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LA MINA LUPENI

DE CE ÎNTÎRZIE SEMNELE
UNEI ÎMBUNĂTĂȚIRI
A PRODUCȚIEI?

Mina Lupeni a încheiat anul 1967 
cu rezultate bune. Au fost extrase 
peste plan 66 772 tone de cărbune, 
lucrările de pregătire au fost reali
zate în procent de 105,8 la sulă față 
de plan, productivitatea muncii a 
crescut cu 5,8 la sută, iar la prețul 
de cost al cărbunelui s-au realizat 
economii în valoare de 3 433 inii lei. 
Calitatea cărbunelui extras a fost 
însă sub posibilități. Acest impor
tant indicator n-a fost realizat; fală

ORAȘUL BRAD
împrumută strălucire
din strălucirea aurului

CALITATIVE

Tovarășul
ion (ihcorghc Usurer 

a primit pe ambasadorul 
ft. s. Cehoslovace

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialisto România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit luni 
după-amiază în audientă pe amba
sadorul extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ceho

slovace, Cestmir Glsar, in lega
ră cu plecarea acestuia definitivi 
din tara noastră.

întrevederea s-a desfășurat î«i 
Ir-o atmosferă cordială.

(Agerprfts)

Deschiderea primei școli 
de programatori 

pentru mașinile electronice 
de calcul

Așeza/ pe Valea Crișului 
Alb și încadrat in patrulate
rul uuriler al munților Meta
lici. ca r> piatră de hotar intre 
Zarand și Țara Mofilor. Bra
dul râmine și astăzi unul din
tre cele mai vechi centre au
rifere din (ară și poate din Eu
ropa 1 repiele romane stau în
că mărturie mineritului de a- 
cum aproape două milenii. Bo
gățiile fabuloase căzute in mi
na rumânilor după cucerirea 
Daciei, dovedesc cu prisosință

Coordonate 
județene

vor funcționa de 3 ori pe săplămtnă 
șl vor putea fi urmate de matema
ticieni, Ingineri, economiști din 
producție, care doresc să se perfec
ționeze In aceasta direcție.

(Aqerpres)

La Grupul școlar al Ministerului 
Invățămîntului din B-dul Lacul Tei 
din București a avut loc luni dimi
neața festivitatea de deschidere a 
primei școli de programatori pentru 
mașinile electronice de caicul.

Prima de acest gen în țara noas
tră, școala de programatori pentru 
mașinile electronice de calcul va 
avea ca durată un an de studii, eșa
lonat în două semestre de cîte 15 
săptămini, iar vacanța se va desfă
șura tn cursul lunilor iulie și au
gust. După terminarea cursurilor — 
predate de' profesori din cadrul Uni
versității și Institutului politehnic 
din București — absolvenții vor fl 
repartizați în centre de calcul, mari 
uzine, întreprinderi industriale șl 
unități economice.

In cadrul acestor acțiuni menite 
să modernizeze învățămîntul de 
toate gradele, se înscrie și organi
zarea peste cîteva luni a cursurilofr 
serale post-universilare pentru pre
gătirea analiștilor, care vor lucra 
în domeniul organizării producției 
cu ajutorul mașinilor de calcul. Ele

cărbune. Alegerea șistului vizibil în 
subteran, îmbunătățirea iluminatului 
la locurile de muncă, podlrea cu 
plasă de sîrmă la abatajele frontale 
susținute metalic și executarea pe
retelui despărțitor spre spațiul ex
ploatat, exploatarea separată a căr
bunelui în stratul 18 din blocul VI, 
in lucrările de pregătire, prin exe
cutarea unui profil lărgit in cărbu
ne pentru depozitarea sterilului re
zultat la locul de muncă, afișarea sl 
prelucrarea cu muncitorii a rezulta
telor probelor de șist vizibil, sint 
numai cîteva din măsurile luate. Șl 
lotuși semnele unei îmbunătățiri ca
litative a producției înlîrzie să se 
manifeste la mina Lupeni.

De ce ? Preocupare slabă pentru 
calitate din partea conducerii sec
toarelor. a maiștrilor, a șefilor de 
brigadă și de schimb, constituie una 
din cauzele principale ale depășirii 
procentului de cenușă admis la mina 
Lupeni.

Iată citeva exemple semnificative 
în acest sens. In abatajul frontal 
din panoul VIII, stratul paprica, blo
cul V de la sectorul VII la brigada

de 34,5 la sută conținut de cenușă 
planificat, s-a realizat 35,9 la sută, 
ceea ce a atras după sine diminua
rea volumului producției realizate 
prin rebutarea unei cantități de 
23 379 tone de cărbune.

Activitatea în primele două luni 
ale anului 1968 la E. M. Lupeni a 
urmat același ritm; indicatorii do 
plan au fost realizați și depășiți cu 
excepția calității producției. In ia
nuarie și februarie procentul de ce
nușă admis a fost depășit cu 2, res
pectiv. 3,2 la sută. Cantitativ, aceas
tă depășire de cenușă înseamnă o 
penalizare asupra producției cu 7 126 
tone. De menționat că în luna fa- 
bruarie cantitatea de cărbune rebu- 
tată a fost mai mare decît produc
ția de cărbune brut produsă peste 
plan, astfel că producția netă în a- 
ceastă lună este sub nivelul planu
lui.

Explicația ? In primul rind o slabă 
preocupare pentru calitate la sec
toarele II, III. IV și V. Plecînd de 
la faptul că cenușa de constituție a 
straielor în exploatare este de 33,3 
la sută față de 34,5 la sută conținui 
de cenușă planificat în cărbunele 
exlras, conducerea minei Lupeni a 
luat o serie de măsuri care să ducă 
Ia scăderea conținutului de steril în

Reduceri de preturi 
la produsele 
metalo-chimice

ciuberc, donițe, vase de cera
mică arsă, moții primeau grîu 
și porumb. Inlr-o astfel de zi 
de tîrg, aici la Brad, Hor ia a 
semănat întîia sămînță a răs
coalei iobagilor ce avea să cu
prindă multe așezări din Tran
silvania. Odinioară localnicii 
de aici se luptau deopotrivă 
cu sărăcia și cu apele Crișu
lui, care primăvara și toamna 
se-nvolburau risipindu-se pe 
toate străzile. Tot la Brad, în 
urmă cu o sută de ani, a fost 
pusă prima temelie liceului 
„Avram lancu", cu limba de 
predare românească.

Așa cum nu-l știm, Bradul 
a rămas doar în amintirea ce
lor băl r iui, care șl ei abia 
de-și mai amintesc despre ce a 
lost localitatea la începutul e-

Ing. SELEJAN RADI1 
(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag a 2-a)
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în funcție,După intrarea lor

calitatea firului de
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5 au fost deja reali- 
confectlonată o scară 

bazinul de beton al 
ceea ce asigură deser-

îmbunătățit cu cîteva

dotată cu 4 filtre

R. BRĂDEANU

a acelei
persoane

CITADIN A C TU AL TTATEA PL GLUT
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și sfi- 
ordinea, ar- 
dinlre oa-

vechimea tradiției miniere în 
această parte a munților Apu
seni.

Înainte vreme, Bradul era 
doar un tirgușor, unde, în zi
lele de joi, se intllneau molii 
cu țăranii veniți dinspre Arad 
să-și schimbe produsele. Pe

Incepînd cu dala de 15 martie 
1968, la unitățile metalo-chf- 
mice din municipiul Pelroșenf 
s-au pus in vinzare mărfuri 
cu preturi reduse între 50—80 
la sută. Printre aceste mărfuri 
se numără : lămpi de noptieră, 
candelabre, benzi de magne
tofon, jucării, discuri, vaze de 
flori, frigidere portative, ser
viete de piele „Diplomat", sti
louri „Someș", ochelari de 
soare, figurine de nnrțelan 
din import ele.

Măsuri pentru asigurarea 
unor condiții optime de muncă 

filatorilor
Dopa ce treci de poarta Fabricii 

de fire artificiale „Viscoza" din Lu
peni. printre primele panouri care te 
fntfmpină este cel privind activita
tea de protecția muncii. La începu- 
til acestei luni, in dreptul a patru 
secții scria, la panoul amintit: „In 
60 de zile nu a avut loc nici un ac
cident". Doar la două secții se men
ționa că ar fi avut loc cite un. acci
dent ușor, urmat de cîteva zile de 
incapacitate. Deci, la o fabrică mare, 
cu peste 1 000 de salariati, un nu
măr minim de intîmplări neplăcute. 
Această constatare ne-a îndemnat 
de fapt să ne interesăm mai îndea
proape de preocuparea care există, 
la fabrica producătoare de fire ar-

girilti, pentru apărarea sănătății lu
crătorilor de aici.

O primă constatare pozitivă: din 
c ele 14 măsuri privind securitatea 
muncii cuprinse în planurile M.T.O. 
ale secțiilor, 
zate. A fost 
metalică la 
băii de acid, 
virea bazinului în condiții nepericu- 
loase ,• a fost remontat ventilatorul 
de 150 mc/min la aceeași baie de 
acid asigurîndu-se scăderea procen
tului de noxe; a fost reparat ven
tilatorul de 400 mc/min de la ma-

FRANCISC VETRO

intervenția 
neavenită 

terțe

Secția a Il-a filatură

„Viscoza" Lupeni a fost

mătase s-a

Foto: N. MOIDOVEANU
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Oriunde ne-am aflu, intr-im 
local, pe stradă, și-n orice 
ipostază ar fi, manifestările 
de mitocănie, de neglijentă 
sau de ignorantă ne intrigă. 
De cele mai multe ori, dar 
mai ales cind aceste maniies- 
tări devin ostentative 
dează bunul simț, 
nionia în re lai iile
meni nu putem 
râmine indife
renți. Reucțio- 
-năm în calita
te de oameni, 
bine intenționați, 

perfecta 
inter- 

în spi- 
sentinlei

spre a 
armonia 
umană 
ritul

lui Terenfius: „Sini 
mic din ce e omensc 
este străin". Spre 
unanimă, 
promptă. 
Dar nu întotdeauna, 
a din cauza unei 
ne cit de neașteptate pe atît 
de neavenite a unei... terțe 
persoane.

_.în autobuzul de Uricani — 
Petroșeni urcase o femeie în 
vlrstă. Se uită în jur. Căută 
un loc gol sau... Văzind bă- 
trînica bălăbdnîndu-se, cineva 
se adresă unui tinerel: „băia
tule. ai picioarele mai zdra
vene, cedea/ă-ti locui fe
meii. ". Tinerelul începu să se 
folască și Iu gata să cedeze 
cind interveni terța persoană: 

Sini pe !'<c. omule I Ce, mala

reac(ia 
firească

om și rn- 
nu-mi 

satisfacție 
noastră 

are efect. 
$i aceas- 

fntervenții

n-ai plătit biletul ca oriși
care ?l"

...In fața blocurilor mici din 
cartierul „Carpaji" un puștan 
și-a găsit o „distracție" biza
ră. Se vrea iscusitul Pardail- 
lan. Și-a luat un par și „due
lează". cu un salcim firav, 
plantat cu vreo doi ani in ur
mă. Lovește crengile fără milă 

iar cind 
cite o 
cdzind 
fă, exclamă 
satisfacție 
extaz. Merita 
puștiul provoca
tor de 
cluni 
luat de 

Da.

vede 
ramură 
reteza-

strică- 
să fie 
urechi f 

Fără îndoială. Dar un trecă
tor li face doar o mustrare. 
„Spadasinul" e gala s-o ia la 
fugă. Se pare că lecția i-a fo
losit, a învățat ceva. Dar din 
nou... terta persoană se re
marcă și „anihilează" eieclul 
unei intervenții binevenite, 
justificate: „Ce ai cu copilul, 
domnule. doar nu e pomul 
din ograda dumitale ?/"

Individule care apari ca din 
pămfnt in ipostaza ter/ei per
soane și Împiedici tendința 
nobilă a oamenilor spre per
fecțiunea societății, spre civi
lizație nu te mustră cugetul 
seara la culcare că-n ziua 
respectivă ai făcui un rău co
lectivității- umane ?

