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O MĂSURĂ BINEVENITA
Român

Depoul din Petroșeni e casa de 
odihnă a puternicelor locomotive 
Diesel electrice și cu aburi ce tran
sportă întreaga cantitate de cărbune 
extrasă de minerii Văii Jiului, aduc 
materiale de construcții etc. Aici 
Insă se face și alimentarea și pune
rea la punct a coloșilor de oțel. Cînd 
intră în reparații, locomotivei i se 
face constatare tehnică. La această 
riguroasă constatare tehnică par
ticipă cu regularitate maistrul 
Coteraș Virgil, șefii de echipe 
Bătrîn Ioan, Ciocîrlan Grigore și 
Cazan Aurel, subșeful de depou cu 
reparațiile, Comșa Mihai împreună 
cu mecanicul locomotivei respective. 
Odată descoperite defecțiunile începe 
munca de 1 
desfășoară 
Strungarii 
Gheorghe 
precizie. In 
oiale echipa Iul Cazan Aurel pune 
Io punct pompele de aer, robinelil 
mecanici, injectoarele și încă multe 
altele. Cele două echipe complexe 
alo lui Bătrîn loan și Ciocîrlan Gri- 
qore repară întregul mecanism motor 
și distribuție. In compartimentul 
parații cu ridicarea de pe osii lu- 

a Iul 
ani în 
execută 

Așa

înlăturare a lor. Totul se 
ca pe bandă rulantă, 

din echipa lui Dulcă 
execută piese cu multă 

i atelierul de aparate spe-

echipă
De

Deatcu

re

crează apreciata 
Doatcii Dumitru, 
șir echipa lui 
numai reparații de calitate, 
se și explică faptul că n-a avut nici
odată vreo locomotivă căzută în ter
menul de garanție. Ar fi nejust să

vorbești despre hărnicia și pricepe
rea celor ce muncesc în depou fără 
să amintești de formația mecanicu
lui șef care asigură întreținerea ire
proșabilă a tuturor utilajelor și in
stalațiilor, de meseriașii Haidu Amoș, 
Frățilă Victor, Tătarii Simian, Sub- 
cinschi Gheorghe și încă multi alții. 
Și datorită calității muncii lor, me
canicii și fochistii obțin rezultate re
marcabile.

Pe magistralele de oțel ale patriei 
locomotivele electrice 
aburi transportă zi și 
de călători și marfă, 
află și cele conduse 
depoului Petroșeni.

privire la deii- 
orașelor și co- 
Hunedoara, au 
în rîndul locui-

Diesel sau cu 
noapte trenuri 
Printre ele se 

de mecanicii 
Transported 

trenuri cu tonaj sporit, folosind cu 
pricepere forța vie ei obțin însemna
te economii de combustibil. Brigada 
de pe locomotiva 230105 formată din 
mecanicii Groza Petru, Ilițoiu Gheor- 
ghe și Viorel Aurel împreună cu 
fochiștii Jitea Ioan, Muntean David 
și Marinca Aurel au economisit în 
două luni 53 tone de combustibil. 
Cărbune cît se extrage într-un șut 
dintr-un abataj cameră cu două aripi 
au economisit și mecanicii Oprea 
Ioan I. Vasile Ioan și Gîrbea Eugen 
de pe locomotiva 1501013. Șirul lor 
e mult mai lunq. De altfel, economii
le de combustibil pe două luni, pe 
întregul depou se ridică la 698 tone 
cu care se pot remorca 174 perechi 
tronuri
Sitneria. Economiile la prețul de cost 
se ridică și ele

Propunerile Comisiei județene do 
partid și de stat cu 
mitarea municipiilor, 
munelor din județul 
stîrnit un viu interes
torilor din Bărhăteni. Și e normal să 
fie așa.

Cu ani în urmă localitatea noas
tră, Bărhăteni. avea o înfățișare nu 
prea frumoasă : cîteva case, și ace
lea mici, din lemn" „luminate" cu 
lampa de petrol, un drum desfundat, 
mijloace de aprovizionare și desfa
cere aproape inexistente. Cu totul 
altfel apare acum localitatea noas
tră. Dezvoltarea orașului Lupeni a 
influențat în bine și Bărbăteniul. Le
găturile sale cu orașul Lupeni au 
devenit tot mai puternice. In loca
litatea noastră este în curs de des
chidere o nouă mină, a fost extinsă 
rețeaua electrică, șoseaiia-i asfalta
tă. Iată doar cîteva „verigi" ce ne 
leagă de Lupeni. De asemenea, îm
bunătățirea transportului, rețeaua co
mercială, sistemul de învățămînt sînt 
alte mijloace care au determinat

dezvoltarea Bărbăteniului. Dar în lo
calitate mai sînt încă multe de fă
cut, mai ales sub aspectul gospodă
resc. Tocmai de aceea consider bi
nevenită propunerea ca localitatea 
Bărbătenii de sus să devină stradă

a orașului Lupeni. Prin această mă
sură se creează condiții favorabile 
dezvoltării în continuare a localității 
noastre.

Ion FLORANESCU 
deputat

in ziua de 22 aprilie a. c. au în
ceput lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
mân.

La ordinea de zi 
află următoarele

a plenarei 
probleme :

Ro

se

pe ruin Petroșeni

la 217694 lei. Sînt 
realizări
în depou 
magistralele 
țel ale 
noastre.

D. CRIȘAN

Perspectiva unei puternice dezvoltări
Am citit cu deosebit interes pro

punerile Comisiei județene de partid 
și de stat cu privire la delimitarea 
municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul nostru. Convingerea la 
care am ajuns, după cele publicate 
în ziar: este vorba de măsuri chib
zuite, care au în vedere interesele 
noastre, ale cetățenilor. Să mă re
fer Ia concret — la propunerea ca 
Iscroni și Aninoasa să formeze o 
singură comună.

Faptul că majoritatea locuitorilor 
din fscroni sînt angajați ai 
Aninoasa, apropierea dintre
localități, dovedește cît sînt de le
gate între ele. De asemenea, auto-

cir- 
de- 
vi-

minei 
aceste

buzele transportului în comun 
culă în permanență asigurînd o 
plasare rapidă în orice parte a 
itoarei comune. Și apoi ce poate fl
mai bine decît o comună puternică, 
cu o suprafață corespunzătoare și o 
populație de peste 6 500 locuitori ca
re oferă posibilități largi do dezvol
tare, va putea folosi mai bine re
sursele locale și forța de muncă, și 
asigură o participare lărgită a cetă
țenilor la rezolvarea pe plan local 
a treburilor de stat și obștești.

Vasile DEDIU 
miner, șef de brigadă 

mina Aninoasa

LA PETROȘENI S-A DESCHIS IER!

ale Republicii Socialiste România șl 
la înzestrarea lor cu armament și 
tehnică militară.

5. Unele probleme actuale ale ac
tivității intei naționale a Partidului 
Comunist Român.

1. Dezvoltarea 
cultură generală, 
și superior în 1 
România.

învățămîntuhii
, profesional, tehnic 
Republica Socialistă

de

2. Cu privire la compoziția parti
dului. la întărirea continuă a rîndu- 
rilor sale și intensificarea activității 
de educare a comuniștilor.

3. Activitatea organelor și organi
zațiilor de partid, de 
privind examinarea și 
sorilor, sesizărilor și 
nilor muncii.

4. Cu privire la 
luptă și politică a

6. In legătură cu reabilitarea unor 
activiști de partid.

La lucrările plenarei participă, ca 
invitați, șefi al Secțiilor C.C. al 
P.C.R., prirni-secretari ai comitetelor 
județene de partid, 
cători ai instituțiilor 
și ai organizațiilor 
tori șefi ai ziarelor

miniștri, 
centrale 
obștești, 
centrale,

condu-
de stat
redac-

stat și obștești 
rezolvarea scri- 
cererilor oame-

pregătirea 
forțelor armate

EXPOZIȚIA DE APARATAJ MINIER 
POLONEZ ANTIDEFLAGRANT

Calea aeriană a cărbunelui,

Foto : N. Moldoveanu

comerț exterior Electrim și Centro- 
zap.

La festivitatea deschiderii au par
ticipat tov. Hristodorescu Radu, re
prezentant al Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, ing. 
Iancu Iosif, director general în Mi
nisterul Minelor, ing. Blaj Traian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular provizoriu al municipiului 
Petroșeni, dr. ing. Roman Petru, di
rector general al Combinatului car
bonifer Valea Jiului, dr. ing. Popa 
Aron. rectorul Institutului de mine 
Petroșeni.

Din partea organizatorilor expozi
ției au fost prezenți Henryk Czar
necki, consilier comercial pe lingă 
Ambasada Republicii Populare Polo
ne la București. Jan Brudzynski, se

I

Hîrtii, incepînd cu cile o foaie de ziar 
/jachetele de Itgări, pungi, bilete de loz

Ieri la amiaza, a avut loc la Po 
troșeni, în sala clubului C.C.V.J., 
deschiderea expoziției de aparataj 
minier polonez antideflagrant orga
nizată de întreprinderile poloneze de

obținute 
și pe 
de o- 

patriei

Ultimele știri sportive

Magazin
de artizanat

In aceste zile pe străzile Petroșeniului.

VREMEA

Tirnp

NAIROBI UN ORAȘ
AL CONTRASTELOR

Kenyel,

X33ES

Jane OLIVER

(Continuare in pag. a 4-a)oraș cu

Jiului, 
unitate 
aceste

aeroport, 
mai fie

cursul
grade

ora 8 termometrul a înregistrat o tem- 
de plus 6 grade la Petroșeni și plus 8 
Paring. {In cursul nopții temperatura

ț. Șg

multe fefe, un oraș al contras
telor. El poate oferi luxul ori
cărei capitale europene, dar 
aici întilneșli și mizeria din

(Jileam în mină cu cîțiva ani intr-un cotidian 
central următoarea relatare: Intr-un oraș de 
provincie, un trecător care admira vitrina fru
mos amenajată a unui magazin și-a aruncat chiș
tocul de figură pe trotuar înaintea magazinului. 
A tost gala să-și continue drumul cînd, in fa/a 
lui, s-a ivit vîn/ătoarea din unitatea respectivă, 
l-a arătat recipientul aliat la cifiva metri șl l-a 
invitat să-și arunce chiștocul la locul cuvenit.

A lost o lecție. Multi cetățeni și de pe arte
rele orașului nostru ar merita o asemenea lecție I 

înainte de a începe circulația pietonilor, strada 
lucește de curățenie. Dar nu trece mult și apar 
PUI ELE.
pînă la

cum de chibrituri ele. „împestrițeazăin plic, 
caldarîmul. Adevărul e că mai avem multi con
cetățeni care, deși folosesc cu noi în fiecare zi 
același caldarîm ASFALTAT, încă nu posedă acel 
elementar simț cetățenesc care să-i oprească a 
arunca ambalajele sau alte resturi inutile in mij
locul străzii, pe rondurile de panseiuje deși re- 
ciplenții pe lingă care trec au fost puși tocmai 
pentru acest scop. De fapl acești recipient au 
un singur cusur: n-au fost prevăzut! cu niște 
niini automate pentru a-i trage de urechi pe 
indivizii lipsiți de simt civic care, cu figura cea 
mai nevinovată murdăresc arterele urbei, spatiile 
publice. Ce să facem ? încă nu s-au inventat re- 
cipienți-roboțl pentru a face educație civică. 
Dar, pînă atunci, ceilalți cetățeni, care fin la 
prestigiul orașului ca la propriul lor prestigiu 
unde sînt ? Unde e vinzătoarea gata de a mus
tra pietonul care-și aruncă chiștocul pe trotuar I 
încă n-a f>»st... inventată! ? In schimb... Iată ce 
ne-a leluluf deunăzi un lucrător ol Întreprinde
rii comunale.

Aproape zilnic, magazinele noastre descarcă 
mărfuri de lot teiul. Vtnzătoarele transportă din 
lurqonetc baloturile, pachetele, apoi furgonetele 
pleacă, dispar și vînzătoarele, iar... pe loc, adică 
îr> lafn ma a/inului (fie metalochimica, papelă- 
na, sau magazinul de chimlcnle-vopsele etc.) ră- 
mirie murdăria, resturi de ambalaje... Tot pete 
ale negiiicn/ei pe obrazul orașului.

.. Dar e vorba și de obrazul dv., tovarăși din 
comerț >

Pentru u lieia oară consecutiv 
echipa masculină de tenis de masă 
a Suediei a cîștigat titlul de cam
pioană europeană. In finala campio
natelor de la Lyon, echipa Suediei 
a învins cu scorul de 5—3 echipa 
U..R.SS

La Bognor Regis, a început 
tradiționalul turneu international 
masculin de șah. In prima rundă re
prezentantul României, Th Ghlfescu 
a cîștigat în fala Iul Boyd.

I enismanul român Ion Țiriaa a 
repurtat un nou succes internatio
nal, cfșllgînd turneul de la Palermo. 
Jucind remarcabil în finală, Țiriaa 
l-a învins cu 8—6, 6—0, 1—6, 6 4 
pe cunoscutul jucător american Mar
lin Riessen.

4 In localitatea Donaueschingen 
s-a încheiat duminică competiția In
ternațională de hallete pentru „Cu
pa Dunării". Pe echipe victoria a 
revenit echipei Ungariei cu 38 punc
te. Echipa României a ocupat locul

6 »u 24 puncte. (Agerpres)

Azi la 
peratură 
grade la 
aerului a oscilat între plus 2 grade la Petroșeni. 
și plus 6 grade la Paring). Maximele în 
zilei de ieri au fost de. respectiv plus 2 
și plus 13 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE ; 
frumos. Cerul mai mult senin. Vînt slab din sec
torul nordic.

Nairobi, capitala 
este situată la Ecuator. Ctnd 
In Europa este iarnă, acolo 
vara este în toi: cald și ri
med, soare arzător și vini ră
coros. De pe plaje se zăresc 
în depărtare virtuțile veșnic 
înzăpezite ale munților.

Aeroportul din Nairobi este 
o surpriză plăcută. După ce 
ai zburat sute de kilometri 
deasupra peisajului monoton, 
deasupra stepei acoperite cu
ierburi uscate, pe alocuri ine-
grite de incendii, apare pe
neașteptate o clădire înconju
rată de flori, împodobită cu
blănuri și coarne de animale 
sălbatice, ca un pavilion de 
vînătoare, ca o oază în mijlo
cul stepei, vrînd parcă să su
gereze că și Nairobi este o 
oază pentru Africa.

Cînd ieși însă din 
Nairobi încetează să 
o surpriză: este un

orice așezare africană înapo
iată...

Firește că Nairobi este cen
trul activității politice a Ke- 
nyei, centrul administrativ, cul
tural, economic și în mare par
te industrial al tinerii repu
blici. Aici se află clădirea mo
dernă a parlamentului, univer-

din Gliwlce, specialist 
de electrificare și au- 
minelor, ing. H. G. 

reprezentant al între-

Radu, reprezen- 
Comerț a R.S.R., 
consilier comer-

P. Po-

Organizația cooperatistă meș
teșugărească de aprovizionare 
șî desfacere Deva a deschis 
încă un magazin cu articole 
de artizanat în Valea 
Este vorba de noua 
care a luat ființă în
zile Ia Lupeni (str. Tudor Vla- 
dimirescu nr. 10). Abundența 
articolelor de artizanal, peste 
360 de sortimente, și deservi
rea exemplară a clienților de 
către qestionar-vînzătoarea Pă
curar Elisabeta atrag zun ma
re număr de cumpărători. Do-

academie de 
pe a cărui 
engleze și 
unde ade- 
popor pre- 

amatori.

sitatea (una din cele mai vecru 
din Africa de est, cu cîteva 
facultăți urmate de circa î 000 
de kenyeni și hinduși), biblio
teci, muzee, o
muzică, un teatru 
scenă joacă trupe 
un teatru national 
seori artiști din
zintă spectacole de 
Cinematografele sînt numeroa
se dar greu accesibile și pre
zintă de obicei filme de groa
ză. La Nairobi apar două ziare 
în limba engleză, unul pro- 
american, celălalt proenglez, 
precum și ziare în swahili (lim
ba oficială a kenyeniior). Zia
rele se etalează și se vind di
rect pe trotuare, alături de alte 
mărfuri. In vechiul centru al 
orașului străzile sini aglome-

cretar al Ambasadei Republicii Popu
lare Polone, dr. ing. W. Gluzinsky de 
la Politehnica 
în problemele 
tomatizare a
Kieszkowski,
prinderii Elektrim, ing. Jozef Targosz, 
reprezentant al întreprinderii Cen- 
trozap, funcționari 
publici! Populare 
rești.

La festivitate au
parte numeroși
C.C.V.J.,

ai Ambasadei Re- 
Polone ia Bucu-

luat de 
ingineri

asemenea 
de la 

de la exploatările miniere, 
uzinele de preparare și U.R.U.M.P.,
cadre didactice de la Institutul de 
mine, cercetători de la Stația de 
cercetări pentru securitatea minieră 
șl alți Invitați.

Cu acest prilej au luat cuvîntul

Iov. Hristodorcscu 
tantul Camerei de 
Henryk Czarnecki, 
cial pe lingă Ambasada R.
lone și dr. ing. Roman Petru, direc
tor general al C.C.V.J.

In continuare, participanții la fes
tivitate au vizitat expoziția care în
fățișează realizările obținute de in
dustria poloneză de aparataj minier 
antideflagrant. Standurile prezintă a- 
parataj de distribuție de înaltă ten
siune, substații mobile de transfor
mare, transformatoare, substații mo
bile de redresare, substații de dis
tribuție, o gamă amplă de electro
motoare, elemente de automatizare,

(Continuare In pag. a 3-a)

vada: de la deschiderea uni
tății planul zilnic de vînzărl o 
fost depășit cu peste 3 000

Aparate 
de protecție

lei.

Îmbunătățirea condițiilor 
lucru, grija fată de om, se 
pune cu tot mai multă stăru
ință în activitatea minelor din 
bazin. Ca urmare, de curînd 
au fost recepționate 50 bucăți 
aparate pentru reanimare și 55 
bucăți aparate izolant? pen
tru gaze.

Prin contribuție 
voluntară

de
Im-

Locuitorii din Taia și Jioț — 
orașul Petrila, au hotărît cu 
toții să repare drumurile prin 
contribuție voluntară. Pentru 
efectuarea acestor lucrări el 
au preconizat să facă 2 863 
zile de muncă cu brațele și 245 
cu atelajele. Munca a început 
și va continua pînă la termi
narea obiectivului propus. .

Goga, de la a cărui moarte se 
împlinesc 30 de ani.

An plăcut poeziile recitate 
de cooperatoarele Bereanu Ana, 
Crișan Fibia, precum și de fi
ica de cooperator, Olaru Cor
nelia.

Băcănie deschisă
la Hațeg

Pentru buna deservire a lo
cuitorilor din partea nordică 
a orașului, Cooperativa de 
consum din Hațeg a deschis o 
băcănie la intersecția a două 
străzi importante — 23 August 
și M. Etninescu. Unitatea este 
bine aprovizionată iar respon
sabil a fost numit tov. Valen
tin Munteanu, lucrător cu o 
bună pregătire profesională IN ZIARUL DE AZI

Cadran economic
vă așteaptă

Nelti PRODAN
Hațeg

Grădina „Parc"
PAGlNA a ll-a

Unitatea C.V.L.F. nr. 23 din cartierul Aeroport.

Concurs 
de recitatori

La complexul din Petroșen. 
al cooperativei „Jiul", a avui 
loc un concurs de recitatori. 
In fata celor aproape 100 de 
participant au fost recitate 
versuri ale poetului Octavian

Duminică și-a redeschis por
țile grădina de vară „Parc" 
din centrul Petroșeniului. U- 
nitatea vă oferă în fiecare sea
ră specialități de grătar și mi
nțituri precum și specialitatea 
casei „mușchi a la Carpați". U- 
nitatea dispune de un mare 
sortiment de vinuri din pod- 
qoria Alba lulia și vă oferă 
zilnic bere.

— Preocupări pentru re
ducerea rebuturilor, 
pentru creșterea cali
tății produselor

ln 92 de zile 9 987 f 
de cărbune sub sarcina 
de pian

Grupul de 150 Mw în 
centrul preocupărilor
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Preocupări pentru reducerea 
rebuturilor, pentru creșterea 
calității produselor

Pentru 
îmbunătățirea 
microclimatului 
minier

îmbunătățirea aerajuluj constituie 
o preocupare de fiecare zi a condu
cerii minelor și sectoarelor de la 
exploatările din Valea Jiului.

In acest scop, exploatările din ba
zin au fost dotate cu 20 bucăți ven
tilatoare electrice tabulare de 1,1 
Kw și 21 bucăți ventilatoare elec
trice de 11 Kw pentru coloană de 
aeraj cu diametrul de 500 mm.Pe treapta cca mai de sus o carierei de calcar de ia liănifa.

LA MINA VULCAN La LE.C. Pa roșe ni

In 92 de zile
9987 tone de cărbune

Grupul de 150 Mw în

sub sareina de plan
centrul preocupărilor

mediii tehnic trebuie să 
Scăderea capacității de 

cu aproape 40 la sută a 
frontale din stratul III,

altul, fruntaș, 
fronturi, do- 

aceleași pen- 
Șefii de bri- 

artificieri,

personalul 
mediteze, 
producție, 
abatajelor
blocul VIII, sectorul V, se datorea
ză nedirijării corespunzătoare a a- 
cestora. Din cauza plasării unui e- 
fectiv insuficient, viteza de avansare 
nu s-a realizat, abatajul a intrat în 
presiune, s-au produs dese surpări, 
fiind necesare de fiecare dată lu
crări suplimentare de susținere. A- 
hatajele cameră din sectoarele I, 
III, IV și VI, de asemenea, nu au 
fost dirijate In mod corespunzător. 
Girca 30—40 la sută din numărul 
abatajelor s-au suprapus în fata lu
crărilor neproductive de dirijare a 
tavanului sau de rambleiere”.

Sectoarele

plin eficiența, 
combinei se 
Iar la Vulcan 

de multedurează

La 
face 

a-

datorește 
Șeful de

La I.E.C. Paroșeni, multe din mă
surile preconizate în cadrul organl- 

a producției și a 
ca scop final, atingerea
proiectați la blocul de

al minei a fost bi- 
în momentul 
fost martorul 
mina Vulcan

- s’ectorul
puteau fi așe- 

pentru confrun- 
4 000 tone de 

de plan. Astăzi,

cînd 
aces- 
avea 

II —

de producție 
sînt ajutate?

care
fața acestuia 
aproximativ 
sub sarcina
II se menține fruntaș. Cele

Pe lingă preocuparea conducerii 
exploatării de redistribuire a efec
tivelor, pe lîngă asistența 
pe care o 
necesară 
intensă a 
producția.

sectorul IV a stagnat în 
rambleierii 9 zile — ne 

artificierul Enescu loan, 
organizației de bază nr.

iar abatajul

mi-ramînerl în urmă, iar 
total pe exploatare a crescul 
începutul anului, la aproape 
tone de cărbune.
condițiile actuale — ne rela- 
tov. Fefes Ludovic, inginerul 
exploatării, căruia ne-am a- 
cu scopul de a afla măsurile 
preconizează pentru redresa-

tehnică 
acordă zilnic în abataje, e 
însă și mobilizarea mai 
sectoarelor care deservesc 

„Abatajul cameră nr. 7 
aștepta- 
relatea- 
secreta- 
4B din 
cameră

pentru alte abateri de la dis- 
ale lui Tompleasa, care, de 
nu respectă monografia de 
S-au luat măsuri de sanc- 
a acestor abateri ? Pariciuc 

un tînăr vagonetar din

NTS : 
găsit 
mină.
a se
vagonetar

în 
tl-

S-a 
evl-

cîteva exem-

Banda de magnetofon a fost oprita 
pentru o clipă. Cîteva notări fugare, 
»poi explicația pe care o așteptam 
de la secretarul comitetului de 
parlid al minei, inginerul Albescu 
Dumitru :

„Au fost convocate față-n față 
două sectoare. Unul care înregis
trează de la începutul anului mari 
rămîneri în urmă și 
Condițiile de lucru — 
tare, efective — sînt 
tru ambele sectoare,
gadă, de echipă, maiștri, 
și șefii celor două sectoare, au dis
cutat aprins fără a fi timorați de 
prezența microfonului. Din discuțiile 
!or, înregistrate pe bandă, rezultă 
greutățile întîmpinatc de colectivul 
sectorului codaș cărora, celălalt co
lectiv a încercat să le găsească re
medierea. împărtășind experiența 
hil".

Această măsură de confruntare în
tre două sectoare, Inițiată de comi
tetul de partid 
nevenită. Dar 
magnetofonul a 
tei confruntări,
un sector fruntaș 
cinci sectoare 
za t e ÎP 
tare și 
cărbune 
sectorul
cinci sectoare înregistrează în con
tinuare 
nusul 
de Ia 
10 006

„In 
tează 
șef al 
dresat 
ce se
rea situației — cu o plasare medie 
de 630—650 muncitori în abataje,
deși se realizează randamente spo
rite, nn se poate asigura planul de 
producție al exploatări*. Este nece
sar ca efectivul din abataje să 
crească la 700—720 muncitori. Ast
fel se va realiza olanul de pro
ducție. In prezent conducerea ex
ploatării se preocupă de redistribui
rea efectivelor neproductive din re
gie, care, în ultimul timp au cres
cut, îndeosebi la sectoarele 1, I1T și 
VI. Lipsa de efectiv este într-adevăr 
o cauză a nerealizării planului. Insă 
Iri spatele ei nu trebuie și nici nu 
încercăm să ascundem alte cauze, 
asupra cărora șefii de sectnaT®

din 
rea 
ză 
rul
acest sector 
nr. 2 a stagnat... 15 zile. Ramblea- 
torii Intr-adevăr au fost ocupați în 
alte locuri de muncă însă și ei tre
buie să-și mobilizeze forțele, să ne 
ajute".

Rambleieroa abatajelor întîizie șl 
din cauza... lipsei de cherestea, ne
cesară Dodlrii : Restanta nelivrată 
de furnizor — spune tov. Feies 
Ludovic,, se ridică la cca. 400 mc.

In adunarea generală a salariațl- 
lor din luna ianuarie 
fă această problemă, 
s-au luat măsuri. Tot 
cutat și pe marginea 
canizării, asupra
să se insiste nu mimai prin 
introducere b unei combine 
mașinilor de încărcat, dar 
pregătirea cadrelor necesare 
ceste locuri de muncă. In 
III s-a introdus aceeași
care la mina Lupeni, în stratul V,

a fost discuta- 
dar practic nu 
atunci s-a dis- 
extinderii me-

căreia e necesar 
simpla 

sau a 
și prin 
la a- 
stratul

combină

și-a dovedit din 
Lupeni, montarea 
în circa 1/2 oră, 
ceastă operație 
ori și opt ore.

Rămînerea în urmă se 
fn mare parte indisciplinei, 
brigadă Tomuleasa Cristea din cadrul 
sectorului IV se prezintă la lucru 
în care schimb vrea. Producția su
feră din această cauză, așa cum su
feră și 
ciplină 
obicei, 
armare, 
tionare
Gheorghe, 
sectorul Ill a fost descontat pentru 
o abatere gravă de Ia 
buzunarul salopetei 1 s-au 
gări înainte de a Intra în 
prelucrat acest caz pentru 
ta repetarea Iul ? Tînărul
se adaugă astfel celor peste 160 de 
angajați cărora 11 s-a desfăcut 
Contractul de muncă de la începutul 
anului pentru abateri de la disci
plină sau de la respectarea norme
lor de NTS. Moise Dumitru a absen
tat nemotivat în ziua de 4 aprilie. 
A doua zi a întîrziat de la servi
ciu și, cerînd să fie primit pe alt 
schimb, bineînțeles că nu i s-a a- 
probat cererea.

Am enumerat doar
ple semnificative. E spficient să mal 
amintim că fluctuația crește de la o 
zi la alta, coeficientul de prezență 
scade vertiginos. In numai 11 zile 
din luna aprilie prezența a scăzut 
cu 4 la sută. Pentru țoale acestea 
trebuie luate măsuri severe.

La mina Vulcan, în această situa
ție magnetofonul’ va deveni din nou 
util. Dar în condițiile indisciplinei 
despre care se amintește tot mai des, 
fie sub formă de fluctuație, fie sub 
formă de nerespectare a dispoziții
lor sau de absente nemotivate, e- 
ventiiale.le discuții, pe lîngă proble
mele legate de 
găzilor sau de 
trebuie să se 
factorul numit
conștiință șă fie pusă în discuție de 
la mlneT ia miner, de la maistru la 
maistru, de la tehnician la tehnician. 
Redresarea situației trebuie să se 
producă si se poate realiza. 
Insă pentru aceasta e necesar ca în 
conștiința fiecăruia să se trezească 
pasiunea pentru muncă, simțul da
toriei, interesul comun de a se rea
liza nu numai sarcina de plan, dar 
și frumoasele angajamente luate la 
începutul anului, pe care nu le-am 
uitat.

I zării științifice 
muncii, au 
parametrilor 
1 50 Mw.

Cu toate 
electrică produsă — a crescut de la 
808 000 Mwh în 1966 la 902 000 
Mwh în 1967 șl 226 138 Mvh în 

I trimestrul I 1968, consumul specific 
de combustibil convențional nu s-a 
apropiat de indicatorul planificat. 
Astfel, față de 352,00 gr. combusti
bil convențional Kwh, indice plani
ficat, respet tiv, parametru proiectat, 
s-a realizat 373,58 gr 
1966, 370.10 gr cc Kwh
371,17 gr cc'Kwh în 
1968.

Depășirea 
trimestrul 1 1968 față de realizările 
anului 1967 
cazanelor. Cum dirijarea sistemului 
național n-a permis oprirea grupu
lui pentru curățirea, zgurii depuse, 
acestea an funcționat fn luna mar
tie neeconomicos, realizîndu-se 
377,90 gr cc Kwh, față de 368,89
gr cc/’Kwh, respectiv, 868,71 gT 
cc/Kwh, cît s-a înregistrat în ianua
rie și februarie.

Trebuie menționat 
dicele de disponibilitate 
grupului de 150 MW, a 
la 69,70 ki sulă în 1966, 
suia în 1967 și 87,54 la 
meslru'l I 1968.

In atenția colectivului
cere al I.E.C. Paroșeni stă în conti
nuare, reducerea consumului speci
fic de combustibil. In acest scop, 
fost

că producția — energia
de

consumului

ce/ Kwh 
în 1967 

trimestrul

specific

în
și

I

îh

se datorește zgurificăril

faptul că in- 
în timp al 
crescut de
Ia 85,96 la 

sută în tri-

de condu-

au
inițiate o serie de măsuri :

depentru reducerea oierderilor 
prin ocolirea turbinei, a fost

&
abur
înlocuită supapa de acționare rapi
dă cu abur, cu o supapă acționată 
electric ;

aprovizionarea bri- 
dirijare a abatajelor, 
refere îndeosebi la 
conștiință. Această

lui principal de la turbina nr. 4, se 
vor reduce depunerile de săruri pe 
palete, respectiv, opririle trimestriale 
pentru spălarea turbinei. Ca urma
re, se cîștigfi cca. 16 zile active pe 
an, recupertndu-se o producție 
46 000 Mwh.

Aceste măsuri, urmăresc cu pre
cădere reducerea consumului 
combustibil

Măsurile 
de aplicare 
contribuția 
consumului 
fiind una din problemele încă ncre- 
zoîvate la I.E.C. Paroșeni la grupul 
de 150 Mw. Atingerea parametrilor 
proiectați va conduce la o îmbună
tățire și mai substanțială a eficien
ței economice.

In cadrul discuției avută pe 
ceastă temă, tovarășul 
Gheorghe, inginerul șef al 
roșeni, a mai adăugat:

„Sîntem siguri că prin 
aplicate consumul specific 
bustibil la grupul de 150 Mw se va 
reduce. Aceste măsuri Ie vom com
pleta cu altele, cerute de împreju
rări. De altfel noi am mai inițiat 
o serie de îmbunătățiri tehnologice 
menite să ducă la reducerea consu
mului propriu de energie electrică.

In legătură cu Indicatorul privând 
consumul specific de combustibil 
grupul 150 Mw, trebuie să adaug 
în prezent se afla în

de 
pe unitate de produs, 
aplicate sau în stadiu 
își vor aduce desigur 

la reducerea continuă a 
de combustibil, aceasta

In ultimii ani colectivul U.R’.U.MP. 
a luat o serie de masuri în vede
rea îmbunătățirii calității producției.

Conducerea uzinei, sub îndruma
rea comitetului de partid, a acțio
nat asupra tuturor compartimente
lor de lucru, cu scopul de a impri
ma un puternic spirit de răspundere 
față de sarcinile economice, pentru 
calitatea fiecărui sortiment în parte. 
Astfel, au fost luate o serie de mă
suri în scopul respectării cu stric
tețe a- disciplinei tehnologii o :

9 Repartizarea judicioasă 
a efectivelor din cadrul sec
țiilor, formațiilor de Iiarri»;

9 Im buna lățirea întreținerii 
șl reparației inașinilor-unelte 
si a instalațiilor ;

0 Reorganizarea suprafețe
lor de producție ;

® ftriensifiearea controlului 
tehnic de calitate pe finale fa
zele de Irwrn ;

O Folosirea rațională a 
timpului de lucru ;

O Acordarea linei asistențe 
tehnice corespunzătoare nevoi
lor actuale a producției.

Pentru obținerea unor indici de 
calitate superiori, s-a renunțat la 
vechea practică de a planifica cote 
de rebut admise procentual, în ra
port cu producția, lucru care nu a 
întîrziat să-și arate roadele prin 
scăderea continuă a rebuturilor și a 
cheltuielilor ocazionate cu remedie
rile.

Din analizele efectuate s-a consta
tat, la nivelul uzinei noastre, că 
principalul generator de rebuturi îl 
constituie secția turnătorie. Ca ur
mare organele serviciului de control 
tehnic de calitate au urmărit și sta
bilit cauzele si măsurile necesare 
a fi luate. Astfel, la principala acti
vitate a secției turnătorie și anume 
în compartimentul turnătoriei de 
oțel, s-a reușit ca rebuturile să sca
dă de la un nivel mediu de 5 34 la 
sută în anul 1967 (față de întreaga 
producție), Ia un nivel de 496 la

sută rebuturi în trimestrul 1 1968.
Nu același lucru s-a realizat însă 
în compartimentele fontă și nefe
roase. unde mai persistă unele lip
suri deși ponderea acestora este 
mai mică.

Jn momentul de față colectivul 
turnatoriei se preocupă îndeaproape 
de lichidarea^ deficiențelor existen
te, pornind de la cunoașterea cau
zelor generatoare de rebuturi și ne
cesitatea de a obține produse din 
ce în ce mai bune din punct de ve
dere calitativ.

Dacă analizăm modul în care s-a 
lucrat în sectorul de reparații ca
pitale și prestațiunii de servicii, pu
tem sublinia că urmărindu-se spe« 
cializarea echipelor pe genuri d< 
utilaje, s-a reușit în ultima perioadă 
să se îmbunătățească calitatea lucră
rilor și să se reducă timpul de imo
bilizare a utilajelor introduse în i<« 
pa rații.

Conducerea uzinei â găsit un larg 
cîmp de acțiune pe tema ridicării 
calității producției chiar la nivelul 
serviciilor de concepție și control. 
S-a stabilit prin măsuri concrete 
modul de rezolvare a problemelor 
legate de calitate, fn acest sens s-a 
îmbunătățit pregătirea comenzilor și 
verificarea documentațiilor tehnice, 
s-a intensificat controlul între ope
rațiunile tehnologice, controlul com
poziției chimice a metalelor, extin
derea probelor flzico-mecanice șt 
altele.

Problema calității produselor și-a 
găsit un Ioc important în acțiunea 
de organizare superioară a produc
ției și a muncii, acțiune în cadrul 
căreia, această latură a activității 
noastre a fost studiată, aplicată în 
practică, fiind în continuare o preo
cupare permanentă pehtru continua 
îmbunătățire a indicatorilor econo
mici.

In prezent sînt create toate condi
țiile pentru ca rezultatele privind 
calitatea produselor să fie mai hune. 
Colectivul U.R’.U.M.P. cunoaște aces
te probleme și este molrliznt pen
tru obținerea unor rezult supe
rioare.

inq. OI ARC GHFORGHE 
director l P V M.P.

a-
Pătrașcu

I.E.C, Pa-

măsurile 
de com-

la
Că
la

Stația cic ueraj a minei Uricani.

studiu 
M.E.E. o lucrare întocmită de noi, 

constatări 
practice înregistrate într-o perioadă 
mai lungă de limp, care atestă ne- 
concordanța de proiectare între tipul 
construcției grupului de 150 MW șl 
consumul specific de ’ combustibil.

Tot în legătură cu această proble
mă . trebuie să menționez 
variațiile mari de cenușă 
rile de cărbune pe care-1 
cenușa variază între 19 și 
— precum și 
umidității — 
mașinile sînt 
umiditate de
greutăți destul de mari".

Firește, măsurile propuse 
rate, urmărirea lor, reflectă 
parea pe care conducerea I.E.C. Pa
roșeni o are față de îmbunătățirea 
procesului tehnologic la grupul de 
156 Mw penlru atingerea în cît mai 
scurt timp a parametrilor maximi de 
luc Pil.

bază de măsurători și
pe

faptul că 
în sortu- 

primim — 
46 la sută 

mari ale

ț s-au efectuat remedieri în ve
derea evitări* scăpărilor de abur, 
prin ooolirea preîDcălzitoarelor de 
înaltă presiune;

oscilațiile
1'0—28 la sută — deși

pentru o 
producîn scopul realizării unui schimb 

normal de căldură în prefncălzitor, 
a fost realizată încălzirea normală 
a condensatorului principal în pre- 
încălzitorul nr. 3 de Joasă presiune;

pToiectafr
12 la sută, ne

prin punerea în funcțiune a 
turnului de răcire nr. 5 s-a accele
rat răcirea apei în condensator;

• prin extinderea stației de de- 
mineralizare totală a condensatoru-I. MUSTAȚA

beneficiarul și... butucul !

cu

la 
doi

La puful auxiliar al minei Dllja, transformatorul clișeu de
multă vreme nu mai este folosit. Poale ?i din cauză că toi de multă 
vreme, nu mai are instalația interioară.

Proiectantul, executantul,

executantul. Dar nu s-a făcut. 
Pe parcurs, cei de la mină se- 
sizînd 
pereților dăunează
cimentului 
trecut 
zilnic 
butuc
buncărului, pentru a-i

I 
I
I 
I
I
I
I 
I

In incinta minei Petrila, 
T.C.M.M.-ul a construit un si
loz pentru depozitarea cimen
tului. Pereții interiori din be
ton armat ai silozului nu au 
fost însă finisați. Ca urmare, 
betonul, îndeosebi cînd at
mosfera este umedă, reține pe 
suprafața lui praful de ciment. 
De la darea în folosința a si
lozului, p4nă astăzi praful de 
ciment s-a depus fără întreru
pere, astfel că pereții și-au 
dublat grosimea.

Pitnfen a se evita acest ne
ajuns, proiectantul a omis să 
prevadă protejarea pereților 
Interiori cu tabiă, seu selivi- 
sirea betonului — aceaatft 
îmbunătățire putea să a ftwă

laptul că îngroșarea 
scurgerii 

prin buncăr, au 
o măsură practică: 
muncitori iau un 
care lovesc pereții 

„snifto- 
ra" de ciment. Și azi așa, inli
ne tot așa, pînă cînd într-o 
zi, un perete a crăpat. L.a 
greșeala proiectantului si-a s- 
dăugat omisiunea executantu
lui, lipsa db exigența la recep
ție a beneficiarului și peste 
toate acestea o măsura prac
tică de remediere : butucul.

Practic eficient.
costă bmii.

și apli- 
preocu-

R. S.

MOTE
Lădițeîe 
de flori

E primăvară. Prin aer plutesc mi
rosuri de iarbă crudă, d< muguri 
îmbobociți. Ieșit din casă; omul pri
vești explozia frenetică a vegetației 
reînnoite și,.. îl cuprinde așa un 
alean de a avea și la< el acasă păr
ticica din Inimtsul naturii.

— „îmi pun Hori p® balcon ! 
— hotărăște plin de momentană ini
țiativă locatarul din bloc. Ce frumos 
® să arate apartamentul. Iar cind ies 
fn balcon, parfumul suav al flori
lor..."

Primii pași în această direcție, ri
dică însă și primele probleme: este 
nevoie de lădițe de flori I Și nu de 
orice fel, rj din cele mici, frumoase, 
potrivite pentru balustrada unui 
balcon, vopsite în culori vii, atrăgă
toare.

Unde 
ieri ! Și 
la rude
cumva tîmplari printre ei —-pentru 
eeirfecțîonarea unor ltfrttfe arăTiraset

sînt asemenea lădițe î Nlcă- 
a tu n ci încep alergăturile pe 
sau prieteni — dacă are

Dispozitiv de prevenire 
a extinderii incendiilor 

în stafii trafo
Practica a arătat că la stațiile 

trafo din subteran pot avea loc in
cendii. Pentru a evita extinderea in
cendiilor și vicierea aerului cu
fum. provenit de la aprinderea ule
iului. inginerul Ktiron Ștefan de
la mina Aninoasa, a conceput un

dispozitiv care asigură închiderea 
automată a ușilor de la stațiile tra
fo. La declanșarea unui incendiu, 
sau în cazul încălzirii uleiului la 
temperaturi de peste 70 grade Cel
sius, ușile stației se închid automat 
iar un claxon emite semnale.

doar n-o sa folosească la așa ceva 
cuiere, găleți sau... albia de rufe!! 
De m lte ori, alergăturile sînt fără 
folos, iar omul nostru se lasă pînă 
la urmă păgubaș : „Mai bine nu pun 
fiori !"

...Industria localii — a cărei me
niri* este formai satisfacerea nevoi
lor populației — de ce nu ia iniția
tiva confecționării unor asemenea 
lădițe de flori, cărora să li se asi
gure apoi desfacerea către populație 
prin rețeaua: comercială a orașului?

In același timp, ar fi bine dacă și 
serele noastre ar pune la dispoziția 
populației — bineînțeles contracost 
— răsaduri de flori sau plante agă
țătoare potrivite pentru balcon. Re- 
zultatul' ar fi că blocurile noastre ar 
avăta și mai frumoase

$T. MIHAI

Discre
panță

Ln centrul orașului Lupeni func
ționează un chioșc de difuzare a 
presei. Pînă aici nimic deosebit. Cu 
feate acestea, dară stăm strîmb și 
judecăm drept, parcă ceva nu e în 
regulîf. Asupra inferiorului chioșcu

lui, aș putea spune doar atît : sus 
un bec, jos o jumătate de metru de 
podea, iar do jur împrejur teancuri, 
teancuri de ziare, de nu se vede om 
cu vînzătoare. Iarna, cel puțin, n-aș 
vrea să fiu în pielea celui care vin
de aici ziare. Căldura unui bec • 
uneori mai puțin docil dragostea... 
unei mame vitrege. Construit pro
babil do pe timpul cînd bunica era 
fală și dansa charleston, acest 
chioșc, prin dimensiunile lui, e In 
discrepantă cu restul clădirilor din 
centrul orașului. In ceea ce priveș
te posibilitățile de deservire a popu
lației cu presa zilnică, ei bine, aici 
chiar că o cu cînlec. In zilele cînd 
se vinde „Radio-Tv" sau la sfîrșli 
de săptămînă, chioșcul, asaltat de 
cetățeni, trece pur și simplu prin 
momente de „imponderabilitate".

Ținînd cont rie poziția geografică 
ce o ocupă In centrul orașului, cit 
și de menirea lui, acestui chioș# 
trebuie să i se dea importanța cil* 
venită. Nu vreo modificare sau re
novare ar schimba ceva, ci demola
rea și construcția unui nou centru 
de difuzare a presei în linii arhitec
tonice moderne ar fi soluția care să 
arhică un plus de frumos în centrul 
orașului. O așteptăm cH de curînd.

-N. POPA
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„ANNA KARENINA"
de Lev Tolstoi

EXPOZIȚIA DE APARATAJ MINIER 
POLONEZ ANTIDEFLAGRANT

(Urmate din pag. 1/

Radio
MIERCURI 24 APRILIE

Lev Tolstoi — acest „rus genial", 
cum l-au numit francezii — este, 
respectînd proporțiile, un Atlas mo
dern. Dacă Atlas tinea întreg glo
bul pe umeri, Tolstoi tine întreaga 
Rusie în vîrful penei sale. Ceea ce 
uimește, în primul rînd, la Tolstoi 
este monumentalitatea operei sale. 
Fin psiholog si observator al vieții 
și societății, Tolstoi își creionează 
atent personajele. Și trebuie remar
cat faptul că în fiecare roman — 
fluviu al lui Tolstoi sînt suie de 
personaje. Romanul „Anna Karenina" 
este o adevărată qalerie de artă. în 
rare fiecare oaqină constituie o fres
că a societății ruse din secolul al 
XlX-lea Anna Karenina este o figu
ră oarecum singulară în creația lui 
TolstoȘ. Inteligentă, cultă, frumoasă, 
disprețuiește tocmai ceea ce con
tribuie mal mult la strălucirea el t 
societatea. Anna sfidează legile înal
tei societăți, îșl părăsește soțul, un 
om rece, calculat șl calm, urmîndu-1 
pe contele Vronski, nu pentru că ar 
asculta glasul unei patimi oarbe, cl 
pentru că vede în el un sol al unei 
nșteptate eliberări. Viata Interioară 
fi Annel este o „sublimă tragedie".

ea. 
per- 
este 
pă- 

este 
vie-

In cursul lunii mai, pasionalii 
prieteni ai cărții vor putea găsi în 
librării noi apariții editoriale, din 
toate domeniile. Vă prezentam, mal 
jos, ctteva din cărțile care urmează 
să apară în luna mai:

In Editura pentru literatură
— „Dumnezeu umbla desculț", 

man de Horia Aramă.
— „Trădarea lumii*, roman 

Al. Jar.
— „Nedumerită în 

M. R. îacoban.
Atlantida"

ro

de

de

In Editura pentru îileraînrS 
universală

— „Julio Jurenito", roman de 1. 
Ehrenburg.

— „Cenușă și diamant*, roman de 
J. Andrzejewski.

— „Prima draqoste — ultima dra
goste" de Romain Carry.
+ In Fditnra tineretului

— , Moș Goriot* de Honote 
Balzac.

— .Elevul Dima dintr-a Vll-a" 
Mihai Drumeș.

de

de

Calendarul zilei
Mar|i 23 aprilie

Gib1894 — S-a născut scriitorul 
Mihăescu (m. 19 X 1935).

1564 — S-a născut scriitorul Wil
liam Shakespeare (m. 23 IV 1616).

1919 — A fost creat Partidul Co
munist din Iugoslavia (din 1952 — 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia).

1911 — S-a născut Jozef Cyran-
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

1616 — A
de Cervantes

1891 _ S-a
Prokofiev.

1945 — Intrarea trupelor sovietice 
în Tterlin,

murit scriitorul Miguel 
Saavedra.
născut compozitorul S.

CONSEMNAM
OQ

Un Figaro... 
„ras" pe uscat

Frizerul Barabaș Venczel, de 
la unitatea nr. 7 Vulcan, a co
operativei „Deservirea" Lupeni 
avea un obicei aparte de a-și 
„atrage" clientela. Ieșea fn 
ușa frizeriei și li îndemna pe 
trecători să intre să se tundă 
ori bărbierească. Dar nu îna
inte de a le atrage atenția: 
„care vrei să te servesc, te 
duci și comanzi o țuică" I Du
pă ce trăgea clteva țuici, fri
zerul uita complet de regulile 
bunei cuviințe. Iși înjura co
legii, insulta clienții, agila bri
ciul. Pină Intr-o bună zi. Ne
norocoasă zi pentru „origina
lul" Figaro. I-a venit rîndul să 
fie și el servil... Pe uscat. Us
turător. De către organele pe
nale.

Păcăleală
31 HD 3 160, 31 HD 3 167, 

21 HD 1 240, 21 HD 1 290, 21 
HD 1 209 sini numerele mași
nilor de la coloana D.R.T.A. 
lupeni care, în data de 15 a- 
prilie. au fost repartizate, la 
cererea consiliului popular din 
localitate, să transporte pă- 
mînt vegetal pentru zonele 
verzi din oraș. Cum însă la 
încărcat nu eran nici oameni 
și nici escavatoare. cele 5 ma
șini au stat degeaba 5 ore în 
strada Parîngului. Șoferii se 
uitau unul la altul și se între
bau dacă nu cumva e vorba 
de o păcăleală (! ?) S-ar pu
tea, dar dacă-i așa mm rămî- 
ne cu staționarea ? Cine plă 
fește orele pterdnte de pe ur 
ma păcălelii ?

„Paraziții 
misterioși"

ete o voce care se inter- 
pe tir tn chip misterios 
era făptașul ? In urma 
multor sesizăii, salariații

Pentru anumgi locuitori ai 
Petroșeniului și pentru unele 
centraliste, telefonul a devenii 
de Ia o vreme calvar. Adesea, 
abonafUor telefonici din apro
pierea străzii Crișan, centra
listelor de la 1. F. Petroșeni 
și preparația Petrila le erau a- 
dresale cuvinte grosolane, in
sulte 
cala 
Cine 
mai
oliclului P.T.T.R. din oraș au 
începui depistările. Și, ce cre
deți, cine sînt „paraziții" care 
au pus ia încercare de atîtea 
ori nervii abonaților, ai cen- 
Iralistelor ? Popescu Constantin 
și Roșculele Mircea, ambii an
gajați ai oficiului P.T.T.R. 
„Misterioșii para/iți" provin, 
deci, tot de la... teleloane I 
Revine ca sarcină Oficiului 
P.T.T.R. Petroșeni sd fa mă
suri pentru sltrpirea paraziți- 
lor. Că nu fac cinste institu
itei 1

Am putea spune că toate persona
jele romanului trăiesc pentru 
In comparație cu Anna, celălalt 
sonaj feminin principal, Kitty 
o păpușe cu ochi de email, o 
pușă frumoasă... dar atît. Anna 
în schimb un torent vijelios al
ții, este viata însăși, f nuciderea el 
e<-te de fapt o crimă, Anna nu s-a 
sinucis din gelozie (așa cum s-ar pă
rea Ta prima vedere), ci a fost ucisă 
de atmosfera ostilă, otrăvită din ju
rul ei. Despre celelalte personaje 
George Călinescu spunea : „0 sim
patie tehnică îmbrățișează pe toți e- 
roll, buni și răi, fiind deopotrivă 
buni pentru autor ca oameni".

Lucian STROCHI 
elev — Liceul Petroșeni

Cere de
cultură 
tn sala

inițiere muzicală
a sindicatelor 
bibliotecii, se 
>" ale mem-

La Casa de 
din Petroșeni, 
tin săptămînal „ședințe1 
brilor cercului de inițiere în muzica 
cultă. La prima „Întrunire", după o 
prezentare succintă a vieții și crea
ției marelui compozitor român Ci- 
prîan Porumbescu, membrii cercului

au
cea
zitorului. Vor fi prezentate, în con
tinuare, creațiile unor valoroși com
pozitori ai muzicii 
peră sau operetă, 
rile vor „ilustra" 
mentale ce se vot

audiat în colectiv „Balada" — 
mai cunoscută creație a cornpo-

întrerupătoare, separatoare, ansam
bluri de mașini de foraj și de pom
pare, instalații automate pentru con
trolul stării izolației, echipament și 
instalații de semnalizare, telefoane 
și alt aparataj în construcție antl- 
defiaqrantă. De un deosebit interes 
s-a bucurat macheta unor abataje 
frontale complet mecanizate cu co
manda de la distantă.

Cu acest prilej, dr. ing. VV. Glu- 
zin.ski a răspuns la întrebările re
prezentanților ziarului nostru privind 
principalele realizări în mecanizarea 
și automatizarea extracției de căr
bune în minele din R. P. Polonă. Pu
ternicul avînt al industriei extracti
ve poloneze, a subliniat interlocuto
rul, are la bază mecanizarea șî elec
trificarea minelor. In prezent, în mi
nele poloneze coeficientul de elec
trificare a atins 96 la sută, in pro
cesul de mecanizare o deosebită a- 
tentie se acordă mecanizării tăierii 
și încărcării cu ajutorul combinelor

și plugurilor produse de industria 
poloneză. 0 tendință generală este 
creșterea puterii utilajelor miniere; 
în prezent se construiesc combine 
avînd o putere de 135 kW, iar anul 
acesta s-a trecut la construcția unei 
combine de 250 kW. Progresele In 
ptectrificarea minelor în R. P. Po
lonă sînt subliniate și de faptul că 
în prezent în subteran se trece la 
tensiunea de 1 000 V. S-au obținut 
realizări importante în domeniul au
tomatizării transportului subteran, a 
stafiilor de evacuare a apelor, pre
cum și a întregului proces de ex
tracție în unele abataje de mare ca
pacitate. Un asemenea abataj, dotat 
cu utilaje acționate hidraulic, reali
zează o prozhii »ie de 2 ODO tone de 
cărbune în 24 de ore.

Expoziția prezintă o serie de uti
laje folosite larg în mecanizarea șl 
automatizarea procesului de extracție 
în subteran.

Cu prileiul deschiderii expoziției 
a fost oferit un cocteil care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească.

PROGRAMUL I:

►

simfonice, 
după care 
expunerile 
face.

de o- 
discu- 
docu-

Galeria și echipa lupeneană în formă

MINERUL LUPENI
Revenirea in formă a t-chipei Mi

nerul, timpul excelent, au atras pe 
stadionul din Lupeni numeroși spec
tatori. Meciul începe într-un Iureș... 
mineresc care a încălzit tribunele 
In min. 17 se înscrie primul gol. 
Cotroază execută, ca din... tun, o 
lovitură liberă de la circa 30 de me
tri. Portarul Steica respinge balo
nul si Lucută înscrie nestingherit.

Reluarea jocului de la centru 
creează oaspeților ocazia să egale
ze. Soos face un adevărat slalom 
printre apărătorii lupeneni dar por
tarul Mihalache plonjează curajos 
la picioarele atacantului advers șl 
prinde balonul. Minerul Lupeni reia 
din nou ofensiva și în min. 22 înscrie 
prin lînărul Uilecan. promovat din

I

I

Descoperire arheologică
la Mintia

pe cîm- 
au lost 

funerare 
Muzeul

VICTORIA CALAM 4-2

DEVA. — Cu ocazia unor exr a- 
vații efectuate în vederea începerii 
unor construcții industriale 
pul dintre Mintia și Vețel, 
descoperite 12 monumente 
antice. Cercetătorii de la
arheologic din Deva au stabilit că 
obiectivele scoase la iveală provin 
din cimitirul de la „Micia" — așe
zare romană, care odinioară prezen
ta o mare importantă militară și ci
vilă, fiind totodată port la Mureș și 
punct vamal la granița de vest a 
provinciei.

Dintre obiectele descoperite se re

gresie, pe caro 
mitologică a ră- 
reqe’ui A gen or 
Jupiter. Pe un 

din marmură 
Danubia- 

f ii nd 
în

marcă o placă din 
este sculptată scena 
pirii Europei, fiica 
din Tyr, de către 
fronton triunghiular
este reprezentat Jupiler 
nus, încadrat de doi delfini, 
o operă sculpturală executată 
manieîa artei provinciale din Dacia. 
Un alt monument reprezintă un 
taior trac, urmărind un animal 
batic. Monumentele au intrat în 
lrimoniul Muzeului arheologic 
Deva.

hip- 
săl- 
pa- 
din

(Aqerpres)

chlpa de junioii. A luat u> gol h* 
toată frumusețea, după o țesătură 
de pase între Cotroază șl Lucută. 
Deși minerii atacă în continuare, 
oaspeții printr-un contraatac reușesc 
să înscrie prin Bambuleac. Cu sco
rul de 2—1 în favoarea gazdelor se 
încheie prima repriză.

După pauză, minerii reintră pe te
ren deciși să majoreze scorul. Hăr
țuită continuu apărarea oaspeților 
..lămurește" o situație dificilă prin
tr-un... bent clar comis de Kiss în 
careu. Arbitrul acordă pe bună drep
tate lovitură de la 11 metri, trans
formată Impecabil de Cotroază. Sco
rul devine 8—1, După alte zece mi
nute, lupenenll urcă scorul din nou, 
la 4—1. lîilecan șutează, portarul

scapă și Cotroază înscrie. Minerul 
Insistă în continuare dar ratează o- 
cazil după ocazii. La un contraatac 
al oaspeților Pralea îl faultează pe 
Mitu în careu și arbitrul acordă al 
doilea penalii pe carc-1 transformă 
Bambuleac.

Cu scorul de 4—2 în favoarea e- 
chipei Minerul Lupeni ia sfîrșit în- 
tîlnirea. A fost un joc frumos și 
spectaculos care a readus și galeria 
din Lupeni la... forma manifestată 
cu ani în urmă.
gazde Pali, Șoptereanu, Sima. Lucu
tă șl Precup, iaT de la oaspeți, Mitu, 
Bambuleac și Judele. Bun arbitrajul 
lui Bucșe Eugen din Sibiu.

Au plăcut de la

1 CIORTEA

Al doilea gol al Jiului. Pero- 
nescu se-ndreaptă bucuros să 
scoată mingea expediată de I.i- 
bardi în poarta Ini Bay.

Știința Petroșeni 
ParînsȚiil Lonea 3*0 (0*0)

In urma eșecului de la Aninoasa 
studenții petroșeneni au căutat să se 
reabiliteze. Și au reușit, la capătul 
unui meci disputat, să învinoă un 
adversar care a luptat mult pentru 
un rezultat favorabil. Meciul a în
ceput în nota de dominare a studen
ților care au ocazia să înscrie chiar 
în primul minut prin Munteanu, dar 
portarul Duck apără excelent. In 
confinuare meciul se echilibrează, a- 
sistăm la multe ratări ale ambelor 
înaintări. Astfel, în min. 15 (Rabu- 
lea), 26 (Pănescu), 28 (Lupa), 
36 (Pănescu) au ocazii dare 
înscrie.

După pauză, studenții intră 
să tranșeze în favoarea lor
tatul final al meciului, dar nu reu
șesc să deschidă scorul dccît în min.

81 prin Munteanu.
Matei, la un corner executat de Var- 
honic, majorează scorul la 2—0, 
pentru ca în min. 89 Pănescu să pe
cetluiască, prin cel de-al treilea gol, 
rezultatul final. A fost un joc mo
dest ca valoare tehnică presărat pe 
alocuri cu unele 
(Sereș și Știr au 
pe teren penlru 
Arbitrajul prestat
Deva — nesatisfăcător. S-au remar
cat: Munteanu, Tudor Vasile și Var- 
honic de la Știin’a. Rabnlea. Dud- 
și Lupa de la ParînguL

La juniori: 
rînoul 1 onea

Peste 6 minute

ieșiri nesportive 
fost eliminați de 

lovire reciprocă), 
de N. Florea din

Foto: AUREL DULA

35 ș! 
de a

deciși 
rezul-

Adeptul zeului Bachus

Jiul Petroșeni — Pa 
2—0.

Emilian NEAGOF 
student

Abatorul Hațeg — 
Constructorul Lupeni 
1-2 (1-1)

dala aceasta, echipa ha- 
a reușit să ciștige pe Ie

Nici de 
tegană nu

i propriu deși, tn special In pri- 
parle a meciului, gazdele au ju- 
destul de bine și au dominat, 
ratai Insă în multe situații clare 

gol. In min. 8 gazdele au ocazia 
a deschide scorul, Naghi Insă tw
in bară. Apoi jocul se echilibrea- 
și in min. 25 Sălăjan înscrie pri

mul gol al oaspeților. In min. 88 Tîr- 
lea (Hațeg) egalează. Spre deosebi
re de primele 45 de minute, cînd 
hațeganii au jucat mult In viteză, 
In partea a dona a meciului, neflind 
puși la punct cu condiția fizică, per

ren 
ma 
cat 
Au 
de 
de 
qe 
ză

mit oaspeților să atace continuu șl 
să ctștige partida. In min. 59 NitS 
(Lupeni) trage de la 16 metri și por
tarul qazdelor, crezînd că mingea 
va... ocoli poarta, nu Intervine, ba
lonul lovește bara și ricoșează în 
plasă. In min. 63 hateganii au o ma
re ocazie de a egala, Tîrlea ratînd 
de la cițiva metri.

S-au remarcat: Grigoroșcut Și Ma
nea (Ha(eg) șl Nîcula, Sălăjan, Nîță 
(Lupeni).

A arbitrat bine: ©pincariu (Sebeș). 
La juniori: Abatorul — Construc

torul 0—5 (0—«).
Nicu SBUCHEA

'-.•menea „rnedicumente". Așa a 
făcut Si an Ioan si mai zilele 
trecute. Vine omul de la 
die și în loc să intre in 
made, nimerește la bufet, 
indu-i
!>elat pină 
așa cum se. 
nifestă prea

rne- 
far- 
P ri
te-

de
Ci nd sd 
un nou

MHROF OIIEI0 li
(î’BHii!

asemenea vî/-

Legendele atestă cum că, 
încă din antichitate, zeul Ba- 
chus a avut mulți adepți. Spre 
deosebire de alți zei care au 
căzut în dizgrație și anoni
mat, Bachus are și în prezent 
mulți adoratori. Unul dintre 
ei este Stan Ioan din sectorul 
XI de la E. M Vulcan. Atunci 
cînd vrea sâ aducă „jertfă" 
zeului său, Stan 
loan, simte 
așa o văpaie în 
gîtlej ce-i mu
sai să fie stin
să. Cum însă 
de-a lungul mi
leniilor n-a fost
nici un caz ca
vătaie să necesite intervenția 
pompierilor și-o stinge cu me
tode proprii. Intră cu „incen
diul" ce-I mistuie intr-un bu
fet (acolo sînt vezi doamne iot 
felul de lichide) și-l domoleș
te. Șutu-i Insă șut și atunci 
nu poți să-ți stingi focul de- 
cîl eventual cu apă. Cînd ai 
însă concediu medical e cu 
totul altceva. Iți scrie medi
cul aurociclină, le profilezi pe 
tratament cu țuicomicină. Șl, 
țuica, vinul, berea sau oricare 
alt „medicament" de acest fel

- se iau nu la policlinică ci la... 
bufet. Bufetul e doar unitatea 
„sanitară" adecvată penlru a-

„medicamentul" l-a
s-a făcut... bine, 
fac unii cînd ma- 
mult zel față

Bachus. Ghinion însă.
ridice
pocal fn cinstea 
zeului adorat, 
și incă cu mi
na bolnavă pen
tru care primi
se concediu me
dical, a fost 

văzut de lovarăy.ri Pașca, pre
ședintele sindicatului. Alunei 
s-a petrecu! un fenomen ciu
dat. Zeul Bachus a căzut pe loc 
în dizgrație, iar boala i-a re
venit subit. A căutat el Stan 
s-o scalde dar n-a ținut. Era 
prea „incins" ca să poată da 
explicații plauzibile. De fapt 
nici nu i-au fost cerute. S-au 
cerut ele ulterior.

Pentru Stan loan și alți a- 
depți ai zeului Bachus ce mai 
practică asemenea obiceiuri se 
desprinde insă o concluzie. Să 
nu se mai încreadă în ocroti
rea zeului Bachus, sau spus pe 
șleau să nu mai umble cu șoal- 
da că nu... ține.

un

D. C.

MICA
PUBLICITATE

PIERDUT carnetul
rețele și stații nr. 18» din 1 
1665 pe numele Neamțu Dan. 
nul.

de electrician 
martie 
Declar

Wien,VÎND URGENT pian Stingi 
acordeoane Armonia și Weltmeister, 
sir. Karl Marx, 9 Petroșeni.

T. R. C. H. Grupul 2 
șantiere construct»

Petroșens
sfr. Repub-icii nr. 88, lelefon 1720

ANGAJ EAZA :
zidari
dulgheri
fierari-betoniști

— muncitori necalificafi pen
tru calificarea la locul de muncă în 
meseria de zidar și dulgher.

Se asigură cazare gratuită și masă contra cost Munci
torii fletanți beneficiază de o indemnizație de șantier de lei 
8 «alilicațl și lei 4 necalificați pe zi conform H.C.M. 1053/1958.

Angajarea se face pentru localitățile Petrila, Petroșeni, 
Vulcan și Lupeni.

17,30

18,00
18,30

19,00

19,30
19,50

20,00
20,25
20,40

22,15
22,30
22,45
23.00

TELEVIZIUNE
MARȚI 23 A PRII IE

Pentru cei mici. „Știți să de
senați, copii?". Filmul: „Bra
conierul".
In direct... Emisiune economică. 
Curs de limba franceză 
fia a 13-a).
Pentru tineretul școlar: 
— Cinei — Spectacol de 
și pantomimă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic, 
citate.
Film serial: „Thierry la Fronde". 
Album de poezie.
Istoria teatrului românesc.
Davilla — Exemplificări 
piesa „Vlaicii Vodă". 
Artă plastică.
Divertisment muzica)-coregrafic. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

f/ec-

Cine) 
mimă

Publi-

Al. 
din

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Program muzical de diminea
ță; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de diminea
ță; 6,00—8,25 Muzică și actua
lități; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La 
tă; 
La 
ță; 
Pe
Curs de limba franceză; ’0,45 
Cîntece de Gheorghe Costines- 
cu; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Muzică populară*; 11,30 Uver
turi de estradă; 12,22 Intîlnire 
cu melodia populară și inter* 
prețul preferat; 18,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 13,20 
Memoria pămîntulul românesc; 
13,40 Muzică ușoară; 14,15 De 
ce? De unde? De cînd?; 14,30 
Radio-publicitate; 14,50 Trei 
cîntece cu Cristian Popescu; 
15 00 Buletin de știri. Buletin 
meleo-rutier; 15,05 Melodii 
populare; 15,15 Meridiane; 
15,45 Melodii de Vasile Vese- 
lovski; 16 00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,35 Concert ghicitoare; 16,55 
Din muzica popoarelor; 17,15 
Antena tineretului; 18,00 Bu
letin de știri; 18,05 Caleidos
cop muzical; 18,30 Radiosim- 
pozion : „In circuitul econo
mic — materiale cu caracte
ristici superioare"; 18,50 Jo
curi populare; 19,00 Radioga* 
zeta de seară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20.0Î 
Radiomagazin sportiv; 20,17 
Melodii populare; 21.00 Metro
nom '68; 22,00 Radio jurnaL
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Cîntă Mario Tessuto; 
22,30 Moment poetic; 23,00 Mu
zică ușoară; 24.00 Buletin de 
știri; 0.05—5,00 Estrada 
turnă. Buletine de știri și 
teo-rutiere la orele 1,00;
și 4P0.

microfon, melodia prefera- 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
microfon, melodia prefera- 
9,30 Matineu literar; 10,00 
strune de chitară; 10,10

noc-
me-
2,00

PROGRAMED Ii:

7,00 Melodii populare; 7,10 
Tot înainte; 7.30 Bill -fin de 
știri; 7,35 Buletin rneteo-ru- 
tier; 7,39 In ritm de > »ls; 7,45 
Cîntece și jocuri populare; 8,00 
Ritmurile dimineții; 8 30 Bule
tin de știri; 9.00 Mnz:"ă de ca
meră de George Enoscu; 9,29 
Muzică ușoară; 10.0o Buletin 
de știri; 10.30 Odă limbii ro
mâne; 11,15 Expediție pionie
rească; 12.00 Buletin de știri. 
RuTetfn meteorologic; !2,07 Va
rietăți muzicale; 12,45 Muzică 
ușoară; 13 30 Muzică populară; 
14,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 14,08 Concert 
de prînz; 15.00 Duete din o- 
perote; 15,15 Muzică ușoară; 
15,30 Orizont științific; 15,45 
Cîntece patriotice; 16 00 Cîntă 
Brenda Loe; 16.20 Melodii 
populare; 16 45 Muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17.15 Suita a Tl-a 
pentru orchestră de Dumitru 
Capoianu; 17,50 Muzică ușoa
ră; 18,00 Jocuri populate; 18,10 
Noi înregistrări de muzică de 
cameră; 18,40 Muzică ușoară; 
18,55 Buletin de știri; 19,30 
Curs de limba germană; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 Me
lodii lirice; 20,15 Actualitatea 
muzicală; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Teatru radiofonic : „Moar
tea unul artist" de Horia Lo- 
vinescu; 22,50 Arii din opere; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Lucrări 
audiate la tribuna Internațio
nală a compozitorilor Paris —> 
1967; 0,07 Melodii... melodii;
0,55—1,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier.

FILME
MIERCURI 24 APRII IE

PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
O lume nebună, nebună, ne
buna; Republica : Moartea du
pă cortină; PETRILA: Reîn
toarcerea lui Surcouf; LONEA 
— Minerul : Unde este al trei
lea rege; VULCAN: Un na
bab maghiar; PAROȘENI : Se 
întimplă numai duminica; LU
PENI — Muncitoresc: Omul 
fără pașaport; Cultural : Răz
bunătorii; URICANI : Fantomas 
contra Scotland V.”-d»

I. R. E H. DEVA
SECȚIA REȚELE

PETROȘENI

Anunță abonații de energie electrică din orașul Petroșeni

că în zilele de 24. 25 și 26 aprilie a. cM între orele

8—16, va fi întrerupt curentul electric pe străzile : Cărbune

lui, M. Eminescu, Cuza Vodă, Ecalerina Varga, împăratul

Traian. Gh. Doja, Grivlța Roșie, Radu Șapcă. Micii Klein. Pas

Longinus. I. L. Caragiale, Barițiil, Aurel Vlaicti, Fr. Engels,

Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița — pentru lucrări de

reparații.



4
.... ..........WWW—

MARȚI 23 APRILIE 1968

STEAGUL ROȘU

Deschiderea Conferinței inter
omului
Popovici, trans-

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE

Corespondentul Agerpres, N.
Iranului s-a deschis luni Conferința internațio- 

omului, organizată cu prilejul împlinirii a 20

TEHERAN. —
mite: In capitala
nală a drepturilor
de ani de la proclamarea Cartei universale a drepturilor omului.

• Intervențiile delegaților României
A-

Recent la Milano s-a deschis tradiționalul Tîrg de mostre, eve
niment al vieții economice italiene care atrage nenumărați vizita
tori. Anul acesta, printre țările ce expun la Milano se află și Re
publica Socialistă România.

IN CLIȘEU: Vizitatori în fața. exponatelor pavilionului româ
nesc la intrarea căruia doi tineri din Oaș zâmbind, dintr-o fotografie 
de mari dimensiuni amintesc de frumoasele tradiții folclorice ale Ro
mâniei.

Eforturi 
diplomatice 
pentru 
rezolvarea

tur de 
inițiati- 
ani în- 
și apă- 
Decla- 

șens, a
Generală

qe- 
U-

în ședința inaugurală 
Iranului, Mohammad'
Aryamehr. Referindti-se

fost 
de 

Reza 
Ia

Economice 
delegatul ro- 
sublinîat ne- 
în acest an

Semnarea

Acordului 

privind 

salvarea 

astronauților
"La 22 apiilie a. c. a avut Ioc la 

Moscova. Londra și Washington ce
remonia semnării Acordului privind 
salvarea astronautilor, înapoierea 
astronauților și restituirea obiectelor 
lansate în spațiul extra-atinosferic.

In numele guvernului Republicii 
Socialiste România, acordul a fost 
semnat de ambasadorii României în 
cele trei capitale.

Semnarea acestui acord se înscrie 
pe linia ascendentă a dezvoltării 
cooperării internaționale în cerceta
rea d folosirea pașnică a spațiului 
exlra-atniosferic. Prevederile sale 
contribuie la promovarea unor ase
menea raporturi între state care să 
favorizeze cercetarea spațială în fo
losul și spre binele întregii omeniri.

Acordul stipulează obligația părți
lor de a lua măsuri pentru salvarea 
personalului navelor cosmice care 
au suferit un accident sau se află 
în primejdie și obligația de a îna
poia personalul navei cosmice și o- 
bioctele spațiale recuperate autori
tății de lansare.

Guvernele Uniunii Sovietice, Ma
rii Britanii și Statelor Unite sînt de
semnate prin acord ca guverne de
pozitare ale acestuia.

(Aqerpres)

Avioane 
americane 
doborîte în
R. D. Vietnam

HANOI. — Agenția VNA trans
mite că duminică unități ale apă
rării antiaeriene a R.D. Vietnapr au 
doborît un avion american care vio
lase spațiul aerian al R.D. Vietnam 
deasupra orașului Haifonq. Potrivit 
unor date suplimentare, în ultimele 
zile au fost doborîte alte opt avioa
ne americane care efectuau raiduri 
aeriene deasupra teritoriului R.D. Vi
etnam. Astfel, numărul avioanelor 
americane doborîte deasupra terito
riului R.D. Vietnam se ridică în pre
zent Ia 2 848.

conflictului 
din Nigeria

LONDRA. — Cercuri informate din 
Londra afirmă că sînt în curs efor
turi diplomatice în vederea aducerii 
la masa tratativelor a reprezentan
ților guvernului federal al Nigeriei 
și ai Biafrei. Se așteaptă sosirea în 
capitala Angliei a ministrului nige
rian al afacerilor externe, Okoi Arik- 
po, care urmează să aibă convorbiri 
cu premierul Wilson și cu secretarul 
general al Commonwealthului, Arnold 
Smith. Acesta din urmă, despre ca
re se spune că ar juca un rol Im
portant în eforturile de mediere, s-ar 
fl întîlnît, potrivit anumitor știri, 
săptămîna trecută la Paris cu fostul 
președinte al Nigeriei, Nnamdi Azl- 
klwe, în prezent unul din principalii 
diplomat! biafrezi.

La lucrările acestei reuniuni par
ticipă peste 100 de deloqatii, repre- 
zentînd state membre ale O.N.U. și 
organizații internaționale. Din par
tea României participa o delegație 
condusă de Avram Bunaciu, preșe
dinte al Comisiei constituționale a 
Marii Adunări Naționale. Printre 
personalitățile sosite la Teheran cu 
acest prilej a fost și secretarul 
neral al Organizației Națiunilor 
nite, U Thant.

Participantii la reuniune au 
salutați
Șahul 
Pahlavi
principiile înscrise în Declarația u- 
niversală a drepturilor omului, Șa
hul Iranului a subliniat necesitatea 
ca acestea să fie adaptate prezen
tului, tinînd seama de faptul că, în 
decursul ultimelor două decenii, con
dițiile vieții politice și materiale ale 
umanității s-au transformat. „Una 
din frînele existente în calea depli
nei realizări a drepturilor omului — 
a spus Șahul Iranului — îl consti
tuie decalajul care nu încetează să 
se mărească între națiunile bogate 
și cele în curs de dezvoltare".

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a rostit apoi un discurs care

constituie, totodată, mesajul pentru 
„anul internațional al drepturilor o- 
mului". U Thant a făcut un 
orizont asupra acțiunilor .și 
velor O.N.U. în ultimii 20 de 
dreptat în direcția afirmării 
rării principiilor înscrise în 
rația Universală. In acest 
spus U Thant, Adunarea
a consacrat anul 1968 drept „Anul 
international al drepturilor omului". 
Experiența ultimilor 20 de ani a de
monstrat că ordinea internațională 
este strîns legată de respertarea 
drepturilor tuturor ființelor umane.

In funcția de președinte al con
ferinței a fost aleasă prințesa Asraf 
Pahlavi, sora Șahului Iranului.

In continuare, Marr Schreiber, di
rectorul diviziei pentru drepturile o- 
multii din O.N.U., a dat 
juluî adresat conferinței 
președintele celei do a
siuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România.

Conferința internațională a drep
turilor omului, se arată în mesajul 
lui Corneliu Mănescu, constituie una 
din cele mai importante manifestări 
Initiate în cadrul „Anului interna
tional al drepturilor omului".

GENEVA. — Corespondentul 
gerpres, