprească dezvoltarea celulelor 
și tumorilor maligne.

Prin sute de experiențe s-a 
demonstrat că iradierea unor 
energii mari frinează diviza
rea celulelor si că modific ind 
procesul metabolic dispar u- 

le substanțe și apar altele. 
In căutarea substanțelor ca- 

ascund in ele cheia meca
nismului prin care radiațiile 
acționează asupra celulelor vii, 
oamenii de știință sovietici au 
făcut o experiență originală. 
Ei au iradiat o plantă oareca
re, însă nu întreagă, ci numai 
o frunză. Dar, pesle un timp 
scurt s-a oprit dezvoltarea ce
lulelor.nu numai in frunza res
pectivă, ci și în părțile neira- 
diate. Aceasta a produs nedu
merire, și cercetătorii au holă- 
rft să detașeze frunza pentru 
a vedea ce se va întimpla. 
Planta a continuat să se dez
volte normal ca și

i eliberat de acțiunea dăună
toare a unor substanțe ce au 
apărut In locul iradiat. Aceste 
substanțe, denumite convențio
nal radiotoxine, au fost izolate 
din frunzele iradiate ale celor 
mai diferite plants — cînepă, 
in, cartof. In mediul artificial 
ele își păstrează capacitatea 
de a modifica instantaneu creș
terea țesuturilor.

Experiențele pe culturile țe
suturilor animale au arătat că 
celulele tumorilor maligne sînt 
sensibile la acțiunea substan
țelor generale prin iradiere. 
Chiar și la sarcomii cei mai 
maligni, de care animalele de 
obicei pier in 12—20 zile, 
constatat remisiunea după 
injecții.

încercarea proprietăților te
rapeutice ale radiotoxiuelor 
s-a făcut la Institutul de on
cologie experimentală și cli
nică al Academiei de Științe 
medicale al U.R.S.S. Radiolo- 
xinele nu atacă celulele sănă
toase, cl distrug numai pe cele 
canceroase.

Preparatul propriu-zis n 
fost definitivat Încă. Aici mal 
trebuie soluționate unele pro
bleme tehnice de rafinare șl 
concentrare și abia atunci se 
va putea vorbi de un nou me
dicament împotriva cancerului. 
(A.P.N., 1 III 1968).

Vil-a C,

generală

nr. 1 Pelroșeni.

La baza întregii munci educative 
desfășurate la Grupul școlar minier 
din Lupeni stă caracterul organizat 
al activităților care se asigură prin- 
tr-o judicioasă planificare.

Graficul manifestărilor cultural- 
sportive, de pe trimestrul II, înse
rează acțiuni deosebit de interesan
te, cu mare influență asupra elevi
lor. Serile literare, recenziile, con
cursurile cu temele „Cel mai bun 
solist", „Cel mai bun recitator*, „Ci
ne cunoaște mai bine electronica* 
du atras un număr mare de partid- 
pan|i tocmai datorită conținutului 
lor bogat și modului atractiv de pre
zentare. De asemenea, vizionările de 
filme, serile distractive, audițiile 
zicale și activitățile sportive 
mult frecventate de elevi. In 
elevilor din anii I și II, a vorbit 
Feher Vasile participant la q 
din 1929, miner pensionar, 
„Munca
A rulai apoi filmul române 
gola“, iar în continuare, s 
o vizită colectivă la placa comemo
rativă din incinta E. M. Lupeni. In 

rul ciclului de manifestări „Să 
cunoaștem păinîntul străbun", Iov. 

Murgu Virgil, directorul adjunct al

mu
șini 
fala 
Iov. 

greva 
despre 

minerilor In trecut și azi".
esc „Gol- 
s-a făcut

Grupului școlar le-a vorbit elevilor 
din anul III despre „Trecutul plaiu
rilor hunedorene". In continuare s-a 
rulat filmul „Dacii1'. Din inițiativa 
secretarului comitetului U.T.C., Țim- 
pea Cornel, s-au organizat excursii 
la Sarmizegetusa și-n alte localități 
din județ. După efectuarea acestor 
excursii s-au ținut concursuri „La 
trei pași de o excursie". Clasele 
câștigătoare au primit gratuit cile 
o excursie în jude-t.

Sportul ocupă, de asemenea, un 
loc de frunte în preocupările extra- 
școlare ale elevilor de aici. Tere
nuri sportive există, sală de gimnast 
tică bine dotată, la lei, tineri entu« 
ziaști și mari amatori de sport sînt. 
Ca urmare, elevii Boroș Vasile, Ga
bor Ion, lacob Alexandru au obți
nut. primii din Lupeni. insigna „Cer
curile olimpice". Plnă 
550 olevi sînt purtători 
de polisportiv.

După cum se vede, 
strînsfi dintre organizația
ducerea școlii și familiile elevilor, 
care s-a impămintenit perfect la a- 
ceastă școală duce la rezultate bune.

auteati.ee
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CONSEMNAM
Dreptate 
pentru cel slab

Elte căsătoriseră in 1964.
Dragomir Iulian, lorjar la 

tl.R.U.MP., cu - Hermina. " 
s-au dat un aparlamenl la Pe- 
■irașcni pc sliudu Independen
ței. Inlr-o bună zi solul a ve
nii acasă băut. Apoi a mai ve
nii șl altă dată hăul și o bfl- 
lea pe soție. Inlr-n allă zi n-a 
mai venii acasă. Făcuse „tians- 
Icr de sentimente" la altă ie- 
mele. Darea însă să nu se știe 
om cu două casc. S-a înapoiat 
pentru a o soma pe so|ie să 
părăsească a/rarlamcnlul ca el 
să-l poată preda. Tribunalul 
Insă a „inslalal-o" lei/al în a- 
parlamenlul unde soțul o de
clarase ..persona non grata*.

LI

. .isă Da< d IHi ă sa cea marc, 
cdsâlorilu, a incetcal o dată 
să ta parte inurnd-sl a Iaca- 
sal-o și ca In la|a solului. Pdl 
se luce lată-socrule ? Șl ca să 
nu rămină un anonim — pen
tru că el. se vede, vrea să 
iese cu orice chip din anoni
mat — ială-l și numele ■ Io
nică GhOorgho, salariat Iu nu
na Aninoasa.

Dacă ați văzut, 
dați de știre

Două fețe 
ale lui laiuis

Stai de vorbă cu ol și con- 
slali că c manierat și politi
cos pinii In exces. „Omizi ăsfa, 
Iți zici, e o bomboană de so/". 
Ei bine, „bombonicu" asia cind 
devine „spirtoasă* Jși insultă, 
își bote și Își ahinqă solia din

u luat Iu școală un puliu. 
a luflil de la școală, direct 
nici ca nu știe unde. Ghiozda
nul l-a trimis acasă cu altă 
leli/d. A ademenit-o cu ca. in
să, șl pe Ana. lelifa de 7 ani 
a familiei Busuioc, de pe stra
da Tinerelului nr. 2 din Petro- 
șeni Din ziua de 5 martie de 
cind au dispărut cele două 
lele, familia Busuioc o caulâ 
mereu pe Nu|ica (numele alin
tat al Anei). N-ali văzul pe 
undeva două lelițe umbllnd 
lără rost ? Cea mai mică e bru
netă îmbrăcată înlr-o rochiță 
de grâdim/â și o hăinuță maro.

