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Mina Bărbăteni. Scurtă consfătuire la gura galeriei, înainte de a intra îu șutul 
de după-amiază. Protagoniști: maistrul miner Cirșmarn Mihal (dreapta) și schimbul con
dus de minerul Onoîrei Constantin.
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Meta
morj oza 
cărbune

Dintre materiile prime sosi
te la combinatul hunedorean, 
cărbunele cunoaște cea mal 
complexă metamorfoză. Treclnd 
prin instalațiile uzinei cocso- 
chimice, cărbunele primește 
noi valențe. După ce a fost 
descărcat în silozurile încăpă
toare, cărbunele nu mai „vede 
soarele", decît lîrziu. dar șl 
atunci după ce a căpătat alte 
„forme". Benzi transportoare 
subterane, sau înclinate spre 
înălțimi. îl poartă spre sta
fiile de sortare și dozare pen
tru ca apoi, cu ajutorul mași
nilor de șarjare, care au ima
ginea unor adevărate uzine 
pe roii, să lie introdus In cup
toarele bateriilor de cocs. La 
fiecare opt minute, se face 
descărcarea unui cuptor.

Ziua și noaptea, aflafi in 
preajma bateriilor cuprinse de 
dogoarea locului, muncitorii u- 
zinei reușesc să asigure can
titățile de cocs cerule de fur
nal iști. Folosind mai bine ca- . 
pacilalea de producție a agre
gatelor pe care le deservesc, 
ei au produs de la începutul 
anului 2 500 tone de cocs me
talurgic peste prevederile de 
plan la zi.

Cum este și firesc, acest spor 
de producție a impulsionat și 
activitatea colectivelor din 
secțiile chimice unde prin pre
lucrarea gazului de cocs se 
produce o gamă variată de 
sortimente, de la îngrășămin
te agricole și pînă la produse 
chimice cu utilizări largi în in
dustrie. Așa se face că In pe
rioada amintită, au fost reali- 
mi e peste plan și livrate be
neficiarilor din (ară și străină
tate, 60 tone de benzen, 85 
tone de șuii, aproape 30 tone 
de apă amoniaca/ă, 20 tone 
de naftalină cristalizată și alte 
cantități de anlracen și ulei 
de creozot.

Țoale aceste cifre, în limba
jul lor sec, vorbesc cu destulă 
convingere despre hărnicia și 
priceperea colectivului care 
deservește uzina cocso-chimică 
din Hunedoara, acolo unde se 
produce peste 70 la sută din 
producția de cocs a țării, Iar 
cărbunele extras din Valea 
Jiului primește valenfe noi.

N. MARCEL

Realizarea integrală a pla
nului de investiții impune :

pe Coaie șantierele
de construcții industriale 
și social«culturale

Dezvoltarea industrială șl 
social-culturală a Văii Jiului 
este strins legată de reali
zarea integrală, in termenele 
stabilite, a planului lucrări
lor de investiții. Pentru anul 
1968, planul de stat prevede 
pentru municipiul Petroșeni 
un mare volum de investiții, 
din care ponderea cea mai 
mare o au dezvoltarea în 
continuare a noilor mind Dîl- 
ja și Paroșeni, deschiderea 
minei Livezeni, regularizarea 
apelor Jiului, îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă pota
bilă și industrială, construc
ția a peste 1 000 apartamen
te și importante spatii comer
ciale.

Investițiile — se sublinia
ză în expunerea tovarășului

Jiiti'e daea și dar
Ultima reprezentație înlr-o zi de duminică, la cinema

tograful „7 Noiembrie" din Petroșeni trebuia să înceapă 
conform anunțului la ora 20. Dar... a incepul după ora 21. 
Motive destule, inclusiv lipsa de curent (cei de la I.R.E.H. 
n-au tost slmbătă la film). S-a lacul liniște, întunericul po
tolind nerăbdarea celor ce așteptau cam de multișor. Deo
dată. o voce „dogită" începu să apostrofeze pe eroii filmu
lui. Derută. Lumea atentă pină atunci la ecran, își întoarce 
privirile spre omul „nemulțumii". Turmentatul Începe să 
vorbească tare și, ce-a fost mai surprinzător, să vorbească

Jurnal
citadin

urii. Cu chiu, cu vai, a fost scos din sală, mal mult tirit decît 
pe picioarele lui. Cum o fi ajuns in sală treclnd pe lingă, 
controloarea de bilele și plasatoare, nu știu. Poate vom 
alia. Conducerea cinematografului are obllgafia să asigure 
desfășurarea spectacolelor in cele mai bune condijii. Dat...

In sală, din nou liniște. Pe neașteptate însă, un copil 
incepe să plingă. Pe ecran nici un copil. O mamă a venit 
la film cu un copil mic și copilul a început să 
plingă. Voia acasă. Ce vreți ? Fiecare cu moftul lui. Ma
ma insă dorea să vadă filmul. Copilul se încăpă/ina să ră
mână. Cîteva persoane au început să vocifereze. Cei de pe 
ecran se mișcau și vorbeau dar...

Și așa s-a dus o seară, de la ora 20 la 24, cind s-a ter
minat filmul, care, in loc să-fi ofere prilej de destindere, 
te-a obligat să mai consumi ceva nervi. Și cum biletul nu 
are supliment pentru conștiinciozitatea celor care răspund 
de calitatea spectacolelor cinematografice, cileva măsuri 
ar ii binevenite și de folos. Să plătim consumul propriilor 
noștri nervi e prea de toi.

Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de la C.C. al P.C.R. 
cu conducătorii organelor de 
partid și ale consiliilor popu
lare județene — au o impor
tanță hotărltoare pentru dez
voltarea economiei patriei 
noastre. Investițiile prevăzu
te în anul 1968 sint decisive 
pentru realizarea obiectivelor 
actualului nostru cincinal. 
Trebuie luate toate măsurile 
pentru realizarea lor la ter
men șt în bune condiții.

Ritmul de muncă pe șan
tierele Văii Jiului asigură 
realizarea la timp și în bu
ne condiții a investițiilor in
dustriale și social-culturale 
ale anului 1968?

Realizările obținute în pe
rioada care a trecut de la 
începutul anului nu sînt la 
nivelul acestor cerințe. Sar
cina de a se realiza în pri
mul trimestru al anului 
la sută din planul anual 
a fost îndeplinită. Deși 
urina măsurilor luate de 
ganele și organizațiile 
partid, ritmul lucrărilor 
investiții s-a îmbunătățit 
mult față de anul trecut, pe 
majoritatea șantierelor există 
rămineri în urmă față de 
planul la zi. La data de 20 
martie, T.C.M.M. avea reali
zat numai 85.1 Ia sută din 
planul la zi, T.R.C.H. — 80 
la sută. I.L.H.S. - 70,33 la 
sută, Energoconstrucții — 98,5 
la sută. Din păcate cea mai 
mare parte a acestor răinî- 
neri în urmă nu mai pot fi 
recuperate pină la sfîrșitul 
trimestrului. Care sînt cau
zele acestei situații ?

Barometrul 
răspunderii 
beneficiarului 
indică valori mici

R. SELEJAN

Cu gîndul
Ia viitoarea recoltă

Petrosul, sat așezat la poa
lele munților Retezat, este for
mat din trei cătune: Valea 
Muncelului, Valea Streiului șl 
Bretoni. Dacă străbați cu tre
nul forestier, sau pe jos, mi
nunata Vale a Streiului, acolo 
unde au fost descoperite nu
meroase așezări și cetăți da
cice, Iți vqr rămlne In minte 
nenumărate frumuseți ale na
turii.

O dală cu venirea primăve- 
riij gospodarii cetor trei "că-

tune au ieșit cu toții la îngri
jirea drumului, reparatul gar
durilor și înfrumusețarea ca
selor.

In curînd, pe terenurile 
C.A.P. „Livedeana" va începe 
campania de insămințări. Au 
fost pregătite din timp semin
țe din cele mai bune; 
colta să fie cît mai

ca și re- 
bogată...

Vaier
Ban

DEATCU 
Mare

Tovarășul Nicohe Ceaușescu
a primit pe Belaid Abdessalam, 

conducătorul delegației
guvernamentale algeriene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit vineri dimineața pe Belaid 
Abdessalam, ministrul Industriei șl 
energiei din Republica Algeriană De
mocratică șl Populară, conducătorul 
delegației guvernamentale algeriene,

care face o vizită In țara noastră.
La primire a participat tovarășul 

Alexandru Boabă, ministrul petrolu* 
Iul.

(n cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă prieteneas
că, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea tn continuare n re« 
lațlllor dintre cele două țări.

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

25 
nu 
în 

or- 
de 
de

O analiză recent făcută de 
Biroul Comitetului municipal 
de partid Petroșeni privind 
stadiul actual al lucrărilor 
de investiții și măsurile ce 
se impun pentru intensifica
rea ritmului pe șantiere, a 
scos în evidență că răspun
derea pentru această stare 
de lucruri o poartă, In bună 
măsură, beneficiarii lucrărilor 
de investiții. Beneficiarilor 
le revine sarcina de a asigu
ra documentația de execu
ție, eliberarea terenurilor, 
deschiderea finanțării șl con
tractarea utilajelor pentru fie
care obiectiv industrial. Dar, 
deși ne aflam la sfîrșitul tri
mestrului I, pentru o serie 
de obiective industriale nu 
s-au realizat aceste premise : 
I.E.C. Paroșeni nu a predat, 
constructorului documentații 
în valoare de 705 000 lei, I.P. 
Petroșeni — în valoare de 
130 000 lei etc. O.C.L. Ali
mentara, O.C.L. Produse in
dustriale și Cooperativa meș
teșugărească „Deservirea" 
Lupeni n-au predat documen
tații pentru spații comerciale 
în- valoare de aproape 4 mi
lioane lei. Intîrz.ieri în pre
darea documentației s-au în
registrat șl din partea C.C.V.J.

(Continuare in pag. a 3-a)

Puțul centru Petrila. Totul mergea normal. 
Semnalistul de la suprafață încărca atent ulti
mul dintre cele patru etaje ale coliviei. Semna
lul — „Gata" se aprinsese. Colivia o pornise. 
Deodată s-a auzit un pîrîlt puternic. Alarmă. 
Cele două ghidaje de la suprafață spre orizon
tul XI.V sînt crăpate. Transportul e oprit. Cele 
două sute de „pline" de la orizontul XIV aș
teaptă nerăbdătoare să ajungă la suprafață.

Telefonul sună nerăbdător. „Avarie la puțul 
centru I" Echipa de întreținere a puțurilor din 
schimbul condus de Sava Cornel este anunțată. 
Ecoul telefonului mai vibrează încă în atmosferă 
cînd echipa se îndreaptă în cel mai 
spre locul avariei. Este ora I și 20 
împreună cu Sava Cornel se află 
schimb Lazăr loan-și Kineses Petru.

— Cuplați semnalul de puț. Eu intru să văd 
despre ce e vorba, iar tu Lazăre și cu Petre 
aduceți materialul de asigurare. N-au trecut decît 
5 minute. Iu puț se aud voci înfrigurate șl bo
cănitul grăbit de topor. Două ghidaje noi stau 
gata pentru a înlocui pe cele rupte.

încă 15 minute de încordare. Se aude zbîrnii- 
tul sîrmei de semnal a puțului și colivia se 
ivește la orizontul superior.

— Gata ?
— Da! Faceți drumul de probă și dați drumul 

la producție — răsună vocea plină de siguranță 
a lui Sava Cornel.

Șl iată că colivia a pornit pe puțul centru 
.doar după 20 de minute de stagnare. Timpul a- 
factat pentru schimbarea unul singur ghidaj este 
de 30 de minute. Zîmbind plini de mulțumire la 
faptul că producția nu a stagnat, cei trei oameni 
parcă ar vrea să spună: „am făcut noi altele șl 
mal și".

Unele dintre secțiile cooperativei 
meșteșugărești „Retezatul" din Ha
țeg, organlzîndu-și mai bine lucrul, 
folosind la maximum cele 8 ore de 
muncă, aprovizionîndu-se din timp 
cu materialele necesare, au reușit 
ca să realizeze sarcinile de plan pe 
trimestrul I 1968 înainte de termen 
cu zece zile.

Printre aceste secții se numără:

Confecții pentru femei (responsabilă 
Cornelia Stegărescu), Lenjerie (res
ponsabilă Meria lezan), Fierărie (res
ponsabil Iustin Băncilă), Cojocărie 
(responsabil Cornel Neiconi), Tapi
țerie (responsabil Miron Mihăioscu) 
și Foto (responsabil Mircea Rishi),

| 400 de trandafiri 
pentru orașul 
florilorI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Poate că iu nici una din lo
calitățile Văii Jiului, lucrările 
de gospodărire nu sînt atît de 
avansate ca în orașul Uricani. 
Acțiunile au început încă în 
cursul săptămînii trecute și au 
cunoscut o deosebită amploa
re duminică. Pină în prezent 
a fost curățată o mare supra
față din spatiile 
pregătit pămîntul 
ronduri cu flori, 
plantarea a 150 arbuști orna
mentali și a 400 trandafiri. U- 
ricaniul nu-și dezminte numele 
de oraș al florilor...

Sînt în curs de realizare șl 
alte acțiuni: amenajarea par
cului din fața liceului, demo
larea gardurilor necorespun
zătoare, inutile. Se preconizea
ză totodată efectuarea unor a- 
menajărl turistice — refugii 
șt fîntinl în apropierea dru
mului national.

verzi, s-a 
viitoarelor 

Se prevede

„Visul unei nopți 
de iarnă" la Bănița

Astă-seară, la căminul cul
tural dLn Bănița, un colectiv 
de actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului'1 din Petroșeni 
va prezenta, în fața spectalo-

Rostul sancțiunii
Gel care muncește bine 

este răsplătit potrivit rezul
tatelor obținute. In schimb, 
cei care provoacă daune u- 
nitățil în care lucrează, eco
nomiei socialiste, trebuie să 
le suporte, să răspundă ma
terial pentru acestea. E în 
logica lucrurilor, în spiritul 
principiilor noastre economi
ce ! Aceste două laturi ale 
cointeresării materiale, îm
binarea lor, are menirea de 
a întări spiritul de răspun
dere în muncă, disciplina so
cialistă, să contribuie la for
marea atitudinii socialiste fa
ță de obligațiile profesio
nale.

Acesta e scopul măsurilor 
disciplinare pe care nimeni 
nu le contestă. Dar este atins 
întotdeauna acest scop, sînt 
urmate în toate cazurile mă-

șurile disciplinare de efectul 
așteptat ?

La mina Pelrila s-au apli
cat In anul ce a trecut 1 183 
de sancțiuni pentru diferite

Ancheta 
noastră

abateri disciplinare. In a- 
cest an, după doar două 
luni și jumătate, numărul 
celor sancționați a ajuns în
să deja la 248, la care se 
mal adaugă cifra de 50 — nu
mărul sancțiunilor aplicate 
personalului tehnico-adminis- 
tratlv. Deci, sancțiuni se dau 
berechet. Dar insistăm din

Nicu SBUCHEA
corespondent

rilor localnici, comedia 
Tudor Mușațescu „Visul unei 
nopți de iarnă". Din distribu 
ție fac parte Viorica Popescu. 
Astra Miclescu, Ion Roxie 
Florin Plaur, Maria Dumitre-.

Florin Blănărescu, Ștefan 
Cecilia Teodoru și Nicn 
Ghorqhp.

in așteptarea 
recepției

Lucratorii Șantierului de co<> 
slrucții din Petrila au încheia, 
ieri finisajul la blocurile D 
și D 8 șl sînt in așteptarea co 
misiei de recepție. Astfel, car
tierul 8 Martie din Pelrila se 
îmbogățește cu încă două bîo 
curi moderne cuprinzind fo
care cite 31 de apartamente.

Cele 62 de apartamente se 
adaugă Ia altele 31 predate la 
Începutul lunii martie. In a- 
cest fel, constructorii petriteni 
și-au îndeplinit integrai sarci
nile pe trimestrul I la capito
lul apartamente predate.

înainte de lermen
La Lupeni au I 

reparații capitale 
termică nr. 8-turn, care furni
zează căldură și apă caldă 
pentru 184 de apartamente. 
Lucrarea respectivă, efectuată 
de o echipă condusă de lăcă
tușul Străulan Gheorghe, 
la sectorul I.L.L., a fost 
minată cu o săptămină 
devreme.

fost efectuat-
■ la centrala

de 
ter
mal

Și acum, 
„The Switch"

După ce 
de cultură

I

!
I

I

care 
al a-

mina

nou asupra întrebării : 
a fost efectul educativ 
cestor sancțiuni ?

Nu contestăm că la
Petrila nu s-ar fi înregistrat 
progrese pe linia reducerii 
absențelor nemotivate, a în
călcării N.T.S.. Dar, efectul 
sancțiunilor este pe măsura 
numărului acestora ?

Am ales drept motiv pen
tru reflecțiile noastre cîteva 
cazuri. Printre cei sancțio
nați am întîlnit multi sala- 
nați care au cite 4—7 sanc
țiuni chiar pentru abateri si
milare. Astfel, Stoica Carol 
a fost sancționat de 7 ori, A- 
postu Năstase de 6 ori, Ca
rol Florea și Simandi Axen- 
te de cîte 5 ori. Cazuri ase
mănătoare am întîlnit și in 
rîndul personalului tehnic: 
maiștrii Căpățînă Victor, 
Grăjdan Grigore au fost sanc
ționați de cîte 4 ori, Carol 
Eugen, Pălicl Mihai și Cri- 
șan Grigore de cîte 3 ori.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

sala mare a Casei 
din Petroșeni a 

găzduit, săplămîna trecută, for
mația de muzică ușoară „The 
Guys", iată că o altă forma
ție de muzică ușoară, tot din 
Anglia — „The Switch" pre
zintă, In zilele de luni, 1 ( 
lie, și marii, 2 aprilie, de la 
ora 17 și de la ora 20, spec
tacole in care pot fi ascultați 
solistul Bill Williams și trioul 
vocal de culoare „The Reflec
tions".

a

I
i

pre- . 
apri- I

In ’

I 
I
I

HH EA j
i
I
i
I

Az.i la ora 8 temperatura 
aerului a fost de zero grade 
la Petroșeni și plus 4 grade la 
Paring. (In cursul nopții ter
mometrul 
peratură 
respectiv 
maximele 
de plus 17 grade, 
ring plus 8 grade, 
zăpezii la Paring : 60 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Timp frumos.
Cerul mai mult senin, 
slab din sectorul sudic.

a înregistrat o tem- 
de minus 1 
plus 3 grade).
au fost la Petroșeni 

iar la Pa- 
Grosimea

grad
Ieri

(Continuare in pag. a 3-aj

Interiorul noului ate
lier electromecanic al 
minei Uricani, obiectiv 
realizat de lucrătorii 
șantierului T.C.M.M.

Ion DU BEK

CONTRA CURENTULUI

(Continuare in pag. a 4-a)
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Vizita făcută in februarie 
a. c. de președintele Portu
galiei, Americo de Deus Ro
drigues Tomas, în cea mai 
mică posesiune africană a ță
rii sale, avea ceva anacro
nic. Cind Tomas, ‘în virstă 
de 73 de ani, trecea pe stră
zile din Bissau, vechea și 
însorita capitală a Guineei 
portugheze, de pe zidurile 
clădirilor în stil colonial îl 
priveau portretele sale și 
cele ale ministrului său, An
tonio de OHviera Salazar, 
împodobite cu flori.

Liniștea și ordinea din Bis
sau erau insă înșelătoare. In 
păduri activează partizani a- 
fricanl, și nu numai în re
giunile mlăștinoase blntuite 
de malarie din Guineea, cl 
și în posesiunile portugheze 
cu mult mai importante — 
Angola și ’Mozambic. Pentru

apărarea acestora, mica Por- 
tugalie a trimis 120 000 de 
soldați. Iar vizita președin
telui Tomas urmărea să de
monstreze că tara sa nu in
tenționează să se lase dată 
afară din Africa tropicală.

Spicuiri din 
presa străină

la Guineea portugheză, sub 
conducerea dinamică a lui 
Amilcar Cabrai, în virstă de 
45 de ani, rebelii africani 
din insulele Capului Verde, 
controlează deja mai mult de 
jumătate din teritoriul regiu
nilor rurale din afara orașe
lor- inai mari. Această țară,

care reprezintă un mic șes, 
înfipta ca un clin în coasta 
de vest a Africii, nu-i pare 
vizitatorului din afară demnă 
de eforturile depuse acolo de 
portughezi. Lisabona este 
însă convinsă că dacă va fi 
vreodată nevoită să-și coboa
re drapelul în Guineea por
tugheză, mișcările pentru In
dependență din Angola șl 
Mozambic vor fi foarte mult 
stimulate. Iar în aceste două 
teritorii interesele portugheze 
sînt foarte mari.

Revolta africanilor a înce
put in Angola In 1961 prin- 
tr-o serie de atacuri înver
șunate ale partizanilor. Por
tughezii au reacționat rapid 
și cu furie. S-a folosit pe 
scară largă tiapahnul, și sate
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Trebuie intensificat ritmul 
de lucru pe toate șantierele!

(Urmate din pag. 1)

Nici In ce privește deschiderea 
finanțăriloT nu s-a făcut lotul. Nu 
s-au deschis finanțări pentru obiec
tive In val-,.->Te de 31 980 000 lei, din 
care ponderea cm mal marc revine 
C.C.V.J. Dc asemenea, nu an fost 
în* ;• contractai.- >tilaje tehnologice 
în valoare de 6 560 000 lei. lapt care 
pune sub -cmc >1 întrebării posibili
tatea realizării în acest an b obiec
tivelor industriale respective.

Rcnefidfirii nu asigură un control 
competent si eficient pe faze de 
lucrări, nu ian măsuri de prevenire 
a lucrărilor •-> ca’-lc.lr nc< nrespnn- 
xătaare

FaW de această 
Ccmtleluliu mnnicip’ 
preconizai măsuri de 
ponderii beneficiarilor pentn: 
zarea pianului de investiții. 
P0 aprilie a. c. beneficiarii \ 
gura documentația 
toate lucrările de 
și deschiderea fina 
nea, pîr 
tractate 
Cadrele 
C.C.V.J.

Toate resursele 
șantierelor — 
în sprijinul respec 
tării termenelor 
de execuție

nice nu dovedesc maximum de exi
gență fată de calitate, Iar dirigin- 
tll do șantiere excrcilă un slab con
trol.

jatie. Biroul 
de partid fi 
■lărire a răs- 

u reall- 
Pînă la 

r. beneficiarii vor asi- 
completă pentru 

investiții pe 1968 
o țării. De aseme- 

5 la 15 aprilie să fie con- 
toate utilajele tehnologice. 
Direcției de investiții a 
să simtă răspunderea pen

tru sarcinile ce le revin, să urmă
rească execuția lucrărilor pe toate 
fazele si să dovedească mai multă 
exigentă la recepțicmarea lucrărilor.

Fondurile prevăzute pentru obiec
tive care nu pot fi realizate în acest 
an să fie propuse spre a fi redistri
buite pentru alte lucrări. Insistînd 
pentru alegerea celor mai bune so
luții de proiectare si execuție, luînd 
toate măsurile pentru ca obiectivele 
noi să atingă parametrii proiectați, 
In termenele stabilite. beneficiarii 
trebuie să-și îndeplinească rolul Im
portant pe care-I au în asigurarea 
unei eficiente înalte a fondurilor a 
locale pentru investiții.

in legătură cu investițiile subte
rane, se ridică problema concordan
tei între termenele de execuție și 
termenele intrării lor in funcțiune. 
Sînt lucrări de zeci de milioane de 
lei realizate prematur, care pînă la 
Intrarea în funcțiune necesită chel
tuieli mari de IntrotineTe.

Nciea’iizbicn planului de construe- 
iii-monte:» se datorește si lipsurilor 
caro frînează activitatea șantierelor. 
Nu s-au luat toate măsurile pentru 
dcp.isirc’c greutăților lcqatc de ano
timpul friguros, din caro cauză șan- 
tierc’.e f.c înregistrat, fără excepție, 
ritmuri ?c<i7iite la începutul anului. 

■. : nbi n IWțî ea timpului,
r.imîncrile în urmă nu au putut fi 

cauza deficiențelor 
Po unele șantiere 

;int asigurate rampe 
a materialelor, con- 

betoanelor. 
se simte

Dependență strînsă 
între gospodărirea 
șantierelor și 
realizările obținute

pc

recuperate din 
organizatorice, 
nici acum nu 
de descărcare
diții pentru prepararea 
Deși pe toate șantierele 
lipsa de efective, nu s-au luat toate 
măsurile pentru folosirea rațională 
a forței de muncă, pentru utilizarea 
Intensă a dotării tehnice. In primele 
două luni ale acestui an la T.C.M.M. 
s-au înregistrat 507 zile învoiri șl 
concedii fără plată și 487 zile ab
sente nemolivate, iar ' ”
1 284 zile învoiri și 
plată și 812 absențe 
același timp, Indicele 
utilajelor a variat la
50—82 la sută, iar la T.R.C.H. între 
40—78 la

Aceste deficiente au avut drept 
consecințe nerealizarea productivi
tății planificate, un ritm slab de e- 
xecuție. La T.C.M.M., de pildă, in
dicele de productivitate a fost rea
lizat numai în proporție de 98,9 la 
sută.

Există, de asemenea. deficiențe și 
în ce privește calitatea. Izolațiile 
hidrotehnice și termice, instalațiile 
'«mitare lucrările de glisare a unor 
blocuri nu întrunesc indici cores
punzători de calitate. Șefii forma
țiilor do lucru, maiștrii, cadrele teh-

la T.R.C.H. - 
concedii fără 

nemolivate. In 
de utilizare a 
T.C.M.M. între

înlăturarea risipei de muncă 
șantiere, reducerea prețului do cost, 
prevenirea degradării materialelor, 
impun o grijă deosebită pentru gos
podărirea șantierelor. Nu se pot ob
ține rezultate hune unde domnește 
risipa, lipsa de ordine. Pe șantie
rele din Valea Jiului continuă să 
se risipească mult ciment, se degra
dează cantități mari de material 
lemnos, cărămidă, fier-beton șl al
tele. De asemenea, sînt slab gospo
dărite depozitele de tranzit ale șan
tierelor social-culturale. Această sta
re de lucruri generează cheltuieli 
mari în plus de manoperă, pierderi 
de timp, înlîrzieri în execuția lucră
rilor de construcții.

O expresie a spiritului gospodăresc 
slab o constituie stocurile 
mative. Numai în cadrul 
stocurile supranormative 
la 11141 000 lei, iar pe 
T.R.C.H. la 1 401 000 lei.

Continuă să se mențină 
rea forțelor pe obiective
multe din ele rămase restante din 
anii trecuți. Concentrarea forțelor 
materiale și umane pe obiectivele 
Importante va duce la îmbunătăți
rea întregii activități de investiții.

supranor- 
T.C.M.M. 
se ridică 
șantierele

dispersa- 
mărunte,

sută.

In semestrul I — 
cel puțin 50 la sută 
din planul anual

Cu toate rămînerile în urma, pe 
șantierele Văii Jiului există toate 
condițiile pentru realizarea în acest

an fi planului lucrărilor dc Investiții. 
Materializarea acestor posibilii?» ti 
ncresil.i însă o susținută muncă de 
organizare, măsuri eficiente de înlă- 
Inrare a lipsurilor de pînă acum.

Principalul obiectiv care stă în 
prezent în fața organizațiilor de 
rnnslmrțjl șl montaje este asigura
rea realizării, pînă la sfîrșitul pri
mului semestru, a cel puțin 50 la 
sulă din planul anual. Paralel cu 
aceasta, trebuie luate măsuri ca în 
trimestrul 111 să se realizeze un a- 
vans de 30 la sulă din planul p<- 
Irimoslrul IV. Pe șantierele T.R.CfL 
trebuie să se asigure ca pină în 
octombrie-noiembric se termine
obiectivele planificate po 1968, con- 
llnuîndii-so pină la sfîrșilul anului cu 
crearea frontului de lucru pentru 
1969.

Printre masurile care se impun 
în vederea realizării acestor sarcini 
se numără: asigurarea unei capaci
tăți de execuție la nivelul planului, 
punerea la punct a drumurilor de 
acces, îmbunătățirea alimentării șan
tierelor cn energie eleclj-ică și apă, 
folosirea din plin a utilajelor șl 
mijloacelor de transport, extinderea 
mecanizării lucrărilor. Trebuie folo
site larg metodele avansate în con
strucții, îndeosebi glisarea, prean- 
samblarea etc. Îmbunătățirea apro
vizionării tohnico-materiale. introdu
cerea ordinii în depozitare și ma
nipulare, combaterea fermă a risi
pei, utilizarea rațională a timpului 
de lucru — luîndu-se măsuri de orga
nizare a lucrului în două schimburi 
unde este cazul — sînt sarcini de 
mare răspundere ce stau în fața 
conducerilor șantierelor. F. necesar 
să se stabilească grafice de termi
nare șl predare a tuturor obiective
lor cu valoare mică neglijate și res
tante din anii trecuti.

O contribuție de 
realizarea 
pundere c< 
trebuie
Ințifică 
fiecare 
parte.

Garanția îndeplinirii acestor sar
cini o constituie creșterea rolului 
organizațiilor de partid de pe șan
tiere în mobilizarea colectivelor la 
respectarea graficelor de execuție, 
ridicarea nivelului calitativ al lucră
rilor, folosirea eficientă a materia
lelor, a timpului de lucru. Dreptul 
de control trebuie folosit din plin 
de către organizațiile de partid pen
tru înlăturarea lipsurilor și stabili
rea de măsuri eficiente în vederea 
îndeplinirii planului anual. întărirea 
continuă a organizațiilor de partid 
de pe șantiere prin primirea in rîn- 
durile membrilor de partid a celor 
mai buni constructori va crea con
diții pentru repartizarea forțelor de 
partid la flecare loc de muncă 
desfășurarea unei 
ganizatoTice 
realizarea

Militind 
celor de 
minerilor 
lichidarea 
tlvitatea

prim ordin la 
de mare răs

față șantierelor 
organizarea ști- 
și a muncii la

sarcinilor 
j stau în 

să o aducă 
a producției 
obiectiv, la fiecare punct în

Mîine, pe stadioane

Uricani — Știința Petroșeni.

FOTBAL

< Ora 13,80 : Rapid — Jiul (e-
chipe de tineret — rezerve).

♦ Ora 15,30: Rapid — Jiul (A).

4- Ora 11, la Uricani: Minerul

rul — Constructorul Hunedoara.
(In deschidere la toate aceste me

ciuri din campionatul interjudetean 
vor juca echipele de juniori).

♦ Ora 11, la Lupeni: Conslruc-
torul — Minerul Vulcan.

♦ Ora 11, la Petrila : Preparato-

...Șl ÎN SĂLI

♦ Sala I.M.P., ora 9.30 — VOLEI: 
Știința — Politehnica Timișoara; ora 
11 — baschet Știinta — Unlo Satu 
Mare.

-------•--------

Meciuri amicale
In vederea menținerii „formei” 

pentru meciurile pe care le au de 
susținut mîine, în campionatele din 
care far parte, miercuri și joi, s-au 
disputat cîteva partide amicale de 
fotbal, rezultatele cărora le aducem 
la cunoștința publicului nostru citi
tor, considerind că nu sTnt lipsite 
de interes. Astfel :

Jiul Petroșeni 
jcnl 4—J.

Minerul Lupeni
Lupeni 7—1.

Minerul Vulcan 
noasa 0—2

Parîngul Lonea 
minier Petroșeni 1

Știința Petro

Constructorul

Constructorul

Pronosticul 
nostru
pentru concursul Pronosport 

nr. 13 din 3! Ill J968
I. România — Polonia 

(juniori
Steaua — Farul 
Petrolul — Progresul 
U. Craiova — U. Cluj 
Jiul -- Rapid

2.
3.
4.
5.
6. A.S.A. Tq. Mureș — 

U.T.A
Steagul roșu Brașov 
Dinamo Bacău 
Tnd. Sîrmei — 
C.F.R. Cluj 
Varese — Bologna 
Napoli — Juventus 
Roma — Mantova 
Spăl — Cagliari 
Torino — 
In terna/tonale

7.

8.

9. 
10.
11.
12. 
13.

I

X

1

1

X

1
1
1
1
2

x

1 X

Avancronica fotbalistica

$1 ACUM, CONFRUNTAREA 
CU RAPIDUL

In etapa a IV-a a returului cam
pionatului divizonar A sînt progra
mate, mîine, șase meciuri.

La București, în meciul Steaua — 
Farul, înaintarea „forte" și destul 
de eficace a marinarilor va încerca, 
firește, să treacă peste apărarea so
lida a militarilor. Rezultatul meciu
lui va depinde de forma lui Sasu, 
Iancu și Kallo, de decizia-n inter
venții a Iui Dumitru Nicolae și de... 
ratările lui Voinea. Credem, totuși, 
că elevii „profesorului" Constantin 
vor tranșa in favoarea lor rezulta
tul unei partide care se anunță 
foarte disputată. Celălalt meci din 
București pune fată-n fată pe mul
tipla campioană Dinamo și pe F. C. 
Argeș, echipă cu pretenții la titlul 
suprem de anul acesta. Dacă exce
lenta aripă dreaptă a dinamovișlilor, 
refăcută recent, Pîrcălab — Varga 
se va găsi-n „zi mare", iar Dobrin 
nu va Ii lăsat de Dinu să-și facă 
jocul, Dinamc va cîștiga. Altfel, 
F. C. Argeș poate să nu scape din 
miini, chiar așa ușor, locul pe care-1 
ocupă-n clasament. Petroliștii, deși 
vor „simți" o Teplică dîrză din par- , 
tea „bancarilor* (ajunși în situația 
de a prelua „lanterna roșie"), vor 
merge la cî.șlig. După trei Infringed 
consecutive, studenții craioveni vor 
primi „vizita" colegilor clujeni. Nu
mai faptul că Teașcă a declarat, îna
inte de Telur, că echipa sa (U Cluj) 
va termina campionatul Înaintea ol
tenilor, e deajuns pentru a-i deter
mina pe fotbaliștii din „cetatea Ba-

nilor" să facă totul pentru victorie. 
Și, probabil, o vor obține fără în
doială. A.S.A. va avea, In aparen. 
ță, un examen mal ușor de dat, aca
să, la Tîrgu Mureș, în fața arădanl- 
lor. Spunem, In aparentă, pentru că 
și echipa lui N. Dumitrescu va În
cerca să... nu piardă meciul. Brașo
venii, cu ascendentul moral căpătat 
în ultimele două meciuri (deși la 
Cluj au pierdut In ultimele secunde), 
nu vor lăsa speranțe elevilor lui Ni- 
cușor. Ar fi prea de tot ca băcăuanii 
să cîștige al doilea meci consecutiv 
In deplasare. In sfîrșit, ultimul meci 
și care ne interesează cel mai mult, 
se dispută la Petroșeni. A venit rln- 
dul Rapidului să „simtă" că pe te
renul Jiului, nu se pot obține ușor 
puncte. Deși anul trecut le-a cucerit, 
după un meci în care Jiul n-a fost 
nici pe departe de forma sa maxi
mă, mîine „băieții" Iul Cordum șl 
Frînrolesrii nu vor dezmint! aștep
tările. Si noi așteptăm victorie I Nu 
punem la îndoială valoarea unanim 
recunoscută n giuleșlenilor, însă 
sînlem convinși că și jucătorii Jiu
lui vor depune toate eforturile, vor 
face apel la toate „dotatiile" lor teh- 
nico-taciice pentru a-și adjudeca 
victoria. Si. totodată, simpatia tutu
ror suporterilor, care, mîine, nu vor 
pregeta să-și susțină frenetic echipa 
favorită, pină la ultimul fluief al 
arbitrului. Mîine, deci, din nou cu 
toții : I-IAI JIUL I

V. TEODOR FSCU

CONSEMNAM
După toanele 
lui Toderici

Blocul turn I .3.3 din Pclrilu 
<i lost dat in lolosinlă anul 
trecut, in decembrie. După un 
timp a începui sâ ium Doneze 
și lillul Dar inia că de clleva 
zile liftul mal mult stă decfl 
circulă. /Xsla depinde de toa
nele mecanicului Toderici Ni
colae. Ncavind încotro, loca
tarul urrâ scările (blocul are 
' etaje) La mecanic n 
Luară nimeni să-l inlh'l;

reanu. Aurelia Alături ile cei 
trei, la devorarea prăzii par
ticipă șl Ambru.s Magdalena 
din Lonea. Doi găinari, două 
găinărese •— cvartet găinărcsc 
corn piei.