I. DUBF.K
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Criza parlamentară declanșată la 
19 februarie a.c. în Camera Comu
nelor a Canadei prin respingerea 
neașteptată a unui proiect de lege 
privind o suprataxă de -5 la sută a 
luat sfîrșit prin adoptarea (cu 138 
de voturi, contra 119 și trei abți
neri), a unei moțiuni de încredere 
depuse cu o săptămînă în urmă de 
guvernul minoritar al lui Lester 
Pearson.

Fiind amenințat să demisioneze, 
guvernul canadian a făcut față unei 
opoziții agresive: el a afirmat că 
respingînd proiectul său de lege, cu 
84 de voturi contra 82, Camera Co-

Dialog pe bază de scrisori

CE MĂRFURI NE INTRĂ 
ÎN MAGAZIN?

0 scrisoare cu... 
salam

Cind deschizi un plic te aștepți, 
fără îndoială, la o scrisoare, la o 
fotografie sau, vorbind in terme
nii cel mal generali, la o hirtie oa- 
n*.care. Iată insă o descoperire: un 
pilc poate să-ți aducă, în afară de 
scrisori șl felii de... salam. O ase-

menea scrisoare a sosit la redacție 
intr-una din zilele trecute de la 
Vladislav Silviu, salariat la C.C.V.J. 
In citeva rinduri cititorul nostru a- 
rată că de multe ori a avut 
intenția să scrie redacției despre 
faptul că mezelurile distribuite în 
magazinele alimentare conțin o can
titate prea mare de grăsime. Șl ca 
dovadă a introdus in plic citeva fe
lii de salam de 31 și 32 lei kg, cum
părate în ziua de 12 martie de la 
magazinul nr. 5 din Petroșeni.

Intr-adevăr, aproape jumătate din 
aria feliilor de salam se prezenta 
sub formă de slănină pură. Plus slă
nina Inclusă in restul tocăturii. Cum 
se pot descurca cei suferinzi de boli 
cardiovasculare ? — se întreba au
torul scrisorii. Există norme de ca
litate, există rețete, de ce nn sint 
respectate ?

Divagații 
pe tema recepției

Interlocutoarea — tovarășa Dră
gușin Lucrețla. gestionara magazi
nului nr. 5 mezeluri-brinzeturl, de 
unde fusese cumpărat salamul pen
tru scrisoarea-șandvlș.

— Tovarășe, eu n-am nici o vină. 
Recepția se face de către delegatul 
O.C.L. șl el răspunde. Noi luăm ce 
primim, ce pot ști eu cită slănină e 
în salam. Da, intr-adevăr e multă, 
foarte multă. Primim des reclamați! 
că salamul produs Ia Pelroșeni e 

șl cu prea multă grăsime 
delegat șl acela face re-

prea sărat 
dar avem 
cepția.

— Bine, 
un cuvînt- 
teți cel care veniți în ultimă instan
ță in contact cu cerințele cumpără
torilor.

— Ce vină am eu ? N-avem ce 
face. Bună ziud !

Și după acest bună 
birea a luat sfîrșit. 
curmării întrebărilor 
despre răspunderea 
pentru calitatea mărfurilor, a evi
tării discuțiilor privind buna deser
vire și pe alte teme care nu con
vin, a fost creată de însăși tehnica 
secolului nostm: prin punerea re
ceptorului în furcă, întrucît convor
birea s-a desfășurat la telefon. To
varășa Drăgușin s-a spălat pe mîl- 
ni. Cui îi trebuie salam slab îî ra- 
min două posibilități: ori să se a- 
dreseze 
ția, ori 
bucățile 
salam.

dar magazinul n-are nici 
de spus ? Doar dv. sin-

ziua, coovor- 
Posibilitatea 
supărătoare 

gestionarului

tnunelor nu are intenția să-l menți
nă la putere. Dar, în fața instan
ței acestei opoziții, Pearson a ho-

Din comentariile
presei străine

tai it să-i ofere posibilitatea să 
pi enunțe clar, și fu acest '.sens 
prezentat moțiunea de încredere.

se
a

Dar criza care a izbucnit in par
lament nu este nici pe departe re
glementată. Guvernul canadian va 
trebui să propună în cel mai scurt 
timp o nouă legislație pentru a re
cupera cei 500 milioane dolari de 
care a fost acum privat prin res
pingerea propunerii de majorare a 
impozitelor cu 5 la sulă. Opoziția se 
pregătește și ea pentru o nouă lup
tă. Situația foarte Încordată, care 
domnește în Cameră, dacă nu va 
pune în pericol politica economică 
și financiară a guvernului, va apro-

■ (Continuare în pag. a 4-a)

delegatului 
să elimine 
de slănină

care face recep- 
cu scobitoarea 
din feliile de

Scrisoarea cu pricina 
pe-o adresă utilă

Bineînțeles, chiar dacă conținea 
felii de salam, scrisoarea trebuia re
zolvată. Nu de mult în Petroșeni a 
fost înființată o stațiune pentru con
trolul alimentelor de origine ani
mală. Medicul stațiunii, dr. Ganga 
Emil, ne-a asigurat că eșantioanele 
trimise de cititorul ziarului nostru 
vor fi supuse analizei de laborator, 
comparate cu stasurile în vigoare, 
după care se vor lua măsuri.

Șl ne-a asigurat că stațiunea își 
va Îndeplini cu conștiinciozitate ro
lul pe care îl are in supravegherea 
condițiilor de igienă, precum șl a 
calității produselor alimeutare de 
origine' animală.

I. B

Stație 
de repompare 
a apei la Hunedoara

La cea mai înalta cotă a 
dealului Chizid din munici
piul Hunedoara, constructorii 
șantierului 4 au început lucră
rile la un nou obiectiv de de
servire publică. Este vorba de 
noua statie pentru repompa- 
rea apei potabile. In perime
trul statiei se vor executa 
două rezervoare cu capacita
tea de 2500 mc fiecare. Prin 
aceasta, se rezolvă problema 
alimentării orașului cu apă, 
fiind posibilă și deservirea 
blocurilor cu peste patru eta
je

Expunere, 
filme și întreceri 
sportive

Azi după-amiază, la ora 17, 
în sala cinematografului din 
Vulcan, tov. Răcaru Cristea, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C., va prezenta, 
in fufa tinerilor din oraș, ex
punerea : „47 de ani de la 
crearea de către Partidul Co
munist Român a Uniunii Ti
nerelului Comunist". In conti
nuare vor rula filme docu
mentare pe aceeași Iernă. Sea
ra, tinerii de la E.M. Vulcan 
și prepara/ia Coroești își vor 
disputa inliielatea la șah și 
tenis de masă, în cadrul con
cursului organizat de Comi
tetul orășenesc U.T.C. și con
ducerea clubului.

Noul orar 
cabinetului 
gic pentru

de lucru al 
sfomafolo- 

șco lari

din ca- 
Petroșeni 

următorul

Incepînd de la 18 martie, 
cabinetul stomatologic pentru 
școlari și preșcolari 
drul policlinicii 
funcționează după 
orar :

Mar(i, joi, simbătă — de la 
ora 7—14.

In aceste condiții pol be
neficia de tratamentul afec
țiunilor dentare întreaga masă 
de școlari și preșcolari de pe te
ritoriul orașului Petroșeni.

VREME A
Azi la ora 8 termometrul a 

indicat o temperatură de plus 
1 grad la Petroșeni și minus 
4 grade la Paring. (In cursul 
nopții temperatura aerului a 
fost de zero grade la Petro
șeni și minus 4 grade la Pa
ring). Grosimea zăpezii la Pa
ring : 99 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă cu 
cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă 
de ploaie și lapoviță. Tempe
ratura în scădere ușoară.
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Vedere panoramică a termocentralei Paroșeni.
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I . rar o niI lectlvul 
f1 salariati ai m 

tați, profesori, 
rlîi.caiiil ata

L............. .
f inații in care instanțele judecătorești 
® au solicitai avize de plasare a mi- 

I
II

popular al orașului Vulcan a desfășu
rat o muncă rodnică Iu anul 1967. Co- 

I a cuprins in rindurile sale 
salariat) ai sfatului popular, depit- 

, învățători, cadre me- 
dii-sanilare, persoane cu competență 
care nu fost repartizate pe șase sec
toare de activitate. In cele 32 de sl-

O MAI STRÎNSÂ COLABO
RARE ÎNTRE BENEFICIAR

La începutul anului, întreprinde
rea orășenească de industrie locală 
din Petroșeni nu a primit din par
tea beneficiarilor ei suficiente co
menzi pentru a-și acoperi planul de 
producție pe trimestrul I. Pentru a 
Ieși din impas. întreprinderea a că
zut de acord cu unul dintre benefi
ciari — T.C-M.M.-uI — ca o parte 
din lucrările comandate pentru tri
mestrul II sa fie executate în avans. 
S-a stabilit cantitatea — 449 mp de 
tîmplărie. uși și ferestre, pentru trei 
obiective industriale pe care le exe
cută T.QM.M.-ul în Valea Jiului. 
S-a stabilit și un termen de livrare 
— 1? februarie 1968. Dar cu tot an-r 
gaiamențul ce părea ferm din partea 
I .0.1.L.-ului, pînă în prezent, tîrnplă- 
ria nu a fost executată în întregime, 
iar o bună parte din cantitatea exe
cutată nu a fost preluată de benefi
ciar, din cauza calității necorespun
zătoare a acesteia.

Iată deci că T.C.M.M.-ul, căruia

Șl FURNIZOR!
i se impută de foarte multe ori pre
darea cu întîrziere a lucrărilor, aș
teaptă la rîndul său după binalele 
în execuție la l.O.I.L. Și fără uși și 
ferestre o clădire nu poate fi termi
nată.

In această situație, I.O.I.L.-ul gă
sește justificări invocînd circuitul 
complicat al relațiilor contractuale 
(în spatele căruia se ascund de mul
te ori și propriile deficiente).

..Pentru executarea tuturor comen
zilor — ne relatează ing. Scroban 
loan, șeful serviciului producție de 
la l.O.I.L. Petroșeni — întâmpinăm 
greutăți din cauza unei verigi inter
mediare ce se interpune între noi 
și beneficiar. Este vorba de O.R.A.D.

Deva. In general despre inconvenien
tele acestei verigi intermediare ca
re este O.R.A.D.-ul s-a amintit de 
nenumărate ori în presa centrală, 
pentru că în întreaga tară acestea 
creează greutăți întreprinderilor pro
ducătoare. O.R.A.D.-ul Deva nu face 
excepție de la regula generală. Exe
cutarea oricăror comenzi nu o pu
tem începe decît după ce primim 
de la Deva dispoziția de livrare. Ma
terialele necesare lucrărilor ni se 
asigură tot prin O.R.A.D.".

In aceste condiții, cînd drumul 
cel mai scurt de la T.C.M.M. la 
l.O.I.L. trece prin Deva, într-adevăr 
întârzierea executării lucrărilor este 
firească. Bunăoară, I.O.I.L.-ul nu poa

te executa ușile sau ferestrele ce
rule în avans pentru că O.R.A.D.-ul 
nu a prevăzut și aprovizionarea cu 
toate materialele necesare: lipsesc 
balamale pentru uși, coltari pentru 
ferestre. Pe lîngă toate acestea să 
mai amintim un inconvenient 
care nu poate fi trecut cu vede
rea : Intre . cele două întreprinderi 
T.C.M.M. și l.O.I.L., respectiv bene
ficiar și furnizor, lipsa relațiilor 
contractuale directe generează nu
meroase nemulțumiri. Dispoziția de 
livrare emisă de O.R.A.D., în baza 
căreia I.O.I.L.-ul începe executarea 
timplăriei, nu are termene de livra
re pe sortimente; aceasta îngăduie 
producătorului ca la primul termen 
de livrare să poată executa doar... 
ușile urmînd ca ferestrele să le li
vreze în tranșa a... doua. Dar, be
neficiarul nu poate ridica o clădire 
în tranșe : o parte a pereților ce au 
uși, iar ceilalți pereți să-i execute 
în seria următoare cînd l.O.I.L. li
vrează și-ferestrele. Inconveniente a- 
semănătoare se ridică și în ce pri
vește calitatea binalelor.

Pînă la soluționarea lor, lipsa u- 
nui contract direct poate fi acope
rită de o mai strînsă colaborare în- 
tro beneficiar și furnizor.

I. MUSTAȚA

O modernă stație Formă nouă
de sortare
a cărbunelui

curind Grupul de șanh. al 
'a începe lucrările la sla- 

cărbunelui care va 
Dîlja. 

se

de agitație vizuală

NOI UTILAJE 
PENTRU 
MINELE
DIN BAZIN

înzestrarea tehnică a minelor din 
Valea Jiului se face într-un ritm din 
ce în ce mai susținui. Cîteva exem
ple :

norilor, colectivul de sprijin al auto- 
rilății tutelare și-a adus contribuția 
ca minorii să fie plasați 
care le poale asigura cele 
condiții materiale. Celor

I puși sub tutelă, celor puși 
I dicție și celor Incapabili
I curatelă II s-an făcui vizite periodl- 
ce pentru a se constata modul în 
care tutorii își îndeplinesc atribuțlu-

• nile ce le revin. De cele mai multe 
ori s-a constatat că minorit puși sub 
tutelă sînt bine îngrijiți. Dar au fost 
găsite șl cazuri cînd dezvoltarea fi
zică, morală șl intelectuală a unor 
minori era prejudicială de tutorii a- 
cestora. Așa s-a întâmplat cu minorii 
Bobeică Mariana și frații Kozac. In 
aceste cazuri colectivul de sprijin 
al autorității tutelare a hotărît de
căderea părinților din drepturile lor 
și încredințarea copiilor unor per
soane care le pot asigura condiții 
bune de creștere.

In evidenta Consiliului popular Vul
can există un număr de 22 minori 
cu educația neglijată. Acestora li

I

In
T.C.M.M.
tia de sortare 
deservi exploatarea minieră 
Întreaga lucrare, preconizată a 
termina in semestrul II al anului 
viitor, va efectua alegerea șistului 
și sortarea primară a cărbunelui brut 
în silozuri tampon cu o capacitate 
dc cca. 2 000 tone. Gradul înalt de 
mecanizare și automatizare ce carac
terizează proiectul va permite ca 
toate operațiunile de sortare și ale
gere a sterilului să fie supraveghea
te de la un pupitru de comandă de 
către un dispecer care va coordona 
șl activitatea celor 16—18 muncitori 
pe un schimb ce vor deservi stația.

In prezent, amplasamentul pregă
tit șl predat de către viitorul bene
ficiar, așteaptă de la c zi la alia 
primele echipe ale T.C.M.M.-ului.

pentru respectarea 
H. T. S.

Pentru a mări eficiența agitației 
. izuale privind respectarea norme
lor de tehnica securității 
conducerea C.C.V.J. a luat ___ _
măsură bună. S-au tipărit „fluturași' 
care cuprind un desen însoțit de un 
text avertizor (de ex. : „Nu introdu
ceți capul între vagonete!"). Fiecă
rui muncitor, la intrarea în șut. cînd 
primește lampa, i se inminează un 
asemenea „fluturaș". In ziua urmă
toare „fluturașul’ are o altă temă 
din N.T.S. Temele „fluturașului* se 
succed zi de zi, iar muncitorul care 
intră în posesia lor cîștigă noi șl 
noi cunoștințe despre modul cum să 
respecte normele de siguranță In 
subteran, să muncească ferit de pe
ricolul accidentării sau al îmbolnă
virii.

muncii, 
încă o

Melanomelre pen
tru măsurarea con
centrației de gaz 
metan in atmosfe
ra locurilor de 
muncă din subte

ran.

DE CE ÎNTÎRZIE SEMNELE
UNEI ÎMBUNĂTĂȚIRI CALITATIVE
A PRODUCȚIEI ?
lui Kalman Ion după efectuarea puș
cării, șistul vizibil în loc să fie ales 
se încarcă pe transportor o dată cu 
cărbunele. Maiștrii minieri Gherman 
Grigore, Velovan Gheorghe și Mun
tean Constantin trec cu vederea a- 
cesl lucru, de parcă și-ar fi exclus 
din obligațiile de serviciu ce le re
vin urmărirea calității cărbunelui.

Cu excepția blocurilor mari de 
steril care se depozitează in abataj, 
restul sterilului nu se mai alege de 
către brigada lui Rosita Vasile din 
abatajul camera nr. 6, stratul papri- 
ca. raplul a fost recunoscut și de 
către șeful de schimb 01aru Con
stantin.

Din cauza neexecuiării peretelui 
d. spărtilor. in abatajul frontal 3 vest 
din stratul III. blocul IV, unde lu
crează brigada condusă de Budnaru 
Petru, piatra rezultată prin prăbuși
rea spațiului exploatat se amestecă 
ni cărbunele. De asemenea, podirca 
abatajului se face necorespunzător. 
Maistrul Oprean I. admite ca aseme- 
n< a fapte să se 
lui în loc să ia 
se cuvin pentru 
îea cărbunelui.

a- 
la 
în

petreacă sub ochii 
imediat măsurile ce 
□ îmbunătăți calila-

Exemple de acest fel sini multe. 
Lipsă de răspundere privind calita
tea producției s-a constatat și la 
batajele din stratul 18, blocul VI, 
sectorul VIII și la sectorul IV, 
stratul 8-9. blocul IV.

Aceste fapte contravin eforturilor 
re se cer depuse pentru calitate. 
Or se știe că un factor cu o contri
buție substantial.) la eficiența eco
nomică este chiar calitatea produc
eri. Tăierea și încărcarea în abataje, 
transportul unei cantități de steril 
din mină pînă la preparație consu
mă forță dc muncă suplimentară, în
greunează prețul de cost al tonei 
de cărbune produs atil la mină cît 
si la preparație. In luna decembrie 
19C7 preparația Lupeni, deși a pre
lucrat peste 8 000 tone de cărbune 
față de plan, din cauza depășirii cu 
2,5 la sută a procentului de cenușă 
admis al cărbunelui brut, n-a reali
zat totuși prețul de vinzare, înre- 
gi'lrjnd o pierdere de peste 157 000 
hi.

Rezultatele bone dobîndite de mi-

cocsificabil nu trebuie să poarte la 
infinit amprenta calității neeprespun- 
zătoare a producției. Cele 18 măsuri 
preconizate de conducerea mineî 
pentru îmbunătățirea calității cărbu
nelui în anul 1968 .se cer să-și arate 
de acum eficacitatea. Calitatea căr
bunelui la mina Lupeni să înceapă 
cît de curind urcușul pe treptele îm
bunătățirii.

0 Mina Paroșeni a fost do
tată de curind cil încă 6 trans
portoare TP2 șl 3 transportoare 
TR3. La fel, abatajele minei 
Vulcan au primit 4 transpor
toare TP2, iar mina Lupenl 2 
de tipul TR3.

Minele Paroșeni și Lupenl au 
mal fost înzestrate șl cu 3, 
respectiv, 2 dispozitive de îm
pins transportoarele TR3 în 
abatajele frontale.

® I.a atelierele minei Lonea 
șl Aninoasa, precum și la cele 
ale preparatiilor Pelrila și Co- 
roești a sosit cite o macara 
diierentială de 2 tone. Folo- 
sirîdu-le pe acestea, reparațiile 
și reviziile diverselor utilaje 
se vor face intr-un timp mal 
scurt și de mal bună calitate.

CU 
ÎNCETINITORUL

La mina Lonea se desfășoară în 
prezent ample lucrări in vederea e- 
lectrificării orizontului 400 — nivel 
la care se va concentra întreaga 
producție a exploatării. Stația de 
transformare de Ia puțul orb nr. 10 
a fost pusă în funcțiune, cea de la 
puțul nr. 9 se află în curs de mon
tare, iar stația de la puțul orb nr. 
8 este în curs de săpare. In curind 
urmează a fi montată stalia de 
transformare de la puțul principal.

De menționat că toate aceste sta
ții de transformare vor fi echipate 
cu celule de înaltă tensiune cu un 
grad mărit de siguranță.

In cadrul acestei acțiuni, o singu
ră lucrare se desfășoară cu înceti
nitorul : pozarea cablurilor. Sarcina 
de a urgenta această lucrare revine 
sectorului de Investiții al exploată
rii. Conducerea sectorului să la notă !

Prin procedeul înnămolirii

Cîștig de timp la
focurilor de mină

asanarea

s-a întrebuințat un nou 
mină prin innămolire.

Pentru prima dată, la Aninoasa, 
procedeu de asanare a locurilor de 
Iu abatajul incendiat, se forează găuri de sondă prin care 
se introduce in zona focului un amestec de apă șl prai fin, 
rezultat de la măcinarea rambleului. Acest amestec, formea
ză un nămol ce se numește pulpă. Transportul pulpii se face 
de Ia suprafață prin intermediu) coloanei tuburilor de ram- 
blen. Procedeul prezintă marele avantaj că scurtează la ju
mătate timpul de asanare a focului, față de alte procedee 
folosite pină 
suprafață, se 
în subteran 
presiune.

In prezent, la abatajul cameră nr. IO din stratul III sec
torul IV. lucrările de innămolire sini pe terminate. Urmează 
in continuare abatajul nr. 8.

acum. Prin introducerea acestui nămol de la 
evită o serie de cheltuieli legate de montarea 
a unor pompe care să împingă nămolul sub

IN EDITURA TEHNICĂ A APĂRUT :

Bîhl Ch. Electrificarea minelor în subteran vol. II
(TRADUCERE DIN I. FRANCEZA)

Primul volum, publicat in anul 
1955 și tradus în diferite limbi, prin
tre care și româna, in anul 1958, 
expune pe planul practicii miniere 
teoria generală a electrificării în 
subteran. Volumul de față cit și vo
lumul III, in curs de publicare, com
pletează această teorie prin studiul 
aplicațiilor ei.

După o expunere a teoriei gene

rale, atil din punct de vedere al se
curității, în care s-au obținut impor
tante progrese de la publicarea pri
mului volum, cit și al mijloacelor 
tehnice, foarte evoluate, autorul stu
diază electrificarea procesului mi
nier de iăiere-incărcare, examinînd 
electrificarea havezelor și mașinilor 
derivate, electrificarea plugurilor, fo- 
rarea- electrificată, coinpresnarele e- 
lectiificate de mină, precum și clec-
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| ÎNSEMNARE

părintelui 
mal bune 
16 minori 
sub inter
puși sub’

ții lor pentru a avea grijă de pro
prii lor copii. La insistența colecti
vului de sprijin al autorității tute
lare șl a Procuraturii orașului Petro
șeni pe lingă serviciul forțelor dc 
muncă, minora Bexa Parmena a fost 
plasata in serviciu la o unitate de 
croitorie din Vulcan. Minorul Pîr- 
vulescu Nicolae a fost internat la 
Casa copilului din Alba lulia, iar 
minora Bîrgu Georgela — în Casa 
copilului din Obreja, unde in prezent 
urmează și școala elementară. De
seori s-a adus la cunoștința condu
cerilor școlilor cazuri de minori cu 
educația neglijată, iar prin emisiu
nile locale ale stației de radioficare 
s-au făcut cunoscute aspecte poziti
ve și negative din viața unor copil, 
a unor familii, a unor părinți șl tu
tori care neglijează educația copi
ilor.

De la Începutul lunii februarie la 
stalia de radioficare a orașului se 
prezintă rubrica „Tribuna pedagogu
lui" în cadrul căreia cadre didactice 
cu experiență expun materiale pe 
teme de educație, iau atitudine cri
tică împotriva unor părinți care nu 
se îngrijesc dc soarta propriilor 
copii.

Colectivul de sprijin al autorității 
tutelare de pe lîngă Consiliul popular 
Vulcan se va ocupa cu și mai multă 
grijă de soarta minorilor din orașul 
nostru, de viața și buna lor creștere.

O. M.

ORAȘUL
BRAD
împrumută
strălucire

din strălucirea
aurului

(Urmare din pag 1)

xistenței sale. Astăzi, Bradul 
are cu adevărat aspectul unui 
oraș. Străzile sînt pavate sau 
asfaltate, spațiile verzi au în
locuit noroaiele de altădată. 
Minerii nu mai merg astăzi pe 
țos la șut, bătuți de vini șl 
ploi. Astăzi ei parcurg drumul 
de acasă la mină și înapoi — 
cu autobuzele.

In 1959 la Brad au început 
săpăturile primelor temelii ale 
noului oraș. Pe malul rîulul 
Luncoi, sub poalele dealului 
Lia. la intrarea în oraș pe șo
seaua ce vine dinspre Deva au 
răsărit unul după altul noile 
blocuri, care Însumează peste 
1 400 de apartamente. Orașul 
nou cum li spun cu mîndrie 
brădenii, cuprinde o școală 
modernă, spații comerciale și

multe, multe spații verzi. Privit 
noaptea de pe dealul 
unde s-a montat și o 
releu pentru televiziune, ora
șul iți apare ca o mare de 
lumină, unde viața palpită tre
pidant.

In următorii ani, se preve
de construirea a noi blocuri, 
a noi obiective sociale și cul
turale.

Peniru anul 1968, sini alocat. 
450 000 lei in scopul Înfrumu
sețării orașului. Prin muncă 
patriotică, tradițională in acest 
oraș, se vor planta 300 000 
flori, 4 800 arbuști pentru gar
duri vii, 5 500 de trandafiri și 
400 fie pomi ornamentali. Față 
de realizările anilor trecuți. in 
acest an se contează pe e- 
fecluarea unui număr de peste 
400 000 ore de muncă, patrio
tică. Lucrările edilitare cuprind 
modernizarea străzii Decebal. 
una dintre cele mai vechi ale 
orașului, și asfaltarea parțială 
a pieții de alimente, care în 
bună parte va fi și acoperită

Bradul dispune în prezent de 
cea mai densă rețea de trans
port auto. Autobuzele alearqd 
zi și noapte înspre toate satele 
și comunele din împrejurimi, 
ale căror drumuri erau bătute 
în trecut doar de care și ~i- 
ruțe.

împrejurimile orașului, posi
bilitățile de a continua călăto
ria de aici spre Oradea, spre 
Cluj pe Valea Crișului și A- 
rieșului, locurile și monumen
tele din jurul orașului, îndeam
nă oricind, pe oricine să simtă 
ospitalitatea brădenilor, să ad
mire orașul care pe zi ce tre
ce își înnobilează vejminlea 
urbanistică cu strălucire din 
strălucirea 'atuului din adlncu- 
rile pitoreștilor munți ce-l în- 
con joarâ.

Piesa 
stație

IGospodăreai nocturnă
| E trecut de miezul nopții. Pe stra-

i da Tudor Vladimirescu, din Lupenl, 
• ea și pe celelate, e liniște deplină. 
! Oamenii dorm. Dar deodată, unde

va, izbucnesc rafale... ca de mitra
lieră. Locatarii din blocul G2 se tîe- 

Sștesc. Speriați, caută să se edifice 
asupra celor întâmplate. De unde 
provine zgomotul infernal ? O fi cu- I tremur ? Se dărîmă blocul î

Oamenii ies pe balcoane. Află 
despre ce-i vorba. Locatara de la I apartamentul 24, .soția lui Cbivu
Nicolae, scutură covoarele, preșu
rile în fața blocului. După clteva I discuții nocturne „rafalele" încetea
ză. „Harnica gospodină" intra în 
apartament. își zice: „Las'că vi-o coc

Ieu 1". Așteaptă în apartament pînă 
țrede că toți locatarii din bloc au 
adormit și apoi, tiptil-tiptil, se în
dreaptă spre tabloul de siguranță, 

fi Deretică ceva. Cînd e convinsă ca

lumina în bloc e „pusa la punct" se 
întoarce, la lumina baiului de chi
brit, în apartament, de unde își ia 
covoarele și „ustensilele" necesare 
și... în scurt timp, se începe „bom
bardamentul'' asupra covoarelor șl 
a... somnului locatarilor. Cît timp 
locatarii umblă pe orbecăite, re
calcitranta Chivu încetează scutura
tul. Ca apoi, după ce oamenii s-au 
întors în așternut, „gospodina" noc
turnă să-și reia „activitatea". Șl, 
uite așa, o ține clteva ore. Cil ea 
doarme, plna către amiază. în bloc 
e liniște.

Locatarii au nevoie de liniște în 
bloc. Tocmai de aceea va trebui 
ca organele Consiliului popular al 
orașului Lupeni să o oblige pe lo
catara Chivu să se conformeze re
gulilor de conviețuire civilizată.

P. B.

{Frumusețea și utilitatea
trilicarea mașinilor de încărcat.

In sfirșit,—diferitele probleme 
electrificare a transportului in sub
teran, a cărui modernizare condițio
nează cu precădere obținerea unui 
preț de cost cit mai redus, sînt con
ținute in volumul al treilea.

Autorul a pus accentul pe dezvol
tarea unei mecanizări din ce în ce 
mai puternice și complexe, în care 
automatizarea joacă un rol esențial.

de

Kecem, un grup ae ou elevi ae ia 
Școala generală nr. 5 din Petroșeni 
au fost într-o frumoasă excursie or
ganizată prin O.N.T. Carpa|i. Itine
rarul : Petroșeni — Vulcan -- Lu
peni — Urlcani — Cimpti lui Neag 
a avut drept scop cunoașterea con
strucțiilor . social-culturale și indus
triale din Valea Jiului, inălțate in 
anii noștri, frumoasele peisaje ale 
naturii. Elevilor excursioniști li s-a 
făcut descrierea masivului muntos 
Retezat, a barajului de la Valea de 
Pești, a impunătoarei termocentrale 
de la Paroșeni, ele.

unei 
excursii 
școlare

Ar li de doi it ca asemenea ex
cursii. de cunoaștere a Văii Jiului 
și județului Hunedoara, să organize
ze cit mal multe școli din localită
țile bazinului noslru carbonifer.
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SECVENȚE CULTURALE marlh

20,00

Concert MEDALION HENRICH IBSEN
20,30

Radio

coral la Deva (1828 1906) 19,00

(lee.

Sala „Aria" din orașul Dr\ u o 
gdzduff. duminică dupâ-amia.ă. In 
organizarea Comitetului județean 
Hunedoara ol U.G.S.R., primul con
cert coral organizai anul acesta în 
reședința județului Hunedoara. Cu 
acest prilej, și-au dat concursul lor- 
mafia corală a clubului „Slderurgis- 
tul" din Hunedoara, corul de ca
meră al sindicalului sanitar din 
Brad și lormafiile'corale ale caselor 
dc cultura din Hafeg și Orășlie.

Prelucrări de talelor, coruri din 
opere și operete, muzică preclasică 
șl clasică au formol bogatul reper
toriu al acestui prim concert coral. 
In lafa numerosului public, au fost 
prezentate piese corale de o deose
bită valoare artistică, printre care 
„Corul felelor și feciorilor" din ope
reta .Crai nou* de Clprian Porum- 
bcscu. ..Privighetoarea" și Canțo
neta* de Ceaikovski, „Ana Lugoja- 
na" de Filaret Barbu, precum și pre
lucrări din folclor ale compozitori
lor locali.

Renumit scriitor norvegian, repre
zentant de seamă al dramei realiste. 
Henrich lbsen s-a născut acum 140 
de ani in familia unul comerciant 
ruinat. In prima perioada a creației 
sale, lbsen a scris, sub influența 
luptei de eliberare a norvegienilor.

drame Islorico-romantice inspirate 
din folclor și din istoria patriei 
(Doamna înger din Oslraat, Luptă
torii din Helgoland, Pretendentii co
loanei). O dală cu dezvoltarea capi- 
Ialisnmlui în Norvegia se spulberă 
și iluziile romantice ale lui lbsen.

SPECTACOL PENTRU
ȚĂRANII COOPERATORI

Rercnl membrii brigăzii artistice 
de agitație si ai echipei de dansuri 
de la ■ • peraliva meșteșugărească 
. Retezatul" din Hațeg s-au deplasat 
în localitatea Răchilova, unde, fn 
sala căminului cultural, ii așteptau 
numeroși cooperatori agricoli.

Cu a< est prilej membrii brigăzii 
artistice de agitație a cooperativei 
, Rctezatur*-Ha|eg au prezentat un 
reușit program intitulat „Flori din 
lara Hațegului*, iar soliștii Viorel

irozoni, Ana Munteanu, Dumitrii 
Tprean și Solia Meslocăneanu au 
nterpretat linele din cele mai ciinos- 

• ute melodii populare românești.
In continuare, membrii echipei de 

dansuri a cooperativei meșteșugărești 
..Retezatul" din Hațeg, sub conduce- 
rea instructorului Ștefan Gali, au in
terpretat un dans oltenesc si unul 
țigănesc, slîrnind aplauzele <nrrtato- 
rilor.

S. NICU

In creația sa se deschide o nouă 
perioadă — aceea a dramelor mis- 
tico-tllozoflce și a lungilor poeme 
dramatizate (Brand. Peer Gynt), fn 
care scriitorul exprima intr-o formă 
simbolică protestul individualist 
anarhic al personalității apăsale 
schilodite dc lirania nit 
a Interesului meschin. Incepind cu 
„Slîlpii societății'' in activitatea Iul 
lbsen apare perioada marilor dra
me sociale, creații fn care dezbate 
probleme morale majore pe fundalul 
contemporaneității imediate. Drama- 
lurqiil începe să demaște cu vehe
mență ipocrizia moralei buraheze, 
falsitatea vieții de familie buraheze 
și pledează pentru libertate de nia- 
n’festare a sentimentelor (Non 
O rasă cu păpuși, Strigoii).
tirziu. spre sfirsilul vieții, in crea
ția marelui d’-amaturn încep să se 
dezvolte tendin’cle antirealiste, na
turaliste, simboliste (Rața sălbatică, 
Femeia mării, Hedda Gabler). Pie
sele de maturitate ale lui Lbsen au 
ocupat si continuă să ocupe un loc 
importanl in dramaturgia universa
lă. Operă a urui reprezentant de 
seamă al dramei de idei, piesele lui 
lbsen au fost traduse aDroape toate 
în românesfe. multe din ele fiind 
reprezentate cu succes pe scenele 
teatrelor noastre.

si
5l 

îediocrității și 
meschin. Incepind 

in activitatea 
marilor > 
care

sau
Mai

Marți 19

HANDBAL

a I I

iminic

19,30
19.50

(U>mare din pat). 1)

luralic, iar la secția filatură au (ost 
montate alte doua ventilatoare. Mai 
multe măsuri sini in curs de reali
zare : înlocuirea balustrăzir și po
dului la filtrele 1—2 de la baia de 
acid, Instalarea de prize de apa cal
dă la mașinile de filaj, instalarea 
de podele noi la mașinile de răsucit 
Biconus și Scliweiter, confecționarea 
unui plutitor pentru indicarea nive
lului de acid regenerat (pină acum 
se determina cu o prăjină din lemn).

Unul din tehnicienii răspunzători 
de aplicarea măsurilor de securitate 
a muncii in fabrică, tov. Bădâu Ni- 
colae, ne-a vorbit și de alte preocu
pări : schimbarea operativă a afișe-

marții

Sini bulă și duminică, tei unul de 
handbal de la stadionul Jiul a găz
duit î radi( ionala 
Școlii sportive' 
diție.

Participantele la

«UGI5I

Știința Petroșani 
Agronomia
3-9 (3-0)

• i liipele divizionare Constructorul 
Timișoara. Progresul București și 
Universitatea Cluj au oferit specta
torilor un bogat si frumos spectacol 
handbalistic, iar antrenorilor un bun 
prilej de* verificare a pregătirii 
echipelor înaintea sezonului compe- 
tilional de primăvară.

Desfășurată intr-o
deplină
alin*
o valoare superioară

atmosleră dc 
sportivitate, competiția și-a 

scopul propus, ridieîndu-se la 
’dițiilor pre-

c

lată rezultatele tehnice și clasa
mentul competiției:

Progresul București — Școala 
sportivă Petroșeni 5—1 (1 — 1); „U" 
Cluj — Constructorul Timișoara 
2—11 (2—7); Constructorul Timi
șoara — Școala sportivă Petroșeni 
20—4 (11—2); Progresul București 

„U" Cluj 13—10 (9—5); Con
structorul Timișoara — Progresul 
București 11—5 (5—3); „U" Cluj — 
Școala

1820 — S-a născut Alexandru 
Ion Cuza, primul domnilor al Țări
lor române unite.

1841 — S-a născut Iosif Vulcan, 
întemeietorul treatrului românesc 
din Transilvania șl redactorul re
vistei ..Familia”.

1914 — A murit Ștefan Gheorghiu, 
conducător de seamă al clasei mun
citoare.

1917 — S-a născut Dinu Lipatti. 
pianist și compozitor, interpret 
renume mondial.

1965 — A murit Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. prim-secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, de două ori Erou al Muncii 
Socialisto.

1900 — S-a născut savantul Fre
deric Joliot-Curie.

1950 — Comitelui Permanent al 
Congresului Mondial al Partizanilor 
Păcii a adoptat Apelul de la Stok- 
holm, pentru interzicerea armelor 
nucleare.

Filmul serial : Thierry la Fron
de.
Seară de tealrii :
„Io, Mircea Voievod" de Dan 
Tărțhilă. Interpretează un co
lectiv de adori de la Teatrul 
de Stat din Constanta.
In pauză : Album de poezie, 
de dragoste.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

Desfășurat pe terenul din Lonoa, 
pe un timp frumos, meciul de rugbi, 
contind pentru „Cupa Primăverii", 
dintre Știinta Petroșeni și Agrono- 
ni a Clu] a plăcut numt-ioșilor spec
tatori prezenți. Ambele e< hipe s-au 
dovedit a !i bine pregătite din 
punct de vedere fizic si tehnic, 
dînd posibilit.-.tv spectatorilor să 
asisle la frumoase faze de rugbi. 
Echipa studenților din l'etroșeni pu
tea să ciștige cu un scor mai marc 
dar i-a lipsii finalizarea, datorită 
și terenului foarte alunecos.

Meciul a început în nota de do
minare n echipei locale însă cluje
nii se apără bine, respinqfnd orice 
atac. Prima repriza se părea că nu 
va aduce nici o modificare de scor, 
dar, la o tușa în apropierea buturi- 
rilor echipti adverse. Moromete In
terceptează un balon 
înscrie. 
Dori. 3-

După 
nou cu 
creează 
fel, la 
cea reușește să-și depășească toii 
adversarii dar. la un metru de bu
turile adverse, alunecă dind posibi
litate jucătorilor clujeni -ă degaje
ze balonul în 
ambele echipe 
scrie, 
foarte 
șlt cu 
Știința Petroșeni. Ne-au plăcut 
eseu, Moromete și Pop, de la 
vingători, Florea și Bucur de la 
vinși. Satisfăcător arbihomi ’ 
Crlstea din București.

E. NEAGOI 
student

reușește să 
Sabău însă nu transformă. 

—O pentru Știința Petroșeni. 
pauză, meciul încep** din 
dominarea localnicilor rare 
Inimoase faze de rugbi Așt

ri șarje pe treisferturi. DrS-

tușă. In continuare, 
au ocazii de a în- 

însă apărările se dovedesc 
oportune. Meciul ia sfîr- 

scorul de 3—0 pentru
rii- 
în- 
1n-

T

1.
2.
3.
4.

Construi torul Timișoa 
Progresul București 
Universitatea Cluj 
Școala sportivă Petroșeni

după cum se vede, 
sub valoarea eu 

acestei com- 
constituie putinele me- 

antrena-

Ech;pa noastră, 
a jucat cu mult 
Cauzele principale al< 
portări le
ciuri de verificare și de 
menit din lipsa unei săli.

Considerăm că turneul 
echipei Școlii sportive în

LUPTE LIBERE

PROGRAMUI I
5,00 Buletin de știri ;

gram muzical do dirnin* 
Buletin de șliri; 5,35 Pre 
zlcal do dimineață; 5,!
agrar; 6,00 8,25 Muzică 
lăți; 8,25 Moment poetic 
microfon, 
Buletin 
crofon, 
Matineu
ră ; 10,10 Curs de limba franceză ; 
10,45 Cîntece (le Radu Paladl ; 11,00 
Buletin de știri; 11,0.) Muzică popu
lară; 11,15 Recital de operă Petre 
Ștefăncscu Goangă; 11,30 Acordeo
nul vesel; 11,45 Sfatul medicului | 
12,00 Pagini din operele; 12,20 No- 
tați-vă din programele noastre; 
12,22 Inlîlnire cu melodia populară 
si interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic ; 13,20 
Scriitori ai secolului XX : Camilo 
Jo$6 Colo; 13.40 Parada soliștilor 
și a orchestrelor do muzică ușoară; 
14,15 Do re? Do undo? Dc cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din cla
sele I—IV); 14,50 Cîntă Luminița 
Cosmin ; 15,00 Buletin do știri. Bu
letin meteo-rutier; 15,05 Jocuri 
populare; 15,15 Meridiane; 15,45 
Muzică ușoară de Temistocle Popa; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,55 Localități cu 
lăutari vestiți : Oravița, Bozovici șf 
Ciclovia; 17,15 Antena tineretului f 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Calei
doscop muzical; 18,30 Radiosimpo- 
zion : Omul și colectivitatea; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră / 
20,00 Buletin de știri ; -20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melodii ro
mânești; 20,40 Fonoteca de aur; 
21,00 Metronom '68; 22,00 Radiojur
nal. Spori. Buletin meteorologic;
22.20 Orchestra Enoch Light; 22,30
Moment poetic; 22,35 Muzică ușoa
ră ; 23,00 Muzică ușoară ; 24.00 Bu
letin de știri ; 0,05—5,00 Estrada
nocturnă. Buletine de știri și meteo- 
rutiere la orele 1,00; 2,00;

PROGRAMUL II
Stația 351 m : 6,45—7,00 

bucureșteană ; 7,00 Melodii
lare; 7,10 Tot înainte (t 
pentru pionieri); 7,30 Buletin de 
șliri; 7,35 Buletin meteo-rutier;
7.45 Din cintecele de dragoste ale po
poarelor ; 8.00 Melodii distractive f
8.30 Buletin do șliri; 8.35 Opera în 

: foileton „Freischiitz" de Weber;
9.30 Pagini alese din muzica do es
tradă ; 10.00 Buletin de știri; 10.30 
Odă limbii române; 11,00 Opera în 
foileton (continuare); 11,15 Inșir-te 
mărgărite (omisiune pentru copii) ;
11.45 Cîntece populare; 12,00 Bule
tin de știri. Buletin meteorologic; 
12.07 Varietăți muzicale; 12,45 Or
chestra Paul Mauriat; 13,00 Opera 
în foileton (continuare); 13,15 In 
sunet de chitară ; 13,30 Soliști și or
chestre de muzică populară; 14,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Concert de prînz; 
15.1.5 Cîntă Johnny Hallvday; 15,30 
Orizont științific; 16,00 Scrisori pe 
portativ; 16.15 Sfatul medicului J
16.20 Lexicon folcloric muzical-lite- 
ra ,.G"; 16.45 Muzică ușoară ; 17.00 
Radiojurnal. Buletin meteoroloqic; 
17,15 Variation! cinematografice de 
Dumitru Capoianu ; 17,33 In ritm do 
charleston: 17 50 Din creația com
pozitorului Ion 
Cîntă f1uierașul
18.10 Ciclul ,.Să înțelegem muzica"; 
„Ininănimchieri timbrale": 18.40 Or
chestra Petre Magdin ; 18.55 Buletin 
de știri ; 19.30 Curs do limba ger
mană ; 19,50 Noapte bună, copii ; 
20.00 Soliști de muzică ușoară ■ Ilo
na Motica și Vitorlo Inzaina; 20.15 
Actualitatea muzicală ; 20,45
gouri vocale și orchestrale; 
Buletin de știri : 21.05 Teatru radio
fonic. Ciclul . Teatrul antic": Antl- 
gona de Sofocle; 23,00 Radiojurnal / 
23,07 Lucrări de Paul Constantines- 
cu ; 24.00 Concert de muzică ușoa
ră ; 0,55—1,00 Buletin do știri. Bu
letin meteo-rutier.

5,05 Pro- 
eață ; 5,30 
îgram mu- 
50 Jurnal 
și actuali- 
; 8,30 La 

ală ; 9,00
La mi

ll <i ; 9.30

melodia 
de șliri ; 
melodia 
literar; 10,00 Muzica ușoa-

lor de instructaj, privind respecta
rea normelor dc securitatea muncii, 
dotarea corespunzătoare a truselor 
cu medicamente, controlul dispoziti
velor de siguranță, modul cum se 
desfășoară instruirea noilor angajați 
și reinstruirea periodică 
salariați, faptul 
cest an se apli< 
Ș* 
că măsurile la înfăptuirea cărora se 
va trece în perioada următoare vi
zează îndeosebi îmbunătățirea ven
tilației în toate secțiile și atelierele 
dar mai ales în sala mașinilor de 
bobinaj și în cea a mașinii Flayer 
(unde se confecționează sfoara dir 
viscoză).

Un eveniment de o deosebită în
semnătate în viata fabricii l-a con
stituit înființarea, la începutul a- 
ceslui an, a laboratorului de toxico
logie, conducerea căruia fiind încre
dințată unei inginere energice, Ra
dulescu Didona. Cele 373 determi
nări de noxe și microclimat efec
tuate sub conducerea tinerei ingine
re au permis să se tragă concluzii 
prețioase și să fie luate măsuri efi
ciente pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă din secțiile fabri
cii.

Preocupări, măsuri, initiative, ac
țiuni — toate îndreptate spre asigu
rarea unor condiții de lucru mereu 
îmbunătățite, apărarea sănătății, 
ușurarea efortului fizic și creșterea 
randamentului muncii filatorilor din

celorlalți 
că incepind din a- 
ă instructajul N.T.S. 

personalului lehnic-administrativ,

Si 4,00.

Agenda 
popu- 

■misiune

Petroșenisportivă

va contribui omogenizarea tine-

Foto: E. DOBOȘ

la 
rei noastre echipe.

Iată și golgeterele turneului : 
Otelea Antonela (Progresul), Oprea 
Ghetlinde (Constructorul) — 18 go
luri fiecare-, II. Soos Rozalia („U" 
Cluj) — 10 goluri; III. Oloici Marla 
(Constructorul) 8 goluri.

AUREL SLABII

Cabinetul sto
matologic din ca
drul policlinicii 
orașului Petrila 
este dotat cu apa
ratură modernă. 
Iată-1 pe medicul 
Sebastian Telbis 
in timpul unei ex
tracții dentare. 
Pacienfii sini mul
țumiți de atenția 
cu care-i tratează 
medicul, de con
știinciozitatea lui 
In muncă.

Vasilescu ; 13.00
Florea Burnca;

Juniorii petrileni au cucerit 
5 titluri de campioni judefeni

UN MOMENT Așa comerț, da!

leri, la Deva, s-a desfășurat eta
pa județeană a campionatului repu
blican individual de lupte libere, re
zervat juniorilor. La întreceri, au 
luat parte tinerele speranțe ale aso
ciațiilor sportive Jiul Petrila, Con
structorul Hunedoara și Mureșul 
Deva. Comportîndn-se foarte bine, 
reprezentanții orașului municipal 
Petroșeni au cucerit cinci din ceh 
zece titluri puse în joc.

Iată-i pe campioni, în ordinea ca 
tegoriilor: 48 kg. Carculea loan ; 
52 kg. Griqore Gheorghe; 56 kg. 
Coroian Constantin; 87 kg. Konka 
Francisc și categoria -87 kg. Szil- 
veszter Alexandru. La categoria 81 
kg. juniorul Vass Carol, s-a clasat 
al doilea, iar Filip Anton a ocupat 
locul III la categoria 65 kg.

aceștia sînt In progres 
fată de anii precedent!, 
la nici o ediție sportivii 
reușit să cucerească ju- 
titlurile de campioni ju-

Rezultatele bune ob|inule 
luptătorii petrileni fn acest an 
vedesc că 
substantial 
Pină arum 
noștri n-au 
mătate din 
dețeni.

După cum ne declara la sosire 
mtrenorul secției de lupte libere, 
prof. Pop Gheorghe, există toate 
motivele să fie mai mult decît mul
țumit pentru că elevii săi s-au com
portat excelent la această ediție, 
îștigînd jumătate din titlurile de 
•mpioni ai județului Hunedoara.

S. BALOT
corespondent

In sala de sport a Liceului din Lupeni. Elevele claselor a X-a A și B în timpul unui exercițiu colec- 
**'’ 13 so1- Foto: N. MOLDOVEANU

NEATENȚIE
I. EȘAM

doctor în medicină

oftalmologie a Spi-La secția de 
talului din Petroșeni, fntr-o perioadă 
destul de scurtă — de numai 2 săp- 
tămini — au fost internați de urgen
ță 4 copii, fntre 8 și 17 ani. care pre
zentau leziuni grave la ochi (plagă 
perforaulă, cataractă traumatică etc.) 
provenite din lovire. Dacă analizăm 
cauzele care au provocat asemenea 
consecințe neplăcute, observăm că 
este vorba de o Insuficientă supra
veghere, fie 
partea 
fie din partea ca
drelor 
sau a colectivului 
de muncă.
Loviturile acestea, 

care perforează 
ochiul, au de cele 
drept urmare 
capacității 
Acest fapt are, desigur, urmări asup
ra viitorului copilului deoarece nu va 
pulea să-și aleagă decît anumite me
serii, nu va putea lucra in subteran, 
nu i se va permite să conducă auto
vehicule, nu va pulea profesa mese
rii ca strungar, mecanic, lăcătuș, etc., 
nu va avea acces decil la un număr 
reslrins de facultăți. De asemenea, 
nu va fl incorporat pentru satisface
rea stagiului militar. Din punct de ve
dere al psihologiei infantile, trebuie 
luate în considerare tulburările care 
grevează asupra personalității copi
lului. Acestea sini provocate de com
plexe de inferioritate sau de faptul 
că esle obiectul Ironiei ailor copii.

Iată, pe scurt, cele patru cazuri ;
P.M., 17 ani. A fost victima unul 

accident din cauza nerespectării N.T.S 
fn întreprinderea unde iși făcea uce
nicia (Cariera de calcar Bănița). Tî-

din 
părinților.

didactice

aili 
zeci

CU

Tan- 
21,00

ind o sirmă, fără a purta ochelari de 
proiecție, i-a sărit în ochf un frag
ment de metal.

B.A., 14 ani. Fădndu-și de lucru 
cu o jucărie prevăzută cu elice, șu
ieră tot o plagă perforantă.

S.V., 8 ani. La școală, un coleg îl 
înțeapă cu penița de Ia stilou produ- 
cindu-i o plagă perforantă și catarac
tă traumatică.

P.L, 11 anL

Sfatul
medicului

mai multe ori 
scăderea definitivă a 

vizuale la ochiul lezat.

Intri in magazin și parcă te 
in fața cornului abundenței : 
de feluri de conserve stivuite cu fan
tezie, zarzavaturi — toată gama : de 
la cartofi, ceapă, morcovi pină 
la varză, spanac și ardei, deshidra
tate — așezate cu grijă. Mai poți 
cumpăra aici ouă, lapte, miere, vin. 
sirop. Cumpărătorii slnt serviți
promptitudine; de luni de zile nu 
s-a înregistrat vreo reclamație. 
unitate domnește ordinea și curățe
nia.

Sintern la magazinul de legume 
și fructe nr. 10 diD orațnl Vulcan. 
Gestionar — responsabil tov. Mitra- 
che Nicolae; vînzător — Florolu 
Gheorghe.

Iată și cifrele vînzărilor cu care 
se mindresc cei doi lucrători din 
unitate: 41 000 Iei depășire la pla
nul de desfacere din ianuarie, 48 000 
lei In februarie. Și încă o dovadă a 
corectitudinii salariaților din unita
te : inventarul inopinat din luna 
februarie l-an încheiat foarte bine.

Așa comerț da !

In î I m e
Miercuri 20 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie : Un 
bărbat și o femeie; Republica : Co
rigenta domnului profesor; PETRI
LA : Moartea vine pe ploaie; LO- 
NFA - 
blonde; 
lire — : 
tolănii ; 
fesorul 
lie pentru Șanhai; URICANI l 
Doamna dc pc șine.

- Minerul: Dragostea unei
: VULCAN: Pe gheata sub-
seria 1— II; PAROȘENI: Cas-
LUPENI — Cultural : Pro-
distrat ; Muncitoresc: Bătă-

mo
de nealen-

medicul nu 
redarea com- 
de la ochinl

Este lovit in timpul 
jocului, de un alt 
copii, cu o piatră. 

După cum se 
vede toate aceste 
accidente au avut 
la bază un 
ment 
ție".

In cazurile relatate, 
poate face nimic pentru 
pletă a funcției vizuale
lovit deoarece se formează cataractă, 
leocom sau alte leziuni ale ochiului. 
Accidentele trebuie evitate prin pru
dență.

Din cele relatate nu poale rezulta 
o altă concluzie decît că jocul co
piilor trebuie supravegheat mai în- 
deanroape. Școala și familia vo- tre- 
I ui să <’că mai mult In sens J c noaș 
terii de către copii a pericolului la 
care se expun cind se joacă cu obi
ecte tăioase (foarfeci, cuțite), lichide 
inflamabile, jucării periculoase, capse 
explozibile de mină. Cei răspunză
tori do protecția muncii în întreprin
deri au datoria să controleze indea-
proape modul cum se respectă nor
mele de securitate a muncii pentru 
a nu fi nevoiți să invoce „ceasul 
rău".

PRIN MAGAZINELE
O. €. L. Alimentara

s-au pus în vînzare însemnate
cantităfi de ulei din germeni de pc
rumb, în
citate

Pre|ul 7,10

Uleiul din

sticle de 500 ml. capa

lei. inclusiv coslnl sticlei.

germeni de porumb este un produs dietetic

hogal in vitaminele A și E.

chiar o scădere a acestuia în singele bolnavilor care-l

consuma.

Uleiul din germeni de porumb se folosește atît pentru
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Congresul P. S. D. G.

CUVÎNTAREA
LUI WILLY

Lupte în
BRANDT

NORNBERG (Agerpres). — In cea 
do-a doua zl a lucrărilor Congresu
lui Parlidului Social Democrat din 
R. F. a Germanici, liderul partidu
lui, Willy Brandt, a prezentat un 
raport asupra activității Parlidului 
Social Democrat din Germania, din 
decembrie 1966 cînd acest partid a 
intrat in coalilia guvernamentală cu 
partidul creștin-deniocrat. El a ca
racterizat ca pozitivă activitatea pe 
caro Partidul social-democrat a a- 
dus-o la înfăptuirea actualei politici 
a guvernului de coaliție.

fn cuvînlarea sa Willy Brandt a 
de; Urat. printre altele, „Respectarea 
liniei Oder-Neisse, pînă la rezolva
rea problemei frontierelor în cadrul 
unui 
unei

tratat de pace, este rezultatul 
serii de mal multe realități. In

înconsecință, frontierele existente 
Europa nu trebuie modificate prin 
forță. Republica Federală a Germa
niei este dispusă să încheie anga
jamente în acest domeniu".

Referindu-se la războiul din Viet
nam, liderul social-democrat s-a 
pronunțai pentru o soluție politică 
a acestei probleme.

SALISBURY (Aqoipres). — Unități 
armate alo Uniunii Poporului Afri
can — Zimbabwe (ZAPU) au anga
jat luni lupte de-a lungul fluviului 
Zambezi, relatează agenția Reuter, 
care precizează că palrioții africani 
sînt sprijiniți în acțiunile lor do 
populația locală. Un comunicat ofi
cial al cartierului general al forțe
lor armate rhodesiene, dat publici
tății la Salisbury, menționează că 
în timpul luptelor care s-au desfă
șurat luni au fost înregistrate pier
deri de ambele părți.

Demonstrație studențească 
la Djakarta

DJAKARTA (Agerpres). — 
cum relatează agențiile de 
luni a avut loc la Djakarta

După 
presă, 
o de-

la
PREZENTE ROMÂNEȘTI 

expozițiile și tirgurile de peste hotare
• Tîrgul internațional de artizanat

La 
naiul 
la care participă peste 3 200 de fir
me din 44 de țări.

întreprinderile românești „Carti- 
mex” și ,Tehnoforestexporl° expun 
la acest tîrq o variată gamă de ar
ticole de artizanat, covoare, împle
tituri. precum și garnituri de mobilă.

Expoziția românească a fost vizi
tată incă în primele ore de la des
chidere de Alfons Goppel, prim-mi- 

al landului

Munchen s-a deschis traditio- 
Tîrg international de artizanat

Schiller, ministrul federal al econo
miei, precum și de ministrul eco
nomiei și comunicațiilor din Bava
ria, primarul orașului Munchen, 
președintele Asociației centrale a 
artizanatului german. Inalții oaspeți 
au fost primiți de către Mircea Năs- 
tase, șeful Agenției economice ro
mâne din R.F.G. Oaspeții au apre
ciat cu acest prilej frumusețea, ori
ginalitatea și măiestria cu care sînt 
executate exponatele românești pre
zentate.

monstrație la care au participat cî- 
teva mii de studenți. Coloana de 
sludenți s-a îndreptat spre clădirea 
Congresului Consultativ Popular 
(Parlamentul), unde avea loc cere
monia depunerii jurămîntului de că
tre cei 119 membri, nou numiți de 
generalul Suharto, care, după cum 
apreciază agenția Reuter, urmărește 
în felul acesta să-și asigure majori
tatea în parlament. Demonstranții 
purtau pancarte pe care erau înscri
se lozinci ca „Democrația nu înseam
nă arbitrariu", „Să fie instaurată le
galitatea*. —•—
Mandatul forțelor 0. N. U, 
în Cipru a fost prelungit

NEW YORK (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a hotărît în u- 
nanimitate să prelungească pentru 
o nouă perioadă de trei luni man
datul forțelor O.N.U. in Cipru. Man
datul expira la 26 martie.

Puternică demonstrație 
pe străzile Londrei 
împotriva războiului 
din Vietnam

împotriva celor citeva mii do 
persoane care demonstrat) pașnio 
duminică pe străzile centrale ale 
Londrei condaninind agresiunea a- 
mericană în Vietnam au fost tri
mise unități de politic. Intre demon
stranți șl forțele ordinii publice au 
fost angajate puternice ciocniri. Po
trivit unui prim bilanț, 86 de per
soane au fost rănite, dintre care 59 
au fost transportate la spital. Pe de 
altă parte, politia a operat 300 de 
arestări.

Rhodesia

XTERN

sesiunii. Toi fn 
discutate diver- 

de rezoluții și 
Pină in prezent

Pe de altă parte, la Dar Es Sa
laam' Partidul Uniunea Poporului A- 
frican-Zimbabwe a lansat un apel 
în care cheamă populația africană 
dirt Rhodesia la lupta armată împo
triva regimului rasist al lui Smith. 
In apel se subliniază că „s-au copt 
condițiile unei ofensive generale" șl 
că „nici o fprță nu va reuși să înă
bușe, voința poporului de libertate*.

Lucrările 
Conferinței 
V.NC.T.A.D 
în jaza 
finală

apusul Europei, 
lai mă mondială

Socialiste 
a Tîrgu- 

de mostre de la

zentate, reprezentanții firmelor 
mânești au încheiat contracte cu 
firmele libiene.

GERMANA 
international de primăvară 
Leipzig. Micul lîrg medievala- 
țezat lu întretăierea principa
lelor drumuri comerciale dintre 
răsăritul și 
și-a cucerit 
de-a lungul anilor, dezvolltn- 
du-se rapid și variat. România 
este unul dintre oaspeții apre
ciau și consecvenți ai Tîrgu- 
lui de la Leipzig.

IN CLIȘEU : Standul româ
nesc cu exponate ale industriei 
energiei electrice, prezentai In 
cadrul Tirgului de Intreprtn- 

, derea română de corner! ex
terior „Mașinexport".

(Ut mate am puy 11

mult dalamai
și a alegerilor 
de altfel, care

Pavilion român 
la Tîrgul de la Tripoli

Pavilionul Republicii 
România la actuala ediție 
lui internațional 
Tripoli a fost vizitat de maiestatea 
sa Fatima, regina Libiei. Presa 11- 
biană continuă să comenteze pre
zenta țării noastre la Tîrg, reinar- 
cînd calitatea superioară și sorti
mentul produselor expuse. Ziarul 
„El Riad" a publicat fotografii din 
timpul vizitei primului ministru al 
Libiei la pavilionul român și mesa
jul de felicitare adresat vizitatori
lor musulmani de către direcția pa
vilionului românesc cu prilejul tra
diționalei sărbători a Bairamului. Ca 
rezultat al tratativelor comerciale 
desfășurate pe baza mostrelor pre-

Panică în cercurile 
financiare 
occidentale

B

pi a io orice caz și 
dizolvării Camerei 
generale, singurele, 
vor permite parlamentului să-și re- 
dobîndească calmul. „Noi vom mer
ge la Curtea de apel — a spus după 
vot Stanfield, liderul conservator, 
evocînd această posibiltate.

Dar alegerile nu pot avea loc îna
inte de desemnarea de către con
gresul liberal (care va avea loc la 
Ottawa între 4 si 6 aprilie) a suc
cesorului primul ministru Pearson 
care, după cum se știe, a hotărît să 
se retragă din viata politică. In ma
rea lor majoritate, conservatorii nu 
prevăd o confruntare înainte de 
vară. Numai atunci se va ști dacă 
Stanfield a putut să tragă vreun fo
los durabil dintr-o criză în timpul 
căreia el a dat dovadă de o atitu- 
dtne fermă.

Caie va fi influența crizei, depă
șită acum, asupra cursului politic 
viitor al partidului liberal ? 
variante sînt prezentate în 
sens. Potrivit primei variante, 
demonstrat necesitatea găsirii 
lider cu o mare experiență

Două 
acest 
ea a 
unui 

parla-

montară, cu scopul de a evita gre
șelile de genul celor care au per
mis actualului guvern să fie înfrint 
acum.

In acest caz, candidatura cadrelor 
politice vechi, cum este aceea a mi
nistrului afacerilor externe, Paul 
Martin, pare a fi consolidată.

Dar oare criza nu a demonstrat 
contrariul — că în fruntea partidu
lui este necesar un om tînăr și di
namic care ar putea să-i dea un im
bold, să propună o politică origina
lă, un- om capabil să se opună lui 
Stanfield ? In acest caz, șansele lui 
Pierre Elliot Trudeau, ministrul jus
tiției. sînt poate cele mai de I 
seamă

Evenimentele din ultimele ? 
demonstrat necesitatea unei 
nizări rapide a instituțiilor 
meniare canadiene — pentru 
se pronunță Trudeau — și un stu
diu atent asupra formării unui gu
vern de coaliție. Or, dacă lucrurile 
se vor petrece ca în 1962, nici un 
partid nu va obține majoritatea ab
solută în viitoarele alegeri. Stabili
tatea guvernului federal este una 
din condițiile soluționării problemei 
canadiene.

luat în

ziie au 
moder- 
parla- 

î care

Febra aurului a creat o situație 
vecină cu panica pe piața mondia
lă a acestui metal prețios. La ma
rile burse, deținătorii de valută, 
dolari și lire sterline au declanșat 
o cursă generală pentru transfor
marea bancnotelor în aur. Au fost 
solicitate cantităti de aur atît de 
masive, îneît a apărut primejdia 
epuizării stocurilor de lingouri ca
re asigură acoperirea în aur. a 
bancnotelor, agravînd în felul a- 
cesta instabilitatea principalelor 
valute internaționale — dolarul și 
lira. Henry Fowler, secretar de stat 
american al finanțelor, a fost ne
voit să recunoască faptul că noua 
și serioasa situație creată „ame
nință însăși menținerea sistemului 
monetar internațional".

Evoluția rapidă a evenimentelor 
din ultimele zile a determinat cer
curile de la Washington să iniție
ze de urgență acțiuni imediate de 
salvare. Joi noaptea, la cererea 
guvernului american, cabinetul bri
tanic a convocat o ședință extra
ordinară a consiliului privat regal, 
încheiat cu o proclamație care pre- ’ 
vede închiderea 
a pieței aurului 
țiunilor bancare 
excepția celor 
parlamentului a 
cursul nopții de joi spre vineri, pî
nă dimineață, pentru a permite des
fășurarea dezbaterilor pe marginea 
noilor măsuri de urgentă adoptate. 
După cum s-a anunțat aici, înceta
rea operațiunilor bancare și finan
ciare are ca prim scop împiedicarea 
scurgerii aurului pe piața londone
ză, cea mai mare și cea mai Im
portantă în ce privește tranzacțiile 
de aur din lumea occidentală.

btirsei londoneze, 
și oprirea opera- 
ln toată țara, cu 
curente. Ședința 

fost prelungită, în
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DELHI — Trimisul special 
Agerpres, I. Pufinelu, transmi
te : Lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare au intrat in faza 
linală. Incepînd de luni au 
fost reluate ședințele plenare 
în care sînt ascultate rapoar
tele comitetelor și grupurilor 
de lucru ale 
plenară sini 
sele proiecte 
recomandări.
au fost supuse plenarei con
ferinței 45 de proiecte de re
zoluții. Intre acestea se atld 
Șl proiectele de rezoluții pri
vind relațiile comerciale între 
{ări cu sisteme economice șl 
sociale diferite, inclusiv pro
blemele comerțului Est-Vest.

Delegația țârii noastre este 
coautoare la proiectul de re
zoluție cu privire la rolul a- 
cordurilor bilaterale pe termen 
lung In procesul de stabilizare 
a pie/elor pentru produsele 
primare. Acest proiect de re
zoluție a fost adoptat luni in 
ședință plenară. Rezoluția re
comandă țărilor membre ale 
UNCTAD să prezinte sugestii 
privind comerțul cu produsele 
de bază, astiel ca pină la vi
itoarea reuniune a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare să 
se poată stabili procedura pen
tru adoptarea acordurilor ge
nerale asupra acestor pro
duse.

Paralel, la Delhi continuă 
ședințele unor comitete și gru
puri de lucru în scopul defi
nitivării proiectelor de rezolu
ții pe care le vor trimite spre 
aprobare plenarei. Lucrările u- 
nora dintre comitete sini in- 
lîrziate ca urmare a prelun
girii dezbaterilor de principiu, 
fapt ce a determinat pe pre
ședintele Conferinței, Dinesh 
Singh, să ceară președinților 
acestor comitete să urgenteze 
încheierea dezbaterilor. S-a fă
cut apel să se renunțe la con
sultarea în prealabil a grupu
rilor de contact și să se trea
că direct la prezentarea pro
iectelor preconizate în proble
mele de pe ordinea de zi a 
sesiunii care le-au fost repar
tizate. Se așteaptă astfel ca în 
următoarele zile să lie prezen
tate și alte proiecte de rezo
luții.

PENTRU PACE tN VIET
NAM! Pe măsură ce tortele 
patriotice dau lovituri, lot mat 
nimicitoare agresorului ameri
can, opinia publica înțelege 
mai bine for fa de neînvins ce 
animă pe palrioți — iupta 
pentru libertate, pentru o viată 
mai bună nu poate îi oprită.

IN CLIȘEU : Tinăr student 
din Cambridge care s-a alătu
rat luptei pentru pace din An
glia, parlicipind, în ciuda in
tervenției politiei la demon
strația de protest împotriva 
războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam.

Săptăminalul britanic „Sunday Ti
mes" oferă un premiu de 5 000 lire 
sterline primului om care va na
viga singur și fără oprire în jurul 
lumii între 1 iunie și 1 octombrie 
anul acesta. Săptăminalul consideră 
că cel puțin patru navigatori vor 
concura pentru acest trofeu. Preșe
dinte âl juriului care va decerna 
premiul a fost desemnat sir Francis 
Chichester, celebrul navigator care 
a făcut pentru prima dată o aseme
nea călătorie, cu o oprire însă.

Macara uriașă
Cea mai mare macara-capră 

lume se montează de firma vest-ger- 
mană „Krupp-Ardelt" pe șantierele 
navale franceze din St. Nazaire ale 
companiei „Chantiers de l'Atlanti- 
que". Destinată construirii secțiuni
lor mari alo navelor, această ma
cara uriașă poate ridica greutăți de 
750 l la o înălțime de 59 m trans- 
portîndu-le deasupra 
montare preliminară și 
construcție.

Macaraua dispune de
cioare cu trei mecanisme de ridicat 
independente unul de altul, avind o 
capacitate portantă fiecare de 250 t. 
Secțiuni foarte grele de pină la 750 
t sînt ridicate și transportate în 
comun de toate cele trei mecanis
me.

din

Ihubiă Iransplașatarc 
«Ie rinichi

OTTAWA (Agerpres). — Agen
ția Associated Press anunță că 
chirurgi din Ottawa au realizat ceea 
ce este considerat 
transplantare dublă de rinichi prin 
colaborarea a două spitale.

Donatorul — un tinăr neidentifi
cat, în vîrstă de 26 de ani, a dece
dat la spitalul Ottawa General. Un 
rinichi al acestuia a fost expediat, 
în cea mai mare viteză, intr-o ma
șină escortată de politic, la spita
lul Ottawa Civic, unde a fost ime
diat transplantat unui bolnav. Celă
lalt rinichi a fost transplantat 
alt bolnav care se afla 
Ottawa General. Ambii 
supraviețuit operației.

ca fiind prima

unul 
la spitalul 

primitori au

că este pri- 
care unnea- 

tat

Un medic a declarai 
ma oară cînd un rinichi 
ză a fi transplantat este transpor 
de la nn spital la altul.

locului de 
docului de -

două căru-

Ar

Tribunalul din Hattiesburg, statui 
Mississippi, l-a condamnat la deten
țiune pe viață pe Cecil Victor Ses- 
sum, „ciclopul exaltat" al organiza
ției teroriste Ku-klux-klan. Acesta 
a fost recunoscut vinovat de ucide
rea liderului de culoare Vernon 
Dahmer, care și-a pierdut viața în 
urma unui atac cu bombe incendia
re asupra locuinței sale Ia 10 ianua
rie 1956.

tn urma ciocnirii a două auto
buze, duminică seara, in localitatea 
Silvri (Turcia), și-au pierdut viața 
35 de persoane, iar 45 au fost ră
nite.

★
Omul cel mai scund din lume, Sal

vadorian ul Margarito Esparza, 
„înalt" de 0,96 m, s-a căsătorit sîm- 
bătă la San Salvador. După ce a 
căutat zadarnic o parteneră de ta
lia sa, el a fost nevoit ca în cele 
din urmă să se mulțumească (dacă 
se poate spune așa) cu o tînără de 
1,52 m înălțime, Rosa Urbina. Tî- 
năra soție i-a promis că nu va în
cerca niciodată... să-l domine.

Stingerea incendiilor 
cu... gaze
de eșapament

Pentru stingerea incendiilor izbuc
nite în încăperi mari, cum ar fi de 
pildă atelierele din uzine, se folosesc 
in Anglia gazele de eșapament ale 
unui motor cu reacție de avion, 
care conțin o cantitate minimă de 
oxigen.

In cursul unei experiențe in caro 
s-a procedat la stingerea unui In
cendiu, s-au debitat 1 300 m cubi de 

•astfel de gaze în decurs de 1 min.
De notat că în tot acest timp ae

rul a rămas transparent și nu i-a 
împiedicat pe pompieri, echipați cu 
măști cu oxigen, să lucreze la stin
gerea totală a incendiului.

In City, in fața bursei închise șî 
pe străzile alăturate s-au adunat o- 
bișnuitele grupuri de acționari, a- 
genți, speculanți, discutînd cu a- 
prindere perspectivele imediate. 
Efervescența, acestor cercuri este 
explicabilă. Dacă pentru a calma, 
într-o anumită măsură, goana după 
aur, S.U.A. ar mări prețul aurului, 
în prezent cotat la 35 de dolari 
uncia, toți cei care și-au investit 
valută în lingouri ar obține în 
mod automat cîștiguri fabuloase. Or, 
numai la Bursa Londoneză s-au vîn- 
dut miercuri 175 tone, iar joi alte 
225 tone de aur. Vineri, teama

deficitului balanței de plăți a S.U.A., 
care în ultimii 17 ani s-a ridicat 
la un total de 40 miliarde dolari. 
Guvernul francez, a spus Debre, a 
atras atenția la timpul oportun a- 
supra riscurilor acestei situații pen
tru sistemul monetar interocciden- 
tal.

In legătură cu afirmațiile făcute 
uneori în străinătate că Franța, de
parte de a colabora cu S.U.A. și 
Marea Britanie în problema mone
delor de rezervă, a căutat să spo
rească dificultățile lor, Debre a 
dăugat că 
întregime

a- 
acesle acuzații sînt în 
lipsite de fundament.

dă aurul pe piața londoneză. Io 
ceea ce privește Banca Franței, a- 
ceasta a încetat orice participare 
activă la „Pool-ul aurului" din lu
na iunie anul trecut. Vorbitorul a 
menționat că nici guvernatorii băn
cilor centrale din Canada. Japonia 
șl Suedia, care fac parte din faimo
sul club al „celor zece" n-au fost 
invitați la întîlnirea de la Washing
ton. Răspunzînd, pe de altă parte, 
la întrebarea cum vede guvernul 
francez viitorul apropiat, Debre a 
declarat că „faptele constatate în 
prezent confirmă fondul bun al po
ziției noastre. Căutarea unei solu-
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pentru soarta dolarului continua să 
întrețină o atmosferă de îngrijora
re la Londra. După cpm scrie zia
rul „Evening Standard", „consultă
rile intense continuă intre Marea 
Britanie, America și alte națiuni 
angajate Intr-o desperată bătălie 
financiară pentru a evita scufunda
rea în cea mai mare criză moneta
ră prin- cate a trecut lumea occi
dentală în ‘ultimii aproape 40 de 
ani".

Acuzafii și 
răspunsuri

PARIS. — (n cadrul unui inter
viu acordat agenției France Presse, 
ministrul economiei și finanțelor 
al Franței, Michel Debre a răs
puns că actuala criză monetară in- 
teroccfdentală nu s-a declanșat zi
lele acestea, ci doar s-a accelerat. 
Dereglarea sistemului monetar in- 
i.i occidental se manifestă de mai 
niulți ani, datorită, în primul rind,

Fără să renunțăm la diagnosticul 
nostru și fără să încetăm să pro
minent remediile noastre, noi am 
sprijinit în repetate rînduri S.U.A. 
și Anglia. In ce privește Statele 
Unite, sprijinul Franței a constat 
în rambursarea anticipată între 
1962 și 1966 a unor sume echiva- 
lînd cu cvasitotalitatea datoriei lor 
externe. Convertirea dolarilor în 
aur a încetat în august 1966, cînd 
procentajul în aur al rezervelor 
noastre a atins nivelul constant al 
mai multor țări. Totodată, Michel 
Debre a amintit că, în ciuda creș
terii taxei de scont în numeroase 
țări occidentale, Franța a menținut-o 
la 3,5 la sută, reprezentînd un ni
vel dintre cele mai scăzute din lu
me. Întrebat dacă neinvitarea Fran
ței la reuniunea de la Washington 
a membrilor „Pool-ului aurului" 
constituie o izolare, ministrul fran
cez a spus: „Autoritățile din Wa
shington au limitat invitațiile lor 
la acele bănci centrale care în ul
timele luni ou continuat să-și vîn-

ții concertate între țările interesate 
este de dorit și posibilă. Noi sîn- 
tem gata să ne asociem acestei 
soluții".

Incepînd de luni, a spus ministrul 
francez, Comitetul pentru proble
mele monetare al C.E.E. va exami
na situația creată de actualele e- 
venimente. Evoluția evenimentelor 
poate să favorizeze o emancipare 
monetară a Europei, care trebuie 
să joace un rol pe măsura puterii 
sale economice și financiare.

prezenlanți ai Belgiei, R. F. a Ger
maniei, Italiei, Olandei, Elveției, 
Angliei și Statelor Unite. Guverna
torii au examinat actuala criză a 
sistemului monetar interoccidental, 
precum și măsurile necesare lichi
dării speculațiilor pe piața occiden
tală a aurului.

In comunicatul dat publicității cu 
acest prilej se menționează că gu
vernatorii au hotărît să nu mai fur
nizeze aur pieței londoneze, sau 
oricărei alte piețe a aurului. Ei au 
convenit ca pe viitor să nu mai 
vîndă aur autorităților monetare 
pentru a înlocui aurul vîndut pe 
piața liberă. Totodată, guvernatorii 
au căzut de acord asupra unor noi 
credite pentru Anglia, dar care să 
nu depășească nivelul actualelor 
credite de care beneficiază aceas
tă țară și care sînt evaluate la 4 
miliarde dolari. Participanții la reu
niune au luat notă că guvernul 
S.U.A. va continua să cumpere și 
să vîndă aur la prețul de 35 dolari 
uncia în tranzacțiile cu autoritățile 
monetare.

Măsuri 
de ultim moment

Hotărîrea guvernatorilor

băncilor:

Nu mai vînd aur !
WASHINGTON. - Duminică 

ra a luat sfîrșit la Washington 
niunea de două zile a guvernatori
lor băncilor centrale din țările mem
bre active ale „Pool-ului" interna
țional al aurului. Au participat re-

sea- 
reu-

LONDRA (Agerpres). - Un co- 
• municat oficial al Băncii Angliei a- 

nunță că piața londoneză a auru
lui va rămine închisă pină la dala 
de 1 aprilie a. c. Comunicatul pre
cizează că această hotărîre 
parte din aranjamentele asupra că
rora s-a convenit la Washington 
cu prilejul reuniunii guvernatorilor 
băncilor centrale și este destinată 
să asigure timpul necesar stabili
zării pieței aurului. Incepînd însă 
de luni, la Londra. în toate celelpl* 
le domenii, activitatea normală de 
bursă va fi reluată.
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