Pe urmele materialelor publicate
„Lacrimi pentru 
un borcan de iaurt"

lucrui 1 (! ?), iar ca 
dat mustrare scrisă" (n.i 
nevinovat nu poate fl

Asta-1 situația.

«ancțiunc i ș-a 
.n. — un om 
I sancționat).

Râmi sini <Ia|î, 
dar garda! nu e terminai

I.

Era P- >• luna mai anul b- 
ml. După multe lergiversai 
Consiliul popular al orașuh 
Vulcan se decisese. In slî 
șit, să construiască un giu 
la școala generala din ca 
Herul rnerqetic ionilor de
Paroșeni. Sătenii nu numai 
că qțlsiseia salutară o astlcl 
de Inițiativă dar, nlllnd ch-l 
vorba de școala unde învață 
copiii lor, s-au decis să spri
jine această inițiativă. Flec a- 
re sătean a contribuit cu cile 
25 50 lei, după posibilități.

NOTE ADUNATE
Cînd nu-i foc... 
e frig

In unitatea O.O.V.L.F. nr, 37 din Lonea 
există o sobă de teracotă cit toate zilele. 
Pe coșul sobei din magazinul respectiv 
n-a ieșit insă cit a fost iarna de lungă 
nici măcar o șuviță de fum. N-a Ieșit Imn 
fiindcă n-a fost leac de foc. Deci s-a mai 
confirmat o dală în plus zicala: „Nu leso 
fum (liră foc". Șl Iarna cind nu-i foc... e 
frig. Vînzălorli deservesc cumpărătorii Im- 
brăcați în cojoace, căciuli și sufllnd în 
pumni să se încălzească.

— De ce nu faceți foc ?
— Fiindcă nu ni s-a repartizat toată 

iarna nici măcar un gram de combustibil.
Oare dacă și cei ce răspund de asigura

rea unităților O.O.V.L.F. cir combustibil nr 
lucra măcar o perioadă într-o atmosferă 
de gheață și sufllnd în pumni, nu s-ar face 
căldură în unitățile de desfacere î Aștep
tăm răspuns înainte de venirea primăverii

• i

In anna unei scene revoltătoare 
petrecute la unitatea de lapte nr. 
27 din Petrila, am publicat artico
lul cu titlul de mai sus, la care am 
primit de la conducerea 0.C.L. Ali
mentara Petroșeni următorul răs
puns :

„Autoarea articolului a venit cu 
5 minute înainte de închiderea uni
tății și a fost servită numai după 
Jnsislențe. Referitor la faptul că 
vîn7ătoarea vorbește necuviincios 
cu cumpărătorii, am discutat cu 
cumpărătorii Feher Mihai, Remes 
Ravoca și Rojnai Ladislau. Ei ne-au 
spus că v înzătoarea Rojnai are o 
comportare sănătoasă față de cum
părători. se îngrijește de aprovizio
narea magazinului cu mărfurile soli
citate. Pentru remedierea lipsurilor 
(n.n. — care lipsuri ?) am stat de 
vorbă cu tovarășa Rojnai, i s-a atras 
atenția asupra gravității stării de

„Treacă de la mine"
articoluluiIn urma publicării

„Treacă de la mine", in care era 
semnalat modul defectuos de deser
vire a unui cumpărător la magazinul 
de televizoare și piese de radio din 
Petroșeni, conducerea O.C.L. produse 
industriale ne dă un răspuns con
troversat :

„Am verificat la lata locului cele 
relatate în articol. Gestionarul nu-și 
amintește să se fi dat un asemenea 
răspuns vreunui cumpărător (n.n. — 
cumpărătorul in schimb și cele trei 
persoane care îl însoțeau își amin
tesc foarte bine), Adevărul nu se 
poate stabili cu certitudine, dar este 
cort că respectivul cumpărător a a- 
vul motive reale să apeleze la re
dacție".

Adică nu-i așa, da-i așa 1... Precis 
așa este cum srris în ziar.

Un fel de a încurca lucrurile
blocul F 9 de la Vul- 

trimis o scrisoare prin- 
nu ne-a fost 

despre o meteahnă 
veche a celor de la T.R.C.H. 

urile. Iată despre 
vorba. Locatarii de la aparta-

Locatarii din 
can ne-au 
tre rindurile căreia 
greu să citim 
mai 
care execută bloc 
ce 
mentele racordate la una dintre co
loanele de apa rece au reclamat 
șantierului Vulcan că conducta res
pectivă e spartă si apa șe strecoară 
prin pereți. (Dovadă că oamenii știu 
că vreme de un an de zile blocul 
se află in garanția constructorilor 
cu toate defectele lui ascunse ori 
vizibile). Și au venit instalatorii, au 
reparat conducta (după ce bineînțe
les au spart pereții) și apa nu mai 
Ieșea prin pereți. Că la cîteva zile

după aceea n-a mai curs prin ea nici 
un strop de apă, asta e altă poves
te, despre care sectorul I.C.O, Vul
can trebuie să dea explicații. Oame
nii insă, au rămas cu conducta re
parată și cu peretele spart. S-au dus 
din nou la șantier. „Să vină zidarii 
să repare peretele". ,.De ce zidarii, 
cind de spart au spart instalatorii* 
— au sărit in sus zidarii. Și multă 
vreme nu s-au dus nici unii, nici 
a||ii. Trimiterea aceasta de la Ana 
la Caiafa nu e un obicei nou la 
constructori atunci cind au de plătit 
unele datorii locatarilor. Pină una- 
alta întrebarea este: șantierul n-are 
o conducere unică, una care-i diri
jează pe toți meseriașii î Sau la Vul
can fiecare face ce vrea?

Monede emise cu 2500 ani în urmă 
descoperite în județul Dîmbovița

IIRG'OVIȘTE. - Recent, 
gii din județul Dîmbovița 
coperit la Adînca și Căpriorii bo
gate tezaure și monede răzlețe de 
argint, omise cu 2 500 de ani în ur
mă, despre care se crede că au a- 
partinut 
Tasos și 
tind din 
prezintă

.asemenea, la Tîrgoviște, străvechea

arheolo- 
au des-

unor cetățeni din Milet, 
Teba. Unele dintre ele, da- 
secolul al Il-lea î.e.n. re- 

chipul zeului Dionisos. De

capitală a Țarii Românești, s-au 
sit tezaure conținlnd monede 
unor state feudale străine. Aceste 
descoperiri,-ca și colo făcute în lo
calitățile Gemenea, Voineștl, Glo- 
deni, Gnra-Ocnițel, Raciu și Bră- 
neșli au dus )a concluzia că la 
sfîrșltul evului mediu, pe aceste 
meleaguri, circulau cea. 70 de mo
nede străine: napoleoni, ruble, di
nari, zloti șl altele.

gă- 
ale

(Agerpres)

TELEVIZIUNE

DIN MAGAZINE

Contraste

Program 
cu intermitente

17,30 Peni Povești pe
degete ; Banul muncii d<- Al. 
Milru. Filmul Kiri clovnul.