Aventura o deapănă acum 
la mili/le. Semn că s-au fript 
cu ciulamaua...

Iul", rlln Urleani. Și a lovii u- 
pol flecare cu ce a avut mai 
la iridemlnă — cutii, pumnal 
sau piatră. Dacă nu li potoleau 
cetățenii, allafi In fafa bufe* 
lului. nu se știe dacă omul, 
nevinovat, scăpa cir vidfd.

Romică, „șeful", este in luna 
de miere. Dar se pare că fși 
dă loală silința să o transfor
me in lună de nelin.

Bazarul 
dezordine:

Gașca 
lui Romică

loc de muncă și 
munci polilico-or- 

cuprinzătoare pentru 
sarcinilor de plan.

I pentru respectarea grafi- 
executie, înlăturarea ră- 
în urmă, descoperirea șl 
cauzelor care frînează ac- 

șantiejx-loț, ,<uilăr,ind preo
cuparea pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă .și de viat<” 
constructorilor, organizațiile 
partid vor mobiliza colectivele șan
tierelor la muncă rodnică pentru 
realizarea integrală a planului de In
vestiții și predaTea la timp a noilor 
obiective industriale.

ale 
de

Claie peste grămadă bldot 
ne și coșuri metalice iar In 
completarea „peisajului" gră
mezi de gunoi. (In parte, citi
torul se poale edliica privind 
lologralia alăturată). Unde ne 
aflăm ? La Fabrica de produ
se lactate din Livezeni. Acolo 
poale li 
slabului 
cirul se 
linea ?

Franclsc VTTRO

TELEVIZIUNE

văzul acest bazar al 
spirit gospodăresc. Pe 
va întrona și aici or-gainaresc

19,00

15,55
17,45

18,00
18,30

Cvarf ef

Drimborennu Ion. din Petro
șani (sir. $1 O. fosil nr. 7) a 
găsit drcpl aliat pe Vodă loan 
și s-au lăcul găinari. înaripa
tele șterpelite din gospodăriile 
vecinilor sini transformate In 
ciulama de sora lui Drimbo-

F.sle lormală din palm huli
gani, cunosculi in toi Urlcaniul: 
IVASCU ȘTEFAN, lONAȘCU 
IOAN, NEAGU DORI I. șl cu 
BURA ROMUIUS patru.

Romică e „șelul".
Ultima lor ispravă : au ala

un cclăfoan pașnic, după 
fși tulburaseră In prcala- 
mințile Iu bulelul „Ardea-

Fotbal :
Pentru cei mici : Lante 
qică.
Pentru noi, femeile!
Curs de limba spaniolă — lec
ția a 9-a.
Biblioteca școlarului : ..Balta- 
gul" de Mihail Sadoveenu. Dra
matizare de Alecu Ivan Chilia. 
Prezintă: Alex. Plru. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic, 
citate.

20,00 Tcle-enciclopcdia.
21,00

21,10
22.00

22.30
23,00
23,15
23.30

Intllnire cu... Astă seară, bale
rina Cristina Harmel Zire. 
Film serial : „Evadatul".
Arii și melodii vechi. în rit
muri noi. Montaj muzical-co- 
regrafic.
Parada vedetelor.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închideri a c misiunii.

PROGRAM DE RADIO
Duminică 31 martie

ra e
Duminică 31 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: De 
trei ori București; Republica: Lor
dul din Alexanderplalz; PETRILA: 
Cum să furi un milion; LONEA — 
Minerul : Reîntoarcerea lui Surcouf; 
AN1NOASA : Compartimentul uciga
șilor; VULCAN: Profesorul distrat; 
PAROȘENI : Suzana și băieții; LU- 
PEN! — Cultural: Operațiunea Cros- 
bow; Muncitoresc: 101 dalmalieni; 
URICAN1 : Sindbad marinarul.

La microfon, melodia preferată; 
Radiomagazinul ascultătoarelor; 
Varietăți muzicale; 10,30 Radio- 

ii folcloric;

6,00 Cînter și jocuri 
sul patriei; 6,30 Buletin

PROGRAMUL

..Prieten»" ai cărților r
Manualele au rămas tn ghiozdane, cărțile d«' 

leaplă în biblioteca școlii !
Dar ei, pentru ca totuși să- râmină......fideli" c

„frecat* pe cele de joc.

(Urmare din pag 1)

In acest caz, cînd același om pri
mește mai multe sancțiuni pentru 
aceeași abatc-re sau una similară pu
tem afirma că omul și-a corectat 
comportamentul, că sancțiunile au 
avut efect?

Am avut o discuție cu ing. Ani- 
țescu Nicolae, șeful sectorului 11 
despre cazul maistrului Căpățînă 
Victor, sancționat de 4 ori anul tre
cut pentru diferite abateri.

— Am venit doar In a doua parte 
a anului la sector, deci doar două 
din cele 4 sancțiuni le-am aplicat 
eu, ne-a spus interlocutorul. Am
bele pentru indisciplină : neexecu- 
lare de ordine, inducere în eroare. 
Eu am discutat cu cel In cauză, l-am 
explicat gravitatea abaterilor sale. 
Totuși...

S-a discutat,
cauză. Probabil, a discutat și șeful 
de sector care 
oare asemenea ..dialoguri" Intre cei 
vinovat! de o abatere și cei care 
sancționează sînt suficiente? Nu pa
re a reduce rostul sancțiunii la un

conflict intre două persoane — cel 
sancționat și cel care sancționează ? 
Lipsește intervenția colectivului.

— Nu am făcut încă totul ca sanc
țiunile să-și atingă scopul 
ne spunea ing. Murii Emil, 
nei. Se mai dau sancțiuni 
unele cadre tehnici fără

educativ, 
șeful mi
rt e către 
a avea

Înainte de aplicarea lor discuții 
cei sancționați, fără a depune

cu 
o

că în lot anul 1967 au lost disc»» 
tale în grupele sindicale 150 aba
teri de la disciplină, iar 36 de ca
zuri au fost analizate de consiliul de 
judecata. Cam puține fală de numă
rul abaterilor și chiar al sancțiuni
lor I Dar ce s-a făcut în acest an ? 
Lipsește evidența care ne-ar fi pu
tut edifica asupra discutării cazuri
lor de indisciplină, iar consiliul de

cerut părerea despre măsura 
si ating scopul educativ sanc- 
aplicate și tovarășului Che- 
loan, secretar al comitetului

ișadar, cu cel în

fusese Înainte. Dar

ROSTUL SANCȚIUNII
muncă stăruitoare pentru îndrepta
rea celor In cauză. De asemenea, 
s-au dat multe sancțiuni fără a pre
lucra In public cazul de indiscipli
nă respectiv spre a trage și alții în
vățăminte. Noi am luat măsuri spre 
a asigura un efect educativ sporit 
sancțiunilor. In această privință, în
să, așteptam un sprijin mai substan
tial din partea sindicatului...

La comitetul sindicatului am aflat

judecată — ne-a informat tov. Giur
giu Gheorghe, președintele sindica
lului, n-a primit nici o cerere din 
partea sectoarelor pentru a judeca 
vreun caz. Tovarășul Giurgiu ne-a 
mai spus :

— Atîl Inginerii cît și maiștrii ne
glijează munca cu oamenii, dau de 
multe ori sancțiuni fără disceniă- 
mînt dar poale că nici grupele sin
dicale nu acționează cu promplilu-

dine pentru a remedia slarea indis- 
ciplinară, pentru a face „caz" din 
abateri.

J-am

'Emile 
recheș
orășenesc de partid.

— Se spune că se dau multe sanc
țiuni. Poale. Dar ele sînt efectul, iar 
cauzele lor sînt abaterile. Or, dacă 
acestea-s numeroase, înseamnă că 
nici efectul sancțiunilor nu e cel 
scontai. Se poale tace mai mult fără 
îndoială. Alîl personalul tehnic cît 
și sindicatul trebuie să aibă- mal 
mult în atenție omul, să se apropie 
de el. O discuție competentă, sin
ceră, face deseori mai mult decit o 
sancțiune. Fără îndoiala organizați
ile de partid au un cuvint holurilor 
de spus în privința muncii educa
tive, a întăririi disciplinei. Ele au 
datoria să acționeze cu mai multa 
operativitate Această prob’emă co
mitetul de partid a' minei o are in 
alenție și o va lua chiar in dezba
tere.

8,00 
9,00 
9,30 
publicitate; 10,40 Matineu 
11,00 Buletin de știri; 11,07 Olimpia
da melodiilor; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Estrada duminicală; 14,00 
Radiojurnal; 14,10 Concert de estra
dă; 14,30 Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 15,00 Sport 
și muzică; 18.00 Muzică populară;
18,20 Programul orchestrei de estra
dă a Radioteleviziunii; 19,00 Intilni- 
re cu melodia populară și interpre
tul preferat; 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,10 Melodii românești; 20,25 Tea
tru scurt. Premiera „Mica suită a 
așteptării" de Roger Richard; 21,00 
Ilustrate muzicale; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
Cînlă orchestra Max Greger; 
Moment poetic; 22,45 Cîntă 
Montand; 23,00 Melodie, ritm, 
rețe; 24,00 Buletin do știri; 
Estrada nocturnă.

0,05-

22,20
22.30 
Yves.
tine-

-5,00

de pe întin
de știri; 6,35 

Divertismente pentru fanfară; 6,45 
Radio-public it.de; 7.00 Melodii popu
lare; 7,20 Vals din opereta „Eva" 
de Leliar; 7,30 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 7,45 Buletin de știri; 7,52

Nolati-vă din p,..gramele noastre; 
7,54 Jocuri-populare; Stația 351 ni: 
7,45—8,00 Agendă bucureșteană; 8,00 
Teatru radiofonic pentru copii; 9,00 
Capriciile nr. 1, 4, 15 și 18 de Pa
ganini; 9,15 Emisiune de folclor; 
9,30- Buletin de știri; 9,33 Muzică u- 
șoară interpretată de Alexandru In
ia; 9,45 Corul de copii al Radiotele
viziunii; 10,00 Caleidoscop muzical;
10.30 Cîntă Rita Pavone; 10,45 A 
7-a artă; 11,00 Concertul capodope
relor; 12.35 Ciută Pușa Poenaru și 
Ion Duca; 12,50 Valsuri; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Concert de prinz; 
14,00 Arii din opere; 14,15 Din crea
ția de muzică ușoară a compozito
rului Ion Vasilescu;' 14,30 Unda ve
selă; 15,00 Piese instrumentale; 15,10 
Coneurs cu public; 15.35 Soliști șl 
orchestre de muzică ușoară; ’6,00 
Buletin de știri; 16,05 Suita din ba
letul „Curtea veche" de Mihail Jora;
16.30 Muzică ușoară; 16,50 Cintcce 
și jocuri;. 17,15 Recitat de pian 
Gheorghe Flalmoș; 17.30 Revista li
terară radio; 18,00 Opereta „Poveste 
din cartierul de West" de Leonard 
Berstein; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Melodii magazin; 20.00 Piese pentru 
vioară; 20,15 Muzică de dans; 21,00 
Radiojurnal; 21,10 Din nou muzică 
de dans; 21,40 Romanțe; 22,00 Me
tronom '68; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Festivalul muzical internațional ,,Hai
naut Belgia" — 1967; 0,17 Muzică 
ușoară; 0,55—1,00 Buletin de știri.

Simbătă 30 martie

A murit Karl Storck, întemeietorul Școlii românești 
de sculptură (n. 1826).

1907 — S-a născut Francisc Panet, militant al mișcării co
muniste, executat la Jilava (m. 1941).

1952 — A fost executat Nikos Beloianis, erou al poporului 
grec, militant al mișcării muncitorești, membru al C.C. 
al partidului comunist.

O.C.L. ALIMENTARA
ANUNȚĂ5

bune 
lației 
re, în

vederea unei cît mai 
aprovizionări a popu- 
cu produse alimenta- 
ziua de 31 martie a c.

toate magazinele 
alimentare

vor îi deschise
intre orele 7-12

MICA PUBLICITATE
PIERDUT parafa dr. Florescu Monica, medic. O de

clar nulă.

PIERDUT cartea de muncă seria A.B. 281 82-1 eliberată de 
Exploatarea minieră Vulcan, pe numele Udroiu Cornel, sir. 
Morii, 57 Vulcan. O declar nulă.

f

it.de
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DIN NOU DESPRE;

Cum își
primește mina
noii angajati

de unitățile i 
noilor angajați.

acestor condiții i 
Avtnd In

aparțin înd 
Problema 

nu a fost 
i vedere 

a anului 
Dtlja,

In ultimul timp, in ziarul nostru 
nu aparul mai multe însemnări cri
tice cu privire la condițiile socialo 
oferite 
C.C.V.J.
asigurării
încă rezolvată, 
faptul că In prima parte a 
In curs, electivele minelor 
Ln-zeni, Paroșeni, urmează să creas
că cu vreo 900 de salariați, am con
siderat indicat să abordăm chestiu
nea în fața conducerii administrati
ve a C.C.V.J. Așadar...

Ce preocupări sînl In prezent pen
tru îmbunătățirea condițiilor socia
le oferite noilor angajați ?

Cazarea este asigurată — ne-a 
spus to\. Karpinecz loan, directorul 
administrativ al G.G.VJ. In luna Ia
nuarie am amenajat într-un bloc mo
lie’-' din cartierul Aeroport un că
min cu 200 de locuri pentru mina 
Dîlja. In martie vom amenaja încă 
un cămin cu 100 de locuri pe str. 
Cuza Vodă. Avem de rezervă încă 
un cămin — cel de pe str. 23 Au
gust. Pentru angajații minei Paro
șeni, avem 80 de locuri asigurate 
într-un cămin al minei Vulcan, iar 
în trimestrul 11 vom prelua un bloc 
turn în care vom avea 400 de lo
curi. In acest fel vom soluționa pro
blema cazării muncitorilor alit pen
tru mina Vulcan cît și pentru Paro
șeni. Pentru mina Bărbăteni 
create condiții de cazare la un 
min al minei Lupeni — 100 de 
curi libere.

— Dar mobilierul ?
— Intr-adevăr e o problemă: 

minul minei Dîlja nu a puiul fi 
lat cu dulapuri. Motivul: achizițio
narea mobilierului nu a fost prevă
zută din anul trecut în planul de a- 
provizionare. Ce am reușit să fa
cem : am achiziționat 500 de paturi 
și saltele. Dotarea în continuare a 
căminelor cu mobilierul necesar ne 
este în Dreorur - Ia I.O.I.L. Pe- 
troseni avem comenzi pentru 45 de 
dulapuri. Am primit asigurări că nl 
se vor livra cîle 12 pe lună. Pen
tru a urgenta completarea mobilie
rului din cămine vom apela și la 
întreprinderea de industrie locală 
din Hațeg.

— Au existat nemulțumiri și in 
privința cantinelor.

sînl 
că- 
lo-

Ca- 
do-

— Da. Să vorbim însă de canti
na minei Dîlja. Aceasta poate asi
gura masa la 400 
camdfltă arc doar 
sînl însă necesare 
țiri... dintre care 
desigur la calitatea meselor. In pre
zent cantina trece prin greutăți. A- 
ceasta din cauza că nu și-a creat 
nici un stoc do iarnă. De asemenea, 
Colectivul cantinei depune strădanii 
insuficient! pentru întocmirea unor 
meniuri variate, consistente. Avem in 
vedere aceste neajunsuri și vom lua 
măsurile necesare. Am avut proble
me și în ceea ce privește cantina 
de la Vulcan. Aici am ajuns la în
țelegere cu șantierul T.C.M.M. 
salariații minei servesc masa 
cantina șantierului. La Pelrila nu 
vem probleme; avem o cantină bu
nă. La Uricani sălariații minei ser
vesc masa la o cantină-restaurant 
— apreciată unanim de abonați. La 
Lupeni, deoarece după sondajele 
făcute, numărul celor dornici să 
servească masa la cantină nu a în
trunit numărul necesar pentru des
chiderea unei cantine, s-a convenit 
ca doritorii să servească masa la 
cantina șantierului de construcții.

— CE NE PUTEȚI SPUNE DFS- 
PRE BĂILE NOII OR MINE?

— Greutatea cea mai mare o a- 
‘ vem la mina Dilja. Baia e supra

aglomerată și produce nemulțumiri. 
Această situație va continua pînă 
la terminarea complexului social-ad- 
ministrativ pe care 
T.C.M.M. o tărăgănează 
La Paroșeni baia e gala. In schimb, 
nu e terminată conducta de aduc- 
țiune a apei. Consumul 
fi reglementat pe baza 
gram. Aceasta pînă la 
conductei magistrale de 
de la Valea de Pești. In ceea ce pri
vește minele Livezeni și Bărbătenî, 

sociale 
cîle o

de oameni. Deo- 
150 abonați. Aici 
cîteva îmbunătă- 
prima se referă

$1 
la 
a-

șantierul 
de mult.

de apă va 
unui pro- 
termi narea 
aducțiune

aici s-au amenajat grupuri 
pentru organizare avînd si 
baie cu sase dușuri.

Deci, sînl realizări. Sini și 
me ce-și așteaptă rezolvarea,
linuare, atenția se fere concentrată 
asupra acestora din urmă. Și aceas
ta din partea tuturor organelor vi
zate !

proble- 
I» CQH-

I. D.

!
(Urmare din pag. 1)I

! tale cu tehnica modernă, in
troducerea mijloacelor moderne 

! de transport subteran etc.
Chiar și celui neavizat, in- 

, cinta minei Lonea II îi oferă 
dovezi^ ale unui remarcabil 

’ progres pe linia modernizării 
producției. Incinta minei este 
dominată de o clădire ale cărei 
linii arhitectonice degajă ele
gantă și prospețime. Este blo
cul administrativ — social. 
Aici își au sediul nu numai 
serviciile tehnice și adminis-

Pete pe fafa 
cartierului

(Urmare din pag. 1)

Imagine a
unei
dezvoltări
impetuoase

un pericol de accidentare a celor 
mici — cum multe dintre ele au 
ajuns deja. Sau s-a preconizat ca la 
aceste microparcnri do distracție să 
aibă acces doar copiii cuminți, iar 
cei zburdalnici să privească de pe 
margine, cîgd în realitate este tocmai- 
invers...

Numeroase cheltuieli și eforturi a 
necesitat și amenajarea spațiilor ver-r 
7.i. Acum, acestea au fost intersec
tate de nenumărate poteci făcute de 
oameni grăbiți și nepăsători, de caur 
ciucurile camioanelor sau șenile de 
tractor. Firișoare de iarbă menite să 
îneînte ochiul și să dea un aspect 
atrăgător cartierului au fost călcate 
în picioare și distruse, iar pentru 
refacerea gazonului vor fi necesare 
alte săpături și alți bani.

Sînt cîteva din deficiențele care 
continuă să se manifeste In gospo
dărirea unuia din cele mai mari car
tiere ale municipiului nostru. Se 
impune, mai ales avînd în vedere 
apropierea primăverii, să fie luate 
măsuri de pe acum pentru ca acest 
cartier să nu rămînă pe mai departe 
tributar unei cerințe elementare a 
vieții civilizate: curățenia, ordinea.

SECVENȚE
CUL
Cerc de

Dragoslva pentru literatură, 
voința nestăvilită de a-șl 
lărgi orizontul de cunoaștere 
au determinat un grup, deo
camdată restrîns, do 20 slu- 
denți și cadre didactico de 
la l.M.P. să pună în urmă cu 
un an bazele unui cerc lite
rar. Conducerea cercului (loc-

TURALE
literatură

tor Virginia Dancu și asis
tent Bencdik Morong) și-a 
îndreptat atenția spre două 
direcții distincte: stimularea 
creației literare a tinerelor 
talente -și informarea lor li
terală. In ședințele cercului 
se citesc cu regularitate lu
cruri In versuri și proză.

revistaCuvînt înainte la
enciclopedică școlară „Laboramus"

Stimulați de atmosfera en
tuziastă, de 
lentelor în 
prins1', în < 
constituie < 
am găsit < 
cream un cadru propice dez
voltării aptitudinilor, cultivă
rii talentelor, popularizării 
pasiunilor, comunicării idea
lurilor, năzuințelor și aspira
țiilor.

Pornită la drum după fră- 
mintări îndelungate, într-un 
cerc restrîns de pasionați în 
ale literaturii, revista „La- 
boramus" are ambiția să de
vină sinteza visurilor crea
toare ale tuturor adolescenți-

» efervescența ta- 
„evul nostru fl

care însuflețirea 
cheia succeselor, 
de cuviință să

lor din liceu.
.Am vrea să comparăm re

vista noastră cu un ogor pe 
care lucrează cu hărnicie, 
cu entuziastă dăruire, cu mi
gală de albină o forță colec
tivă, hotărîtă a obține rod 
bogat. Ne vom cultiva ogo
rul cu ambiție, tenacitate și 
perseverentă.

In straturi vom așeza se
mințele — visuri, rare stimu
late de lumini să germineze, 
să se înalțe mai mîndre.

Printre roade vom căuta 
și flori, cu esențe puternice.

Și le așteptăm !
Proî. IRONIM MUNTEAN

Liceul Pctroșeni

la I. M. P
Printre studenții ale căror 
croații respira o mare gin
gășie sufleteasca și sensibi
litate, fapt care le-a atras 
aprecierea membrilor cercu
lui, se numără Mia Săbfiu și 
Maximilian Novicov.

Coreul literar a scos cu for
țe proprii o revistă intitulată 
„încercări literare”. In pre
zent se lucrează la elabora
rea celui de-al doilea număr 
al revistei.

In cadrul activității de in
formare literară, în fața mem
brilor cercului se vor face 
în continuare expuneri pri
vind „începuturile romanu
lui românesc".

M. CH1OREANU

Azi — începători, mîi- 
ne — poate virtuoși! 
Elevii Meister Alexan
dru și Simo Ladislau 
din clasa de clarinet a 
Școlii de muzică și arte 
plastice din Petroșenl c- 
xersînd.

MARȚI 5 MARTIE

17.30 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși: „Cine-mi dă 
puțin curaj''. Interpretea
ză colectivul Teatrnlnl d< 
păpuși din Clnj. 
In direct... Potențialii 
tehnic al întreprinderii. 
Transmisiune de ia Uzina 
de mecanică ilnă „Bucii 
rești”.

18.30 Curs de limba franceză 
(lecția a 6-a).

19,00 Pentru tinerelul școlai 
România pitorească '68 : 
Pe urmele lui Alexandru 
Vlahuță. Itinerarul : Rim- 
nicu Vilcea, Călimănești, 
Govora. Mănăstirea Co- 
zia.

19.30 Telejurnalul de seara.
19,50 Buletinul 

Publicitate.
20,00 Festivalul

de muzică ușoară — Bra
șov, România. In gala de 
deschidere vor cinla : 
Constantin Drăghlci, Rad
mila Karaklaici. grupul 
I os Machucambos, Gil
bert Becaud.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

18,00

meteorologi*

internațional

MUTILAȚI! PROGRAM DE RADIO
la Petro- 
destul de 
decît tre-

S. A. venise din lscroni 
șeni cu treburi. A întîrziat 
mult prin oraș. Mai mult 
buia, dar nu de asta e vorba aici, 
ci de cu totul altceva. Din oraș au 
acostat-o Pîrva Ioan din Vulcan și 
Șerban Ilie din Livezeni. Intenția le 
era destul de grosolan afișată : ațî- 
țați de1 alcool șl de drojdia porniri
lor animalice, doreau să petreacă 
împreună cîteva „ore vesele". Unul 
din ei, Pîrva, își dăduse frîu liber 
tuturor instinctelor. Au condus-o a- 
mîndol la gară, continuînd cu ea 
tratativele pentru a obține ce do
reau. Femeia, însă, nu s-a lăsat în
duplecată. Atunci într-unul dintre 
cei doi' fluturi de noapte s-a trezit 
lupul sau șacalul. Și cum trenul por-

nise din gară, a impins-o pe femeie 
sub tren. Din fericire (dacă asta se 
poate numi fericire) trenul nu i-a 
tăiat decit (!) brațul drept. La con
fruntarea dintre victimă și cei doi, 
s-a stabilit că făptașul e Pîrva Ioan, 
reținut acum de organele de miliție. 
Sadici șl lași. După ce au văzut fe
meia zbătîndu-se de durere, și cu 

fugit. Au fost însă
zbătîndu-se de 

brațul tăiat, au 
prinși repede.

Spre regretul 
cea mai de jos 
petrec astfel de 
josnicia lor fac 
un mutilat moral iar, după ce el a 
reușit să mutileze într-un' fel sau al
tul pe alții, .un client al justiției.

unanim, la treapta 
a omeniei se mai 
fapte, care, prin 
dinlr-un om întreg

Tot metehne vechi
ziarul nostru- atrăgea 
unui fapt, in Aninoa-

Nir de mult 
atenția-asupra 
sa o. bună parte a beneficiarilor de 
alocație de cărbune nu primesc acest 
drept la timpul potrivit. Luni la rînJ 
mașina cu cărbuni nu sosește la unii 
beneficiari. N-am primit încă răspun
sul celor în drept să rezolve această 
stare de lucruri și iată că o nouă 
sesizare, de data aceasta de pe strada 
Căprișoara Vulcan, vine să ne In- 
cunoștiințeze despre aceeași anoma
lie. Din octombrie, locatarilor din 
baraca nr. 4 de pe strada amintită 
nu 11 s-au adus cărbunii. Ba mai 
mult, atunci cînd oamenii se duc să 
reclame la distribuția de cărbune de 
la Coroeșli, funcționara de la

Iribuție îi mai și jignește. In mult? 
din acțiunile întreprinse de noi chiar 
în anii trecuți pe această temă a dis
tribuirii alocației de cărbune 
Vulcan și. Aninoasa, am ajuns tot 
la acest punct nodal : neregulile do 
la distribuția de cărbune. Conducerea 
preparatiei Coroeșli ne-a arătat că nu 
e dispusă să depună nici un pic de 
suflet pentru a înlătura aceste nere
guli. Mai rămîne să tragem semnalul 
de alarmă pentru direcția adminis
trativă a C.C.V.J. Nu e cu putință 
să se pună regulă în modul de func
ționare al unui birou care are con
tingență cu populația din două loca-

în

Marți 5 martie

PROGRAMUL I: 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic; 
3,30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon. melodia preferată; 9,30 Start 
spre extraordinar (emisiune pentru 
tineret); 9,55 Miniaturi de estradă; 
10,10 Curs de limba engleză; 10,30 
Rapsodie de -Henry Barraud; 10.45 
„Slăvită fii, Republică" — program 
de cîntece; 11,00 Buletin de știri; 
11.03 Cronica economică; 11,15 So
liști de muzică ușoară; 11,45 Sfatul 
medicului: Regimul alimentar fără 
sare;’.12,00 , Program de cîntece și 

do știri; 12,20 
ușoare; 12,45 
meteorologic;

12,15 Buletin

14,35
Aura
Știri.

jocuri; 
Succese ale. muzicii 
Radiojurnal. Buletin 
12,55 Tntîlnire cu melodia populară
și interpretul preferat; 13,30 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu- j 
zică ușoară; 14,15 Tot înainte; 
Radio-publicitate; 14,50 Cîntă 
Urziceanu; 15,00 Buletin de
Buletin meteo-rutier; 15,05 Zece mi
nute cu acordeonistul Ilie Udilă;
15.15 Cărți care vă așteaptă; 15,25 
Setecțiuni din opereta „Paganini" do 
Debar; 15,40 Muzică ușoară do Ni- 
colae Kirculescu; 16,00 Radiojurnal. 
Sport Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece și piese corale de fon Da- 
nielescu; 16,30 Călătorie în 
civilizației (emisiune pentru 
ascultătorii); 16,55 Cîntăreți 
pe scenele lumii: Ludovic
17.15 Odă limbii române; 17,45 Suită

istoria 
tinerii 

români 
Spiess;

din muzica 
Buletin de 
nomică;
18,30 Tribuna radio;- 18,45 „Recunoaș
teți inlerpreții ?" — muzică ușoară; 
19,00 Radiogazeta de seară; 1-9,30 
Melodii românești; 20,00 Festivalul 
internațional de muzică ușoară — 
Brașov, România; 22,45 Moment poe
tic; 23.00 Piese instrumentale; 23,20 
„Visare" — muzică ușoară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

lui Henry Purcell; 18,00 
știri; 18,05 Cronica eco- 

18,15 Caleidoscop muzical;

lative ale exploatării ci și sala 
de apel, dispensarul medical, 
baia minieră. Tot clădiri noi, 
moderne, adăpostesc atelierele 
mecanic, electric, lămpăria ele.

Ceea ce impresionează cel 
mai mult este silueta impună
toare a noului puț de extracție. 
In casa de mașini aflată In 
turnul puțului au început să 
lucreze din plin, nu cu mult 
timp In urmă, motoarele unei 
modeme instalații de extracție 
muticablu cu scliip. Este a 
doua instalație multicablu in
trată in funcțiune în Valea 
Jiului după cea d<> la Ani
noasa — sud.

înainte. producți
Lonea era scoasă la suprafață 
de trei puțuri de extracție cla
sice. In prezent, transportul la 
ziuă al întregii producții e 
concentrat la această instalație 
de extracție cu schip. Depășind 
greutățile inerente începutului, 
muncitorii și tehnicienii elec
tromecanici și-au însușit intr- 
un timp scurt modul de ex
ploatare a noilor instalații.

Noul puț de extracție, tot 
ceea ce înfrumusețează incinta 
acestei mine creează premisele 
unei puternice dezvoltări a vo
lumului producției de cărbune, 
creînd colectivului E.M. Lonea 
noi posibilități de afirmare in 
înfăptuirea marilor sarcini ce 
stau în fata industriei noastre 
carbonifere.

MIERCURI 6 MARTIE

17,30 Pentru cei mici: „Nau-
iragiații de pe Insula
Ala-Bala".

18,00 Telecronica economică
Beneficiu maxim la fie
care leu investit.

18,30 Curs de limba engleză
(lecția a 6-a).

19,00 „Copii mari" — emișiii-
ne-magazin pentru tine
rei.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic

Publicitate.
20,00 Festivalul international

de muzică ușoară — Bra-PROGRAMUL II: 7,00 Muzică 
populară interpretată de Rozalia 
Mezaros; 7,10 Tot înainte; 7,30 Bu
letin de știri; 7.35 Buletin meteo-ru- 
lior; 7,39 Marșuri pentru fanfară de 
Gheorghe Sîrghie; 7,45 „Drag îmi e 
bădița-n joc"; 8,00 „O melodie din- 
țr-o mie" — muzică ușoară; 8,30 
Buletin de știri; 8.35 Jocuri popu
lare; 8,-15 Coruri din opere; 9.30 In
termezzo cu muzica ușoară; 10.00 
.Buletin de știri; 10,05 Idila „Siegfried" 
de Richard Wagner; 10,30 Antologie 
de literatură universală; 10,45 Cîntă 
Florica Bogdan și Alexandru Pintea; 
11,00 Piese instrumentale; 11,15 Vor
bește Moscova; 11,45 Cîntece pe 
versuri de Ion Meițoiu; 12.00 Bule
tin de știri. Buletin meteorologic; 
12,07 Varietăți muzicalo; 12.45 Cîntă 
Alin Noreanu; 13,00 Arii din opere;
13.15 Muzică ușoară de H. Mălinea- 
nu; 13,30 Radioniagazinul ascultă
toarelor; 14,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 14.08 Din te
zaurul nostru folcloric;. 14.30 Con
cert de prînz; 15.00 Selecțiuni din 
operete; 15,15 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 15,30 Emisiune de actualități 
literare; 15.50 Piese do virtuozitate 
executate de fanfară; 16.00 Melodii 
populare; 16,15 Sfatul medicului; 
16,20 Pagini din operete românești;
16.40 Festivalul international de mu
zică ușoară — Brașov, România; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
Stația 351 m: 17,00—17,15 Agenda 
Bucureșleană; 17,15 Variațiuni sim
fonice; 17,30 Cîntă Lila Cristescu;
17.40 Radio-publicitate; 18,00 Melo
dii oltenești; 18,10 Amfiteatru lite
rar; 18,30 Concert de estradă; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Muzica din

aere; 19,30 Curs de limba fran- 
vz.ă (lecția a 37-a); 19,50 Noapte
mă, copii : povestea „Țăranul și 

zmeul"; 20,00 Piese instrumentale;
20.15 Teatru serial: Aurul negru de 
Cezar Petrescu; 20,40 Melodii popu
lare; 21,00 Buletin de știri; 21,05 
Galeria personajelor de operă; 21,30 
Ediție radiofonică Delavrancea; 21,50 
Muzică de estradă; 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Discuri inedite; 0,05 Voci 
— orchestre, melodii; 0,55—1,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier.

șov, România. Concurs 
de interpretare (I| — 8 
interpreți. Recitaluri 
„hors-concours" susținute 
de Gică Petrescu, Hugues 
Aufray șl Amalia Rodri- 
guez.

22,40 De la Giotto la Brâncusi.
22,55 Telejurnalul de noapte 
23,05 închiderea emisiunii.

JOI 7 MARTIE

17,30

18,00

18,30

19,00

german?

Pe BÎ5

și

22.20

Sufragerii „Magnolia

Angajează prin concurs

20,00

Cărbunele aninosc-an în drum spre preparația Coroeșli.

Ia alte expl

de 
de 
de

naștere — in original
absolvire — în original
analiza singelui efectuai cu cel mult 3 săplămini înainte de concurs

La magazinul de mobilă din Pe- 
troșeni au sosit sufragerii de 
tip „Magnolia" confecționate cu fur
nir de nuc și care au în componen
ță : vitrină, bufet, servantă, cana
pea, masă, scaune tapițate și mă
suță pentru aparat de

Exploatarea minieră Uricani

fru 
di

Pentru cei mici. Filmul 
„Paddle călătorește spre 
mare”.
La ordinea zilei: Cum 
se asigură ntilajele teb 
nologice.
Curs de limba 
(lecția a 6-a). 
Atlas folcloric: 
Irița aurie. 
„Mult e dulce
moașă" — emisiune 
limba română. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologi- 
Publicitate.
Festivalul internaționa 
de muzică ușoară — Bra 
șov. România. Concurs 
de interpretare (II) — » 
interpreți. Recitaluri 
„hors-concours" susținute 
de Edith Pieha și Cale 
rina Caselli. 
întrebări la care s-a răs 
puDS, întrebări la car' 
nu s-a răspuns încă.

22,50 Telejurnalul de noapb 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 8 MARTIE

și popasuri - 
turistică.

circulației rv

întreprinderea poligrafică Hunedoara-Deva
Sir. Giieorghe Barifîu nr. 13

recrutează, pe bază de concurs, tineri băieți în vîrslă de 15—17 ani, absolvenți ai școlii generale 
de 7 sau 8 ani, cu domiciliul in Petroșani pentru calificare la locul de mumă (prin ucenicie) în curs de 
3 ani, In diferite meserii.

Acte necesare :
— certificat
— certificat
— certificat
— rezultatul examenului radiologic-pulmouar
— adeverință de sănătate de la policlinică
Concursul va consta din probele:
— limba română — scris și oral
— matematică — scris și oral (din materia claselor V—VIII)
Concursul va avea Ioc între 7—10 martie 1968.
Actele și cererea de înscriere la concurs se vor depune la subunitatea din Petroșenl a I.P.H., sir 

Republicii nr. 67 de unde se pot obține și alte informații.

2 maiștri mineri principali
salarizare 2350-2800(linrfele de 

lei lunar)

3 maiștri mineri 
(limitele de salarizare 1850-2550 
lei lunar)

Condițiile sini cele prevăzute de H.C.M. 
iulie 1960.

Concursul se va ține duminică 10 marile 
mlneața ia E. M. Uricani,

La concurs se pot prezenta și maiștri de
țări din Valva Jiului.

Informații suplimentare la serviciul organizarea muncii 
E. M. Uricani.

nr. 875 din 1

17.30 Pentru cei mici: A.B.C
— De ce ?

18,00 Drumuri 
emisiune

18,20 Buletinul 
tiere.

18.30 Curs de limba rusă (le» 
ția a 6-a).

19,00 „Albatros” — revistă l 
terară pentru linerefv 
școlar.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologi 

Publicitate.
20.00 Festivalul inlernațion 

de muzică ușoară — Bra 
șov. România. Concur 
de interpretare (III) — > 
interpreți. R e c i t a 1 u r 1 
„hors-concours" 
de Rika Zaral
Pavone.

22,45 Telejurnalul de 
23,00 închiderea emisiunii.

S1MBÂTĂ 9

susținute 
St RH

noapt<

MARTIE

mici: l uni;

femeile !

Pentru cei 
copiilor. 
Pentru noi. 
Curs de limba spaniol-
(lecția a 6-a). 
Tele-enclclopedia. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologii 
Publicitate.
r'esUvatul internațional 
de muzică ușoară — Bra
șov. România. Concurs 
de interpretare (închide 
rea concursului).
Film serial : „Evadatul”. 
Telejurnalul de noaple 
Telesporl.
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Lansarea
stafiei cosmice
automată

Declarația ministrului 
<le externe al Israelului

Președintele S.U.A 
a sosit într-o 
„vizită surpriză" 
în Porto Rico

„Sonda-4“
IERUSALIM. - Ministrul afaceri

lor externe al lzraehrlui, Abba E- 
ban, a subliniat. în cadrul unei de
clarații făcute in cursul reuniunii 
de duminică a cabinetului de mi
niștri, că nu deține nici o informa
ție piivind acordul țărilor arabe de 
a participa la convorbiri cu Izraelul 
sub auspiciile Națiunilor Unite, asu
pra crizei din Orientul Mijlociu

Un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe izraelian a dez
mințit știrile apărute în unele ziare, 
potrivit cărora oficialități izraeliene 
ar fi plecat în Cipru în vederea u- 
nor convorbiri cu reprezentanți ai 
Iordaniei și Ciprului. „Nu cunosc 
nimic in legătură cu aceasta", a sub
liniat el, menționează agenția Reu
ter.

SAN JUAN. — 
Lyndon Johnson, 
zită surpriză" la 
mey din Porto Rico. După cam re
latează agenția U.P.I., politia a luat 
importante măsuri de securitate 
pentru a împiedica demonstrații os-. 
Iile din partjea portoricanilot care 
se pronunță I in favoarea indepen
dentei acestui^ teritoriu al S.U.A

de urgența
intr-o
provincie
din Argentina

BUENOS AIRES. In provincia 
Formosa din nordul Arqentinei. Ia 
frontiera cu Paraguay, 4 it-M de
cretată starea de urgentă, va urma- 

inundații care afec- 
riverane ale fluviu- 

Aciim cîteva zile, a- 
s-au revărsat pe o 
km de-a lungul său.

.larea de 
re a gravelor 
tea-?. regiunile 
lui Pilcomayo. 
pele fluviului 
porțiune de 
Dezghețul 
zute în
Si mai mult cursul apelor 
Pilcomayo. Pină în prezent, 
calități, printre care micul 
goyen, sînt inundate. Viața 
pe 500 de persoane este in pericol. 
Avioane de salvare zboară deasu
pra regiunilor inundate.

40
și ploile abundente că- 

fid-eslul Boli viei au ucnfiat 
fluviului 
șase lo- 
port. Iri- 
a aproa-

Președintelc S.U.A'., 
a sosit Intr-o „vl- 
baza aeriană Ra- 

Rico. După cum 
politia 
de

a demon-

Soldați ai trupelor federale pregătiți de luptă împotriva 
bialre/ilnr care au ocupat orașul Nsukka 

din Nigeria de răsărit.Explozii 
la ambasadele 
Spaniei, 
Greciei 
și Portugaliei 
din Haga

HAGA. - In cursul nopții de sîm- 
bătă spre duminică la ambasada Spa
niei, Greciei și Portugaliei din Ha
ga s-au produs explozii ale unor 
bombe. Politia a anunlat că explo
ziile au provocat pagube impo:tab
le, în special la ambasadele greacă, 
și spaniolă. Nici o persoană din 
personalul celor trei ambasade nu 
a fost însă rănită.

numeroase fabrici
cu
au

• SAN- SALVADOR. — Muncitorii de la 
din Sau Salvador au părăsit lucrul îh semn de solidaritate 
cadrele didactice din Iară care se află In grevă. Autoritățile 
ordongt octț/xirea fabricilor de către armată și au procedat la a- 
restarea a numeroși muncitori, studenți,. șiprofesori greviști. De 
asemenea, In apropierea sediului sindicalului munciforilor din in
dustria construcțiilor a explodat o Încărcătură,, explozivă, plasată 
de persoane ce au rămas neide.nliiicale.

Stop imigrărilor
trenul se alia îrr viteză, tentativa 
celor doi tineri, în vîrstă de 1B și 
24 de ani. a eșuat ea soldindu-se 
cu rănirea acestora. Agenția 
Presse. care transmite știrja, 
că unul'dintre ei.1 care se 
pericol de moarte . din cauza

Deschiderea ediției de primăvară 
a Tirgului international 
de la Viena

VIENA — Corespondentul Ager- 
pres, P. Slăncescu, transmite: Dumi
nică s-a deschis ediția de primăvară 
a Tirgului international do la Viena. 
Anul acesta participă cîteva mii de 
firme austriece și străine din 31 de 
țări Țara noastră participă la actu
ala ediție a Tirgului de la Viena 
cu un stand turistic organizat de 
O.N.T. „Carpali".

Apreciat de cercurile economice 
austriece ca un instrument de stabi
lire a noi legături comerciale și de 
căutare a noi piețe, Tîrgul de. la 
Viena și-a dobîndft o bine meritată 
reputație in dezvoltarea r,daliilor

Plenara C. C
al Frontului Patriei
din Vietnam

HANOI. — La Hanoi a avut loc 
o plenară a C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, prezidată de Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului. In raportul politic pre
zentai la plenară 
sarcina actuală a 
din Vietnam este 
toate eforturile în 
victoriei finale și 
,,Totul pentru lupta împotriva agre
sorilor americani".

In cadrul plenarei au luat cu’vîn- 
tul reprezentanți ai organizațiilor 
politice și obștești din R.D. Viet
nam.

se subliniază că 
Frontului Patriei 

de a-și concentra 
vederea obținerii 

înfăptuirii lozincii

Amînarea lansării.
satelitului

economic 
la Viena, 
Zeitunq", 
favorlzt 
Ie. Pe 
sarcină 
larea și 
mice cu 
nării".

e international '. „Tîrgul de 
scrie ziarul „Arbeitor 

s-a preocupat conținu do 
area comerțului cu toate l 'ui- 
• deasupra, ol a socotit ca o 

specifică austriacă slimti- 
extindorea relațiilor i -ono- 
vecinii din regiunea Du-

WASHINGTON. — Un purtător Aa 
cuvînt al Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (N A.S A.) 
a anunlat că din cauza timpului nei 
favorabil lansarea satelitului „Ex- 
plorer-37" a fost arninalJ pentru 
m irii Ia ora 17,20 G.M.T. Aceasta 
este cea de a patra amînare conse
cutivă a lansării satelitului, primele 
(lalorîndu-se, fie defecțiunilor la sis
temul electric al satelitului, fie din 
cauza timpului nefavorabil.

in apropierea Salonului
Sifuafia americană tor s-a înrăufăfif și mai mult

mai 
mărfi 
adus

de intrare, 
muții, Insă,

tă, populația locală, în cam 
nu aveau încredere. N-au adus 
pentru aceasta nici prea multi 
cetățeni din metropolă. Au re
curs in schimb la serviciile 
populației din alle colonii. In 
coloniile din Asia aduceau 
oameni din Africa, iar in cele 
africane, din AsiaI După ciș- 
tigarca independenței, în ma
joritatea fostelor colonii multi 
dintre „oamenii englezilor" au 
devenit disponibili. Independen
ța a adus emanciparea po- 
poarelor, care au început să 
ocupe locurile ce li se cuve
neau de drept. După plecarea 
autorităților coloniale, unii 
s-au încadrat în muncă In noile 
state independente, dobîndind 
și cetățenia

PALERMO. - Un- număr de 
aproximativ 1 000 - de1 sinistrați ai 
cutremurelor din Sicilia, în frunte 
cu primarii orașelor Montevago, 
Mc-nfj și Santa Ninfa. care au fost 
distruse, au plecat vineri spre Ro
ma pentru a cere guvernului să a- 
corde sprijinul necesar refacerii e- grave la cap, a fost internai 

tal, iar celălalt mai ușor rănit, a fost 
predat politiei militare americane.

Ei au declarat ziariștilor că inten
ționau să plece in Danemarci pen
tru a nu fi. trimiși să lupte în Viet
nam.

& CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 
anunță că secretarul general al Li
gii Arabe, Hassouna, va întreprinde, 
îa 5 martie, o vizită oficială In- Ara
bia Saudită. La Cairo și în alte ca
pitale arabe, această vizită .este in
terpretată ca făcind parte .din seria 
contactelor interarabe consacrate 
problemei desemnării unui nou se
cretar general al Ligii Arabe sau 
chiar a realegerii lui Hassouna.

France 
relevă 

află in 
lănilor 
în spi

SAIGON. - (■ ierpres). - Lupin 
violente au avut loc duminică la 
numai 8 km de Saigon, undo unită
țile Frontului National do Eliberare 
din Vietnamul de sud au provocat 
trupelor americane grele pierderi in 
oameni și muniții. A jenlia Reuter 
relatează că o companie de infante
rie americana, „prinsă in focul ar
melor și mitralierelor", a avut 48 de 
morti și 28 de răniți. Forțele pa
triotice au distrus duminică la Vit 
Thanh, la sud-ves* de Saigon, mai 
multe construi Iii militare și un de
pozit de muniții ale forțelor ameri
cane și au supus o bază militară din 
■aceeași"regiune unui tir pub'rnic de 
artilerie și rachete.

Cercul din jurul bazei Khe Sanh 
continua să strîngă, transmite agen
ția United Press International. For
țele patriotice au săpat tranșee pînă 
la 100 metri de la perimetrul de si
guranță al trupelor americano-sai- 
goneze. Comandantul batalionului 
26 al forțelor americane, Da' îd 
Lownds, a recunoscut că unitățile 
patriotice dețin controlul asupra șo
selei nr 9, singura calc eventuală 
d" retragere pentru 'oiipele ameri
cane m.șsate la Khe Sanh.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, în zona nordi-ă a Vietna
mului de sud, principalul-, frbnt al 
războiului, „situâtia americanilor s-a 
înrăutății - și mal mult". In regiunile 
Quăng Tri șl" TJtua Thieu,-orașele, 
bazele și avanposturile trupelor a- 
mericano-saigoneze - sînt încercuite 
de forțele patriotice, iar majoritatea 
șoselelor, care cu două luni în urmă 
erau considerate drept sigure, sînt 
acum controlate de unitățile F N.E 

Se înmulțesc luptele violente, re-

SAfGON (Agerpresj. — Coman
damentul forțelor americane din 
Vietnamul de sud a anunțat că 48 
de militari americani au fost uciși 
și alți 24 au fost răniți in urina unei 
ambuscade organizate de forțele pa
triotice la 14 kilometri nord de Sai
gon. In sprijinul militarilor ameri
cani au intervenit unități de artile
rie. aviație și elicoptere. In delta 
fluviului Mekong, forțele patriotica 
au continuat bombardamentele cu 
mortiere și tunuri fără recul în dis-i 
trictele Phung Hiep și Phong Dinh. 
Ca urmare a unei acțiuni îndrăznețe 
a patriotilor, un ■ important 
talie care leagă Saigonul i 
nea deltei a fost avariat, 
fiind întreruptă

pod me
de regiu- 
circulații

de dumi-

conomice a regiunilor devastate. Ei 
au arătat că, în timp ce autoritățile 
au evaluat pagubele suferite la 200 
miliarde lire italiene, sint necesare 
cel puțin 700 miliarde lire italiene.

® BONN. — Doi militari 
ricaui, care au dezertat de 
o unitate a Statelor Unite 
Europa occidentală, au încercat 
neri, în apropiere de localitatea 
Lensahn (R.F.G.), să se urce in tre
nul expres de Copenhaga. Intrucît

® YAOUNDE. ~ Președintele 
Camerunului, Ahidjo Ahmadou, a 
declarat că tara sa nu va deveni 
membră a organizației „Statele U- 
nite ale Africii Centrale".

SAfGON. - In noaptea 
nică, patriotii șud-vietnamezi au su
pus din nou unui tir intens de ar
tilerie și mortiere mai multe bazo 
aJe forțelor americano-saigonozo.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, cel mai puternic ata< a 
toșl lansat asupra unul important 
depozit de carburant! amplasat în 
localitatea Nha Be la numai H) km 
sud de Saigon.
. Instalațiile , aceșlui . depozit, arată 
agenția citată, au fost atinse de pes
te 150 de obuze, care au provocat 
pagube considerațiile.

Bază de la Da Nanq, precum șl 
aerodromul din Bien Hoa au fost, de 
asemenea,, în această noapte linte 
ale tirului- de mare precizie ni pa.- 
triotilor.

„Astăzi vom discuta una din 
problemele cele mai serioase 
ale timpului nostru", declara 
in Camera Comunelor minis
trul de interne britanic, James 
Callaghun, deschizîud dezba
terile in legătură cu iegea 
destinată să stăvilească ceea 
ce agențiile occidentale de 
presă denumesc ..mareea imi
grărilor" în Anglia. Iu timp ce 
demnitarul englez, căuta să a- 
ducă argumente cil mai con
vingătoare în favoarea apro
bării acestei legi, mii de per
soane de culoare, venite din 
iiferite țări ale Commonweallh- 
uiui așteptau pe aeroporturile 
din Londra sau Gatwik să li 
se aprobe viza 
Pentru cei 
ziua de 
nu le-a
vești prea bu
ne Tîrziu in 
cursul nopții, 
James Calla
ghan a obținui, 
după dezbateri 
iurtunoase. aprobarea Camerei 
Comunelor, proiectul de lege 
fiind votat de 372 de depulați. 
Potrivit noii legi, intrarea in 
Anglia a persoanelor de peste 
mări va ii. începlnd de săptă- 
mina aceasta, deosebit de res- 
Irlnsd.

După cum se știe, in insu
lele britanice au venii și altă 
data ..“umerii de culoare". De 
ce Insă astăzi ei reprezintă un 
pericol pentru Anglia ? Din te
ritoriile de peste mări au lost 
aduși destul de multi celăteni, 
dar aceștia erau nevoiți să 
accepte orice fel de muncă — 
în general modest retribuită. 
Acum In porțile Angliei bat 
alți oameni și el sînt mult mai 
numeroși și mull mai preten
țioși.

Se pare că generația uctuală 
este condamnată să plătească 
păcatele înaintașilor noștri — 
scria un ziar englez. Miile de 
cetățeni care cer astăzi să vină 
în Anglia fac parte din-.urlașa 
armată de oameni cu ajuloiul 
căreia colonialismul britanic 
a slăp/nil atîla amar de 

popoare din
In cele

Notă externă

respectivă. Cei 
mai multi însă 
au ascultat în
demnul fostului 
ministru al 
Commonwealth- 
ului. Duncan 
Sandys, de „a 
râmiae cetățeni 
această situație,britanici"... In

unde în altă parte s-ar putea 
adresa acești oameni după 
sprijin decît In Anglia ? Șl 
cum numărul lor nu este deloc 
neglijabil (după estimațiile zia
rului „The Observer" în toată 
Africa s-ar afla aproximativ 
230 000 de asemenea cetățeni 
britanici care solicită intrarea 
In Anglia), autoritățile engle
ze se găsesc acum Intr-o situa
ție foarte grea. Pentru a le 
putea asigura servicii, locuin
țe corespunzătoare, locuri pen
tru copii în școli, statul ar ti
vea nevoie de fonduri uriașe. 
„Dîndu-le cetățenia britanică, 
noi am înțeles 
să-i luăm sub 
trâ, nu să le 
de a intra In 
clarat același
Jn Camera Comunelor. In spi
ritul acestei declarații, a apă
rut și necesitatea adoptării le
gii de care am vorbit

Potrivit noilor măsuri, n-au 
dreptul să inlre în Marea Bri
tanic decît circa 1 500 de fa
milii de cetățeni englezi de 
culoare pe an. O simplă ope
rație de aritmetică 
că acești 230 000 de 
ar trebui să aștepte 
puf in 150 de ani!...

ca prin aceasta 
proiecția noas- 
dâm și dreptul 
Anglia", a de- 
Duncan Sandys

Transplantare cardiacă
între două maimuțe

CAPETOWN. - De la spitalul 
Karl Bremer din Capetown (Repu
blica Sud-Africană) s-a anunțai că 
la 26 februarie a fost efectuată cu 
succes o transplantare cardiacă in
tre două maimuțe „babuin". Aceas
tă intervenție, care n-a fost încerca
tă pînă acum asupra maimuțelor, 
este legată, se pare, de declarațiile 
recente ale profesorului Barnard in 
legătură cu anumite animale care ar 
putea furniza organe de transplantai 
la om.

Starea „pacientului" este precară 
în urma intervenției chirurgicale. La 
10 ore după operație, maimuța a 
început să respire, ceea ce a per
mis chirurgilor să-i curețe plămînii 
Specialiștii apreciază că maimuța nu 
va supraviețui mult acestei interven
ții. După cum anunță ziarul „Star" 
din Johannesburg, chirurgii de la spi
talul Karl Bremer intenționează să 
efectueze o nouă operație de acest 
gen.

Pînă la sfîrșitul secolului
(Urmare elin pag. 1)

mal
en-

me nenumărate 
Africa și Asia.
multe colonii, autoritățile
gleze s-au terii să promoveze 
In diferite slujbe, In comerț, 
In administrație sau in arma-

ne arată 
solicitării 
viza cel

Mlrcea 1ORDACHE

pentru excursii pe Lună 
planete.

Iată cîteva răspunsuri 
barea „Care sînt cele mai 
nevoi ale omului, năzuințele 
soluțiile așteptate pînă la 
secolului nostru ?"

„Technische Gemelnșehafl" (R D G ): 
„Putem considera drept principala 
sarcină a oamenilor muncii din lu
mea întreagă descoperirea unui ser 
antic anceros, boală care face în fie
care an milioane de victime".

..Hobby" (R. F. a Germaniei) : , în
vingerea imunității si reacțiilor fi
ziologice ale corpului omenesc la 
transplantarea do tesuluii străine si 
erbarea in felul acesta, de noi pers
pective în chirurgie.

In curînd s-ar putea pune proble
ma lipsei de proteine pentru ome
nire. Iii prezent se utilizează numai 
II la sută din pămînlnl arabil. Dar 
această problem/' trebuie rezolvată

Și pe alb

la înlre- 
i urgente 

lui și 
Jîrșitnl

independent de terenurile existente. 
In literatura tehnică se subliniază 
utilizarea petrolului și a gazelor na
turale, pe de o parte, ca sursă de 
energie, pe de altă parte, pentru in
dustria chimică și cea farmaceutică. 
Problema este îp ce măsură poate 
fi aplicată metoda pfentru obținerea 
proteinelor din petYol jși dacă aceasta 
deschide posibilități pentru acoperi
rea lipsei mari de proteine pentru 
omenire Utilizai ea economicoasă a 
faunei marine, crearea de albumine 
sintetice ieftine, cucerirea pustiuri- 
lor în scopuri agricole ar putea asi
gura omenirii hrana necesară".

„Putem afirma cu siguranță că 
vor apare cîteva invenții importante 
in legătură cu necesitățile economi
ce și sociale. Un mare număr de 
specialiști studiază .posibilitatea în
locuirii motorului cu ardere internă 
cu diferite alle motoare relatează 
„Austromolor" (Austria). Transportu
rile .viitorului și mai al"- transpor
tul orășenesc impun crearea unui

mijloc de transport caie să ocupe 
mai puțin loc, să facă mai puțin 
zgomot și să împrăștie o cantitate 
minimă de gaze dăunătoare. Nume
roase institute de cercetări din di
ferite țări construiesc tot felul de 
lermoelemente. Mijloacele de trans
port de gabarit mic. alimentate de 
lermoelemente, vor fi economicoase, 
deoarece coeficientul lor util nu 
depinde de proporțiile lor. Prin u- 
tilizarca termoelementelor se va re
zolva și problema acumulării • de e- 
nerqie. In următoarele două decenii 
vor fi perfecționate termotransforma- 
toarele, generatoarele magnetohidro- 
dinamice, motoarele ionice, bateriile 
solare, superconduclorii. Vor fi re
zolvate probleme din domeniul teh
nicii curentilor slabi — videotele- 
fonul, electrificări.! și auloinali/area 
muncii gospodărești, sistemul elec
tronic al circulației pe străzi, mij
loace de transport dirijate autpmăt, 
aplicarea electronicii în medicină. .".

„Teliniresko DHn" (Bulgaria) a

răspuns la întrebările anchetei :
„Să se pună la punct problema 

dirijării reacției termonucleare și să 
se asigure o sursă de energie cu 
cel mai înalt coeficient util de ac
țiune, capabil să satisfacă nevoile 
mondiale de energie.

Să se realizeze transportul de 
nergie fără fir și prin aceasta să 
facă o revoluție în transporturi 
viitorul automobilului. locomotivei, 
avionului va fi nu bateria ci ener
gia primită din afară fără fir (cu an
tenă ? 1).

Să 
triale
proces de 
dirijate, după voința 
nuilui, de mecanisme 
perioare.

Să se creeze case, 
să nu suprasolicite 
zgomot, cu 
mină solari 
nopții, egală cu

Să se utilizeze toate resursele oă- 
mintului (oceane, zăcăminte etc.) 
pentru materii primo alimentare de 
ma> i, să înceteze irosirea lor neren- 
lalr'ă in alle scopuri".

se creeze întreprinderi indus- 
dolate cu automate, cu un 

producție în-flux continuu 
și nevoile o- 

cihernetice su-

și orașe caro 
psihicul, fără 

i aer curat, cu multă !u- 
ră și artificială in timpul 

de zi.
Io resursei.

• minte
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ZĂPADĂ CONTAMINATA 
LIN6Ă THULE

WASHINGTON. - Ministerul A- 
pârării al S.U.A. a anunlat că ză
pada contaminată în urma prăbușirii 
la 22 ianuarie a unui bombardier 
„B-52" în Groenlanda va fi transpor
tată în Statele Unite în cursul verii. 
După cum se știe, în urma acciden
tului s-a constatat că zăpada a de
venit ușor radioactivă în zona pră
bușirii avionului care avea la bord 
bombe cu hidrogen.

Zăpada va fi transportată in Sta
tele Unite in recipiente blindate, ca
re vor fi îngropate la mare adînci- 
me, ori in Carolina de nord — aco
lo se află deja îngropat păunului 
radioactiv adus de la Palomares 
(Spania) unde s-a produs un acci
dent similar celui din Groenlanda — 
ori în stalul Tennessee.
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