18,00 In direct ; Apele i protejarea 
lor.

|8,30 Curs de limba frame/ă făc
lia a 7-a).
Pentru tinerelul școlar, 
taj în alb Aspecte 
Alpiniada tineretului. 
Telejurnalul de seară.

19.50 Buletin meteorologic.
20,00 Film Thierrț

Fronde.
20,26 Album 

mltrescu.
20,35 Ancheta Tv 

trează tineretul.
21,00 Ștafeta — Film reali 

leviziunea cehoslovar
21,15 Istoria teatrului121,15 Istoria teatrul 

Caragiale (2). 
99 Tr.lninrnAlnl .

Programul de dimineață al unității nr. 
139 de desfacere a produselor de panifi
cație din Aninoasa este cuprins intre orele 
6,30 și 11,15. Deservirea cumpărătorilor 
se face Insă aici după un program cu in
termitențe. Aceasta deoarece gestionara 
Buftea Clarisa își împarte orele de ser
viciu între unitatea pe care o deservește 
și casă. Locuieșlo e drept în imediata a- 
propiere a magazinului dar acest lucru 
n-o îndreptățește să meargă, nici chiar 
pentru puțină vreme, deseori acasă în tim
pul serviciului. Cum unitatea de desfacere 
a pîinii nu se poate muta la dlnsa acasă 
și nici vice-versa, singura soluție e să-și 
facă în mod conștiincios datoria, respec- 
lînd orarul.

D. C.

CAI, ENDARVL
Marți 12 marile

1838 — A aparul la Brașov „Gazeta 
de Transilvania" sub redactarea 
lui Gheorghe Barlțiu (130 de ani).

1936 — A murit criticul literar Ga- 
rabet Ibrăileanu.
65 — A murit scriitorul George 
Călinescu.

A murit Sun Ial-sen. demo

Z I L E I

Locuitorii noului cartier Braia din Lupeni au do ce 
să fie mulțumiți. In cartierul lor există un frumos com
plex comercial și de deservire, un chioșc de difuzare 
a presei. Alături de acest chioșc, aspecluos, construc
torii au „uitat" însă cam de multă vreme tamburul ce 
se vede alături de el. Contrastul intre chioșc și tambur 
e neplăcut. Poate se găsește totuși vreun „cablu" cu 
care să se remorce tamburul cu pricina.

(Radio
I MIERCURI 13 MARTIE

I
PROGRAMUL I

„Atlasul geografic national", la care lucrează in pre
zent specialiștii Institutului de geologie—geografie al 
Academiei, este prima lucrare completă de acest gen 
in literatura noastră de specialitate. In aproape 200 de 
hărți, planșe și schițe, realizate de geografii bucureș- 
teni în colaborare cu cei din orașele Cluj, Timișoara, 
lași și Craiova, eî ilustrează geomorfologia, hidrogeo- 
grafia, utilizarea solurilor, i densitatea
populației. României, omenii eco
nomice și sociale, car schimbări în
anii construcției socia

Hărțile, realizate in alb-negru

6,00—8,25 Muzică și aclualitățlj 
8,25 Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferata; 9,00 Bu
letin de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferata; 9,30 Matineu literar» 
10,00 Duete vocale de muzică u- 
șoară; 10,10 Curs de limba france
ză ; 10,30 Poemul simfonic „Vișeh- 
rad" de Smetana; 10.45 Cintă or
chestra de mandoline a sindicatelor 
din Deva; 11.00 Buletin de știri f 
11,03 Cronica economică; 11,15 Re
cital de operă Mircea Buciu; 11,80 
Uverturi de estradă; 11,45 Sfatul me
dicului: Profilaxia saturnismului / 
12,00 Melodii muntenești; 12,15 Bu
letin de știri; 12,22 Succese ale mu
zicii ușoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 
Inlîl'iire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,30 Memoria 

românesc; 13,50 Parada 
a orchestrelor de muzl- 
14.15 De ce? De unde» 
14,30 Radio-publicilate» 

Jimmy Fontana ;

îndoială, un tonic

și om de stat(ral-revoluționar 
chinez.

950 — A murit 
Heinrich Mann,

968 — Proclamarea îndepondențel 
Insulei Mauricius.

1917 — Victoria revoluției burghezo- 
democrațice din Rusia. Răsturna
rea regimului autocrat țarist.

scriitorul german

Tenis de masă

pioniera

—•—
BASCHET

cu
Ru
de

conduce- 
mi

<5 Înmulțirea posibilităților de dis
tracție de la club (tenis de masă, 
șubah).

& Activitatea sportivă va trebui 
Impulsionată sub toate aspectele, în
deosebi în ramurile unde sini po
sibilități : popice, volei, handbal.

Jiu) a deschis scorul in meciul cu Universitatea Craiova. Pero-

campioana 
senioare

Navomodelism

Componentii secției de navomodc 
lism din cadrul Asociației sportive 
Jiul Petroșeni, sub îndrumarea an
trenorului Ciortan Leontln, maestru 
al sportului, se pregătesc intens 
pentru a-și putea menține și In con
tinuare titlul de campioni republi
cani, deținut cu siguranță in ulti
mii cinci ani. Lotul, completat cu 
tinerii Meszaroș Francisc și Stors 
Ludovic, lucrează Încă de la înce
putul anului cu noile modele, Intru- 
cil regulamentul In vigoare al cam
pionatului republican proved© Intre- 
ceri la 26 categorii fată de <3 cile 
prevedea în anii anteriori. Au fost 
cumpărate noi motorașe electrice, 
acumulatoare de mic gabarit șl ca
pacitate mare, s-au instalat lumini 
fluorescente in atelierul de lucru, 
fn viitorul apropiat, se preconizează 
amenajarea unui lac artificial pentru 
concurs și a unui atelier. Lotul șl 
conducerea asociației sini decise ca, 
prin intensificarea muncii de pregă
tire și mărire a membrilor secției, 
să mențină și-n acest an titlul su
prem de campioni ai sportului 
navomodele.

Cc mijloace fie destindere rl se oicră 
in localitatea dronueavoasirâ ?

(Urmare dm pug. 1)

or- 
reuniunl,

pe Iraminla însă: ar trebui să se 
amenajeze un teren de sport, cel puțin 
pentrii handbal, și în satul nostru. 
S-ar oferi multi cetățeni, îndeosebi 
tineri, să lucreze la un asemenea 
teren".

Olteanu Dumitru, maistru miner. 
„Un fenomen interesant: lipsește la 
tinerelul nostru inițiativa de 
ganiza cu forțe proprii
baluri, concursuri, excursii in împre
jurimi. Organizația U.T.C. a minei a 
tăcut prea puțin în aceaslă direcție. 
De asemenea, se simte nevoia re- 
acțivizării echipelor artistice; lor- 
mațiile de cor, dansuri și teatru 
există doar cu numele.

Nagy Mihai, miner. „Ar li bi
ne daca s-ar organiza excursii 
pentru cunoașterea frumuseților ju
dețului, a monumentelor, muzeelor, 
construcțiilor industriale și social- 
cutturale."

Daraban loan, cuplelor. „Printre 
puținele mijloace de distracție pe care 
le oleră clubul este șahul. Dar ce le 
faci că de multe ori sala de șah este 
nelncălzită".

Dânciulescu loan, maistru mecanic. 
„Mă întreb de ce nu se organizează 
seri de dans, sau baluri, pentru 
tinerii căsătoriți. Se știe doar că la

joile și soiiie de tineret merg In 
exclusivitate tineri necăsătoriți."

Alte răspunsuri
F. C„ miner. „Locuiesc în Pelrila 

și frecventez clubul de acolo. Mă 
declar foarte mulțumit de mijloacele 
de distracție pe care le oferă".

S. M. vagonetar, 34 de ani. „Grijile 
familiei imi răpesc tot timpul liber".

L. N„ miner 27 ani. „Singura ocu
pație pentru care găsesc timp este 
cititul presei și vizionarea filmelor 
despre care aflu in prealabil că slut 
bune"

B. Z„ lăcătuș 21 ani. „In Lunea ni 
se oferă prea puține posibilități de 
destindere așa că merg, împreună cu 
prietenii, la Petroșeni".

O primă concluzie care se des
prinde : la Lonea există condiții pen
tru petrecerea timpului liber. Sint 
două cinematografe, la club se poate 
juca rummy, șah, table, se pot vi
ziona programele televiziunii. Am 
aflat totodată că biblioteca are 
numeroși cititori. Unii nu le folosesc 
din motive mai mult sau mai puțin 
plauzibile (ajungînd plnă acolo incit 
sa încropească așa-zise cluburi In 
clădiri părăsite).

Ce ar trebui să se mai facă ținind 
seama de posibilitățile existente? A 
reieșit, credem, destul de clar din 
răspunsurile primite în cadrul an-

c hotei. Am adăuga 
nimerit ca și tovarășii din 
rea comitetului sindicalului 
clubului, căminului cultural și 
lui sportiv să găsească mijloace 
pentru a face investigații ii 
salariaților de la mină și i 
al cetățenilor din localitate, 
a le afla doleanțele și ținind seai 
de acestea sa organizeze acțiuni 
teresante, atractive. Cu riscul de a ne 
repeta punctăm elteva dintre pro
blemele care considerăm că trebuie 
să-și găsească rezolvarea intr-un 
viitor apropiat.

® Organizația
să-și facă simlită mai mull prezent 
privind organizarea timpului liber al 
numeroșilor tineri din Lenea.

Șîil^îA A CIȘTIuAT IA BRAȘOV
Ieri dimineață, profesorul Gheor- 

ghe Irimie, secretarul clubului spor
tiv Știința Petroșeni ne-a transmis o 
veste îmbucurătoare. In etapa a 11-a 
a returului campionatului diviziei B 
de volei masculin, Știința Petroșeni 
a jucat duminică la Brașov, cu for
mația locală Creația. A fost un meci 
foarte disputat, greu pentru Știința, 
cu miză mare, deoarece de rezulta
tul lui depindea într-o maro măsură 
soarta celor două echipe — de a 
rămlne sau nu în divizia B. Spre 
bucuria noastră, a tuturor, echipa 
profesorului Ceacu a strins rindurile 
la maximum, și-a mobilizat toate 
forțele și, la capătul a 5 seturi dra
matice, a obținut Victoria cu sco
rul de 3—2. Evoluția seturilor a fost 
următoarea: primul a revenit gaz
delor cu 15—4, următorul a fost cîș- 
tigat de oaspeți la 13, pentru ca al

lieilea să aparțină din nou gazdelor 
cu 15—12. Era 2—1 pentru gazde și 
aveau șanse de victorie finală. Spre 
regretul lor, pelroșenenii nu le-au 
făcut pe plac. Ei au jucat calm, pru
dent, organizat și au învins in ulti
mele două seturi cu 15—13, pbținînd 
astfel o prețioasă victorie, în depla
sare. victorie la care, poate, puțini 
sperau. Această nouă victorie, obți
nută cu prețul unor mari eforturi, 
constituie, fără
pentru echipa noastră, de a se mo
biliza mai mult în meciurile viitoare, 
de a scăpa total de emoții pe su
porteri, de a readuce voleiul pelro- 
șenean pe treapta pe care o merită. 
Merite pentru victorie au toii com
ponentii formației, inclusiv antreno
rul Eronim Ceacu, excellnd, ma 
Ies. Coniarnițchi.

u și Naidin se îmbrățișează in plasa porții lui Oprea, surprins 
de șutul puternic al lui Talpai. Balonul se odihnește... obosit la pi
cioarele pi 111)1 io! doi.

Foto : N. Moldoveanu

I
I

Timp de două zile, in sala | 
de sport din Lupeni, a avut ® 
loc faza județeană a campio- fi 
natului republican individual B 
de tenis de masă, la senioare * 
si seniori. La competiție au 8 
participat lenisineni de la 1 
Constructorul și Metalul Ho- . 
nedoara, Aurul Brad, Liceul 8 
industrial Petroșeni, Viscoza si “ 
Minerul Lupeni si Energia Pa- « 
roșonl.

La senioare <i avut loc o sur- 9 
priză de proporții. Pioniera « 
Gydngyoși Ildico, in virstă de I 
numai 10 ani, a cucerit titlul I 
de campioană județeană la se
nioare, invingfnd în finală pe 
fosta campioană Forr Lucia de 
la Constructorul Hunedoara. 
Scor : 2—0 (la 15 și la 11) 
nă să ajungă în (inală, mi . 
tenismenă a mai învins pe 
Pașca Rozalia, Socondan Tere
zia și Forr Silvia. La feie s-au 
mai remarcat Chincișan Victo- 

(Energia Paroșeni) în vîrstă 
11 ani și Bălan Rodica de 
Constructorul Hunedoara, 

de 9 ani. Finala la seniori s-a 
desfășurat între Sălăjan Mir
cea, Liceul industrial Petroșeni 
și Polopeanu Anastase, Meta
lul Hunedoara. Invingînd 
scorul de 2—1, tenismenul 
nedorean a cucerit titlul 
campion județean.

La întreceri au participat 16 
fete și 32 de băieți.

pămintului 
soliștilor și 
că îișoară ; 
De cînd ?; 
14.50 Cîntece cu
15,00 Buletin de știri; 15,05 Tineri 
interpret! de folclor; 15,15 Meridia
ne; 15,30 Selecliuni din opereta 
„Fala munților" de Fraser-Simson; 
15,45 Melodii de Gelu Mihăilă și 
Ion Cristinoiii; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Biilelin meteorologic; 16,15 
Antologie corală; 16,35 Concert ghi
citoare — muzică de opera; 16,55 
Cintă Sofia Popa și Niță Vădednil; 
17,15 Antena tineretului; 17,35 Con
cert în re minor pentru vioară șl 
orchestră de Henryk Wieniawski ț 
18,00 Buletin de știri; 18,03 Cronica 
economică; 18,15 Caleidoscop mu
zical ; 18,30 Radiosimpozion; 18,50 
Jocuri populare; 19,00 Radiogazetâ 
de seară; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20.00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomaga/in sportiv; 
20,17 Melodii romanești; 20,40 Mari 
cupluri ale iubirii: „Peer Gynt și 
Salveig"; 21,00 Metronom ’68; 22,00 
Radiojurnal. Sport; 22.20 Cintă for
mația Valen'iu Grigorescu; 22,30 
Momemnt poetic; 22.35 Serenade 
cu... și fîîră cuvinte; 23,00 Muzică 
ușoară; 24,00 Buletin de știri; 0.05— 
5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II
‘ o() Melodii populare la clarinet 

5; 7,10 Tot înainte; 7,30 
Buletin de știri; 7,39 Program de 
marșuri; 7,45 Din muzica popoare
lor; 8,00 Ritmurile dimineții; 8,30 
Ruletin de știri; 8,35 Opera în foi
leton „Don Pasquele" de Donizeltlj 
9,00 Muzică de cameră de Tudo» 
Ciortea; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică de Georg Philipp Telemann; 
10.30 Odă limbii române; 11,00 Ope
re în foileton (continuare); 11,15 
Expediție pionierească; 12,00 Bule
tin de știri; 12,07 Varietăți muzica
le; 12,45 In ritm de tango; 13,00 0- 
pera în foileton (continuare) 13,15 
Cintă orchestra Electrecord; 13,80
Emisiune de muzică populară; 14,00 
Radiojurnal. Sport; 14,08 Concert de 
prînz; 15,00 Arii din operete; 15,15 
Tineri interpret de muzică ușoară;

---------- J545 Corur| 
. corul din comu

na Săliște — Sibiu; 16,00 Pagini a- 
lese din muzica ușoară; 16,15 Sfa
tul medicului; 16,20 Album folclo
ric; 16,45 Portrete muzicale; 17.00 

jurnal; Stația 351 m: 17 
Agenda bucureșteană;

ă ușoară; 17,40 Radio-pubiici- 
17,50 Melodii de Emanuel To- 

nescu; 18,00 Cintă sextetul vocal fe
minin „Perinița"; 18,40 La microfon, 
formația Edmond Deda; 18,55 Bule
tin de știri; 19,00 Concertul în la 
minor 
ririeg; 
(lecția 
copil ; 
Actualitatea muzicală ; 20,45 Muzică 
ușoară; 21.00 Buletin de știri; 21,05 
Teatru radiofonic: Cei șapte conlra 
Tebei, de Eschil; 21,56 Muzică de 
dans; 22,35 Opera românească con
temporană „Apus ■ de soare" de 
Mansi BarberiS; 23,00 Radiojurnal; 
0,06 De la A la 7. — muzică ușoa
ră; 0,55-,— 1,00 Buletin de știri.

t /.o(> Melo
I și muzicuță
» Buletin de 

loara. ,
)• Pl- I 

î icul a ț

1 
1“
1
I
i
515.30 Orizont științific; 

cu vechi tradiții: cori

I
Inc; n

Radioji 
17,15 / 

reaago-.. | “>»«« 1Știința — I 
gic Oradea 65-54

Duminică s-a dat startul și în 
campionatul republican de baschet 
masculin, divizia B. După cum se 
știe, formația Știința Petroșeni acti
vează, alături de alte 9 echipe. în 
seria I. In prima etapă a returului, 
Știința s-a intilnit în sala de sport 
a l.M.P. cu Pedagogic Oradea. Mai 
bine pregătiți din punct de vedere 
fizic și tehnic, localnicii au repurtat 
victoria cu scorul de 65—54, la paqză 
39—26.

Meciul a fost de o bună factură 
tehnică, cursiv, aplaudat de publi
cul spectator prezent iii număr mare 
în sală.

Cei mai buni realizatori au fost 
Bochiș (19), Boboiceanu (14), Weber 
(13), Ianoșiga (11) pentru Știința, 
Szabo (18) și Lajczak (14) pentru 
Pedagogic.

Așadar, după ce cu o săptămină 
în urmă voleibaliștii de la Știința 
obținuseră victoria în primul meci 
al returului, duminică baschetbaliștii 
i-au imitat, Nu-i-rău ca e 
imitații de victorii să se 
cil mai multe in echipele noastre.

Inlilnirea de baschet dintre Ști
ința — Pedagogic Oradev a fost 
condusă de arbitrii Niculescu loa- 
chim și Filoti Simion din Bucu
rești.

l£
I
I
I
I
1
I

asemenea 1 
inlîmple I

> noastre. •

I
I Coreț

i—n.

pentru pian și orchestră de 
19 10 urs de limba icrmană 
a 38-a); 19,50 Noapte bună, 
20.00 Muzică ușoară; 20,15

©-----

i I m e
PETROȘENI 

bunălorii; 
PETR1LA : 
NEA 
ușa ?,• 
VULC AN : 
PAROȘENI 
LUPENI 
blonde; 
Coreei;

13 marile
— 7 Noiembrie: Răz- 

Republica: încercuirea;
Sindbad marinarul; LO- 

Minerul: Cine va deschide 
ANINOASA :

Faraonul,
: Jandarmul la New York; 
Cultural : Dragostea unei 

Muncitoresc: Sărbătoarea
URICANI : Cenușă, seria

Inspectorul; 
seria 1 —II;
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Secretarul general al O.N.U., U Thant 
a propus liderilor ciprioți 

greci și turci să aibă convorbiri directe
NEW YORK. — Intr-un raport a- 

dresat Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U., U Thanl 
• propus liderilor ciprioți greci și

-----•------

Dizolvarea 
parlamentului 
italian

ROMA. — Președintele Italiei, 
Giuseppe Saragal, a semnat luni 
decretul de dizolvare a parlamen
tului italian în vederea alegerilor 
generale care urmează să aibă loc 
Ia 19 mai a.c In ciuda dificultăților 
și a disputelor politice, ceea de-a pa
tra legislatură, care a luat siirșit, a 
adoptat — din cele aproximativ 
5 000 de proiecte de lege — un nu
măr important de legi, printre care 
cele privind naționalizarea produc
ției de energie electrică și introdu
cerea unui sistem de programare 
a economiei naționale. Multe dintre 
proiectele de lege care n-au putut 
îl rezolvate se vor afla fără îndoia
lă si pe agenda lucrărilor viitorului 
pai lament.

O dată cu dizolvarea parlamentu
lui se deschide practic și campania 
electorală, care va dura 70 de zile. 
Prima ședință a noului parlament va 
avea loc la 5 Iunie.

turci să aibă convorbiri directe. In 
pofida îmbunătățirii atmosferei din 
Cipru în ultimele luni, se spune in 
raport, problemele fundamentale nu 
au fost rezolvate încă.

U Thant propune Consiliului de 
Securitate prelungirea cu încă trei 
luni a mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru. (Mandatul actual expiră la 
26 martie).

Situația din
Economia țării înlimpină

LAGOS. — Intr-un comentariu al 
agenției Associated Press, consacrat 
situației din Nigeria, se arată că 
economia acestei țări intimpină di
ficultăți tot mai mari ca urmare a 
continuării luptelor dintre forțele 
guvernului federal și trupele condu
se de locotenent colonelul Ojukwu, 
șeful provinciei secesioniste Biafna. 
Citind o statistică oficială, agenția 
precizează că la mijlocul lunii fe
bruarie rezervele valutare ale Nige
riei au înregistrat o scădere de 84 
milioane dolari in raport cu perioa
da corespunzătoare a anului prece
dent. Această scădere s-a datorat 
mal ales cheltuielilor sporite desti
nate achiziționării de echipament 
militar. Concomitent, se manifestă 
tendințe tot mai accentuate de .de
valorizare a monedei naționale — 
lira niqeriană. Se menționează, tot
odată, că producția de petrol, de

In legătură cu încordarea în 
relațiile dintre S.U.A. și Suedia

Declarațiile ministrului 
de externe al Suediei

STOCKHOLM. — înainte de a 
pleca la Washington, unde a fost 
rechemat de Departamentul de Stat 
„perttru a se proceda la o revizuire 
a tuturor aspectelor relațiilor din
tre statele Unite și Suedia", amba
sadorul S.U.A. la Stockholm, William 
Heath. a avut luni o intrevedere cu 
ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson.

întrebat asupra repercusiunilor 
posibile po care poziția Suediei fa
ță de politica S.U.A. in Vietnam 
le-ar putea antrena în relațiile eco
nomice americano-suedeze, minis
trul de externe Torsten Nilsson a 
răspuns că „atitudinea adoptată de 
tara sa nu poale fi determinată de 
considerente comerciale". „Pentru 
moment, a declarat Nilsson, în pro
blema vietnameză punctele noastre 
de vedere par ireconciliabile".

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, .surse oficiale au de
clarat. in particular, că hotărîrea 
Departamentului de Stal de a-1 re
chema pe .William Hyath a fost, de
terminată de mai multi factori : pri
mirea în Suedia a militarilor ameri
cani care au dezertat pentru a nu 
fi trimiși în Vietnam, desele de
monstrații din capitala suedeză îm
potriva războiului dus de.S.U.A. în 
Vietnam și nemulțumirea provocată 
de participarea ministrului educației, 
Olof Palme, la un miting de protest 
împotriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Numeroși observatori 
consideră că participarea lui Olof 
Palme ar fi fost pentru Washington 
„picătura de apă care a făcut să se 
reverse paharul".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚSEi

Excepțională efervescență la bursa din Paris
PARIS. — Piața aurului a cunos

cut luni o excepțională efervescen
ță la bursa din Paris. Volumul tran
zacțiilor a atins cifra de 54 milioa
ne franci, fată de 25 milioane vi
nerea trecută.

Toți observatorii constată că este 
vorba de un veritabil record în ac
tivitatea bursieră pentru un început

de săptămină. In cercurile financia
re se consideră că această masivă 
cumpărare de aur, intervenită după 
reuniunea de la Basel a guvernato
rilor principalelor bănci centrale oc
cidentale, al cărei scop a fost toc
mai frinarea speculei cu metalul pre
țios, este extrem de gravă.

Grupul țărilor africane de la O.N.U. au hotărît 
să ceară convocarea Consiliului de Securitate

NEW YORK. — Grupul țărilor a- 
fricane la O.N.U. au hotărît luni 
să ceară convocarea urgentă a Con
siliului de Securitate pentru exami
narea situației din Rhodesia în le

gătură cu execuțiile care au avut 
loc Îd acest teritoriu.

Ședința Consiliului de Securitate 
ar putea să aibă loc joi, apreciază 
agenția France Presse.

Noi trupe americane vor fi trimise
în Vietnamul de sud

WASHINGTON. — Secretarul de 
stat al S.U.A.. Dean Rusk — relatea
ză agenția United Press Internatio
nal — a declarat luni că in urmă
toarele 30 de zile vor fi trimise noi 
unități americane în Vietnamul de

sud. Efectivele americane din Viet
namul de sud se vor apropia astfel 
foarte mult de „plafonul" de 
525 000 militari. Rusk a făcut aceas
tă declarație In Comisia pentru pro
bleme externe a Senatului american.

Expoziție română 
la Paris

PARIS. — Corespondcnlul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite: La Școala națională superioara 
de arie frumoase din Paris, a a\ ul loc luni scara 
vernisa iul expoziției „Arhileclura ramând veche 
și moderna". Expoziția a fost organizată sub 
inallul patronaj al guvernelor francez și,român, 
și sub auspiciile ministrului de stat al alqcerilor 
culturale al Franței, ale ministrului francez. al. 
afacerilor externe șl ale ambasadorului , Româ
niei la Paris, Constantin Flitan, cu concursul 
Comitetului de Slat pentru Construcții, Arhitec
tură și sistematizare din Republica Socialistă 
România.

Nigeria
mari dificultăți

cacao și arahide a acestei tari a scă
zut considerabil, ceea ce atrage, de 
asemenea, o scădere a veniturilor 
tării. Potrivit previziunilor experti- 
lor, situația monetară a Nigeriei nu 
are șanse să se amelioreze lntr-un 
viitor apropiat.

Evoluția nefavorabilă a econo
miei, subliniază agenția Associated 
Press, neliniștește oficialitățile de la 
Lagos, determinîndu-le să se preo
cupe de găsirea unei modalități do 
reglementare a crizei.

REPUBLICA CU
BA : Această im
punătoare con
strucție, amplasată 
pe una din stră
zile Havanei, a 
fost înălțată in
tr-un timp, socotit 
record de construc
torii cubanezi, da
torită folosirii pa
nourilor prefabri
cate. Construcția 
are 17 elaje și o 
înălțime de 55 m.

MOZAIC EXTERN
Succesiune 
greu de soluționai

PARIS. — Moartea înlr-un acci
dent de avion a generalului de ar
mată Charles Ailleret, șeful statu
lui major al forțelor armate fran
ceze, va crea o problemă politică 
în momentul în care guvernul se 
pregătește să pună bazele unei noi 
strategii militare, apreciază agenția 
France Presse. Generalul Ailleret a 
fost confirmat abia miercurea tre
cută în funcția de șef al statului 
major, deși a atins limita de vîrstă 
pentru gradul său. Se crede, conti
nuă agenția, că el era singurul în 
măsură să reglementeze diferendul 
care opune forțele aeriene, marinei 
militare. Succesiunea sa va fi deci 
greu de soluționat.

Populația lumân
WASHINGTON. — Biroul de evi

dentă a populației, o organizație 
particulară cu sediul la Washington, 
a publicat un. raport în care se a- 
rată că populația lumii, care crește 
în prezent cu aproximativ 200 000 
de oameni pe zi, va atinge cifra de 
7 miliarde pînă în anul 2000. Luînd 
ca bază datele furnizate de Anuarul 
demografic al O.N.U., raportul a a- 
preciat că populația • lumii a atins 
cifra de 3 443 000 000 la dala de 1

ianuarie 1908. Păstrindu-se actualul 
ritm de creștere, se consideră că pă- 
mîntui va avea 4,5 miliarde locui
tori în 1983.

In carȘul anului 1967, cel mai 
mare ritm de creștere a populației 
a . fost înregistrat în America de 
Nord și America Centrală, regiuni 
unde se așteaptă ca numărul locui
torilor să se dubleze în următorii 
20 de ani.

Nou cei'iru de televiziune la Kiev
KIEV. — In capitala Ucrainei au 

început lucrările de construire a 
unui nou centru de televiziune, ca
re va permite transmiterea do pro
grame pe patru canale, față de nu
mai două în prezent. Emițătoare pu
ternice vor îmbunătăți calitatea ima
ginii și vor înări considerabil raza

de receplionare a emisiunilor. Tur
nul de televiziune, va avea o înălți
me de 370 de metri. Se prevede ca 
la darea în funcțiune a noului cen
tru să se poală emite și recepționa 
și programe în culori. La montarea 
utilajului în noul studio din Kiev 
participă ingineri francezi.

Q ETAPA NOVA
IN ISTORIA INSULEI 
MAURITIUS

Pe harta lumii, in perma
nentă schimbare datorită des
trămării continue a sistemului 
colonial, upare astăzi un nou 
slat independent — Mauritius.

■fc
turiștii care au vizitat ora

șul Port Louis povestesc că In 
muzeul orașului este expus la 
loc de cinste portretul legen
darului corsar Robert Surcouf. 
Se spune că el iși fixase car
tierul general pe această in
sulă, puțin populată și puțin 
cunoscută pe vremea lui, pen
tru a afine calea navelor co
merciale care făceau legătura 
dintre India și Marea Brilanie. 
Legenda spune că loviturile 
dale de Surcouf nu erau rău 
văzute de autoritățile france
ze pentru că ele se îndreptau 
împotriva unui rival puternic. 
Dale istorice precise nu exista 
despre existența armatorului 
francez Surcouf pe aceste me
leaguri, dar fapt este că și as
tăzi oamenii mai visează la 
comorile ascunse de pirați în 
insulă. Colonizatorii care s-au 
perindat aici de-a lungul vea
curilor n-uu fost însă atrași 
de aceste comori. Deși navi
gatorii arabi o cunoșteau încă 
din sec. X, insula a rămas 
sute de ani nelocuită și abia 
pe la slîrșitul sec. al XV-lea 
portughezii au început s-o fo
losească drept loc de popas. 
In 1598, debarcă in insulă o- 
landezii, care ii dau numele 
de Mauritius. In 1715. france
zii iau locul olandezilor, schirn- 
bîndu-i și denumirea din Mau
ritius In lie de France.

Solul fertil a atras numeroși 
coloniști, care au sesizat ma
rile posibilități de ciștig ofe
rite de mina de lucru ieftină, 
ușor de procurat din insulele 
oceanului și din India. In 1814 
au apărut englezii. Insula, a- 
flată pe rula spre India, a fost 
anexată atunci imperiului co
lonial britanic, sub dominația 
căruia a rămas pînă astăzi.

La lei ca și alte teritorii ca
re au cunoscut o îndelungată 
dominație colonială, economia 
țărij este bazată pe monocul- 
tură. Insula a fost transforma
tă intr-o uriașă plantație de 
trestie de zahăr, 97 la sută din 
exportul anual constituindu-l 
zahărul. Din această cauză e- 
conomia este dependentă de 
fluctuația prețurilor impuse pe

piața mondială de marile com
panii comerciale.

Fluctuațiile anuale ale pro
ducției de zahăr întrețin o a- 
devărală armată de șomeri, 
iar salariile muncitorilor sini 
foarte scăzute.

Folosirea cu abilitate a deo
sebirilor etnice și religioase 
de călre cel interesați în men
ținerea dominației ' asupra In
sulei, a dus, de nenumărate 
ori la ciocniri violente, ca cele 
petrecute acum cîteva săplă- 
mlni. Ciocnirile au permis de 

\ flecare dată autorităților engle
ze, Să aducă noi trupe pe Insu
lă „pentru o face ordine"...

In 1965, după o perioadă de 
tulburări provocate de deza
cordul partidelor cu privire la 
viitorul insulei, o conferință 
Ia Londra stabilea etapele care 
urmau să ducă acest teritoriu 
spre independență. Se oferea 
alegerea între independență și 
asocierea cu Anglia. După o 
perioadă de așa-zisă autono
mie, în 1967 au avut loc ale
geri, care au avut de. lapl va
loarea unui referendum. In ca
drul acestora partidul mauri- 
lian. dominat de marii latifun
diari, a fost înfrînl. Așa că 
partidul independenței, coi. 
stituil prin unificarea a trei 
partide — laburist, progresist 
și comitetul de acțiune musul
man — a hotărît ca Mauritius 
să devină independentă.

După cum arată Insă liderul 
său Seewoosagur Ramgoolam. 
primul ministru al noului stat. 
In fața țării se află probleme 
nu tocmai ușor de rezolvai.

In proiectele care urmează 
a se înfăptui după obținerea 
independentei se prevede, prin
tre altele, distribuirea de pă- 
minturi familiilor sărace, dl- 
versificarea economiei, crearea 
de noi ramuri industriale, cum 
ar fi producția de Îngrășămin
te, de uleiuri comestibile ș.a. 
De asemenea, se prevede asi
gurarea unor noi locuri de 
muncă locuitorilor insulei, a 
cărei populație este una din 
cele mai dense din lume — 
420 de locuitori pe km p.

Festivitățile prilejuite de ob
ținerea independenței au înce
put încă de luni — printr-un 
Festival al tineretului. Popu
lația insulei Mauritius pășește 
cu entuziasm intr-o nouă eta
pă a existentei sale.

$ PRAGA. — La 11 martie, iarna a încercat 
să se reinstaureze în drepturi în Cehoslovacia. 
In această zi, în unele regiuni ale tării, a bintuit 
un viscol puternic viteza vîntului atincjînd.i.pe j 
alocuri 90 de kilometri pe oră. Pe linia ferată 
Marianske Lazne — Karlovy Vary, circulația 
trenurilor a fost oprită timp de cîteva ,ore, Jar 
in raionul Kraslice vintul a rupt firele, de tele
fon și telegraf, întrerupînd legătura între dife
rite localități.

Q BONN. — Un zoolog de la Institutul Max 
Planck din Wulfsdorf, din apropierea Hamburgu- 
lui (R.F.G.), a avut ideea de a crea o no.uă spe
cie de crapi, cu oase mai puține.

Pentru a selecționa crapii., cu oase puține a 
fost nevoie să se pună la punct anumite metode 
de creștere, căci crapii tineri nu trăiau în ac
variu. O apă foarte pură, o alimentare distri
buită cu ajutorul unui biberon au permis să. se 
rezolve problema. Pentru moment, crapii obținuți 
au cu cca. 200 de oase mai puțin decît peștii 
normali, dar nu încape îndoială că este posibilă 
realizarea de noi progrese în acest donieniu, fi
rește, fără a se putea ajunge la eliminarea to
tală a oaselor, fără de care peștii n-ar putea 
trăi. Numai oasele cele mai fine, cele mai deza
greabile pentru consumatori, pot fi considerate 
ca inutile și eliminate fără risc.

S.U.A. Cel mai mare avion din lume, construit dc societatea Lockheed-Georgie- 
U.S.A., va fi supus ultimelor probe la baza aeriană din Dobbins.

IN CLIȘEU : Ieșirea din hangare a avionului „C-5 Galaxy" care arc o anvergură 
de 67 m și o lungime de 74 m.
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Autoritățile 
rasiste 
au asasinat 
încă 
doi africani

(Urmare din pag. 1) 

calcul. Electrocardiogramele emițăto
rului și receptorului au confirmat că 
în timpul experimentului, ritmul car
diac s-a modificat la ei sincronic.

O altă caracteristică obiectivă a 
influentei telepatice a emițătorului 
asupra receptorului este frecventa 
fremorogramei. Sincronizarea lor în 
timpul contactului telepatic dove
dește in mod grăitor că in timpul 
ședinței se manifestă clar influenta 
particularităților caracteristice ale 
funcțiunii creierului emițătorului (în 
primul rind schema emoțional-voliti- 
vă asupra regimului de activitate a 
sistemului nervos central al recep
torului).

— In viața de țoale zilele se în- 
timplă adeseori cazuri de transmi
tere de la distanță a unor puterni
ce traumatisme psihice mal ales în
tre oameni apropiațl. VI s-a intim- 
plat să obțineți transmiterea stărilor 
emoționale de Ia distantă între per
soane care nu sini rude de singe 
sau prin căsătorie ?

Eduard Naumov: Am reușit să 
obținem transmiterea numai a emo
țiilor negative, imitînd frica, dure
rea, lipsa de aer, dureri de cap. In 
85,3 Ia șută din cazuri experiențele 
au reușit. Profunzimea emoțiilor a 
fost înregistrată nu numai după vor
bele parlicipanților la experiență, 
ci șl de aparate.

— Ce a|l simțit in timpul trans
miterii emoțiilor negative ?

Karl Nikolaev, artist la Teatrul 
regional de dramă din Moscova, 
participat _>Ja numeroase experiențe 
de transmitere a gândurilor și ima
ginilor, inclusiv la experiența Mos
cova—Leningrad :

— Am simțit clar, la un moment 
dat, o sufocare puternică. Compa
rand procesele verbale ale experien
țelor la care s-au • înregistrat parti
cularitățile comportării mele și su
gestiile predate de la Moscova do 
Iuri Kamenski, s-a dovedit că exact 
în acele momente el îmi sugera o 
senzație de sufocare, așa cum se 
intîmplă la o lipsă puternică de aer.

— De ce condiții aveți nevoie 
pentru a începe recepționarea ? Pu-

teți ii la orice oră din zi și noapte 
deajuns de receptiv la sugestii ?

Karl Nikolaev :
— Ca orice gen de activitate care 

necesită o încordare maximă a psi
hicului, pentru receptionarea telepa
tiei este nevoie de o acordare în 
anumite condiții: liniște, lipsa de 
excitanti străini, în special neplăcut», 
concentrare deplină, stăpînire de si
ne. Este extrem do importantă do
rința de a lucra și încrederea in 
succes, o stare de spirit bună, de 
voioșie, antronament cu partenerul.

— Ce metode se aplică în prezent 
pentru studierea emisiunilor creie
rului și cu ce rezultate ?

Ghennadi Sergheev :
— In ultimul timp a fost verifi

cată experimental ipoteza cu privire 
la posibilitatea studierii cîmpurilor 
fizice specifice unui nivel sau altuia 
de excitabilitate a organismului viu. 
Este caracteristică in special repar
tizarea inegală o energiei electrice 
în scoarța cerebrală a emisferelor 
creierului mure. Studierea acestui 
fenomen ne-a dus la o serie de con
cluzii practice despre felul cîmpu-

lui de emisie ai creierului. S-au con
struit captatoare speciale care să 
recepționeze emisiunile creierului la 
o distantă de 2 m de cap.

Practic, acest efect poate (i folo
sit pentru diagnosticarea stării de 
oboseală în condiții obișnuite de 
muncă. Se deschid perspective și mai 
bune pentru diagnosticarea afecțiu
nilor organice ale scoarței cerebrale 
a creierului mare’ In plus, posibili
tatea înregistrării emisiunilor creie
rului dă speranța că pe viitor, pe 
baza realizărilor moderne ale radio- 
electronicii, se vor putea intensifi
ca semnalele slabe, și în felul a- 
cesla se va putea mări distanta.

Io timpul studierii excitabilității 
electrice a emisferelor creierului în 
procesul contactului telepatic s-au 
obținut pentru prima dată pe plan 
mondial regimurile cerebrale carac
teristice specifice pentru emițător 
și receptor. In plus, această expe
riență ne-a d<țl cheia prognozei o- 
biective a siguranței activității cre
ierului în condițiile forțării activi
tății intelectuale

(Va urma)

SALISBURY. — La mai puțin de 
o săptămină de la executarea, prin 
spinzurătoare, în incinta închisorii 
din Salisbury, a trei africani, auto
ritățile rhodesiene au procedat luni 
la asasinarea a încă doi africani, 
încă nu a fost decisă soarta celor
lalți patru care urmau să fi’e, la 
rîndul lor, executați. Regimul rasist 
rhodesian a sfidat astfel cererea 
de clementă înaintată de avocațil 
detinutilor, precum și mesajul per
sonal al papei Paul al Vl-lea. Cel 
doi africani spînzurati luni de că
lăul oficial Edward Milton se nu
mesc Francis Chirisa și Takayuare 
Jeremiah.

In fata închisorii din Salisbury, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, atmosfera era aproa
pe aceeași ca miercurea trecută. 
Spre deosebire de acea zi însă cîni 
familiile detinutilor erau sigure că 
guvernul rhodesian va ignora gra
țierea acordată de regina Angliei, 
de data aceasta mulțimea a rămas 
în incertitudine aproape pînă în ul
tima clipă. La ora 9,22 un gardian 
a lipit pe poarta grea de lemn a 
Închisorii ■ un afiș continind comu
nicatul oficial. In el se menționa că, 
întrunit în cursul zilei de dumini
că, Consiliul executiv al Rhode- 
siei, format din primul ministru [an 
Smith, ofițerul administrator al gu
vernului, Clifford Dupont, și ceilalți 
membri ai cabinetului, a luat in 
discuție soarta a 15 deținuți con
damnați la moarte. In nouă din ca
zuri, se arală în comunicat, Dupont 
și-a exercitat- preroqativa de cle
mentă și a comutat sentința capita
lă în închisoare pe diferite termene. 
Doi din cei șase africani negrațiați 
au fost executați luni dimineața

In închisoarea din Salisbury mal 
rămîn acum peste 100 de deținuți 
condamnați Ia moarte și a căror 
soartă răniîne în continuare incer
tă.
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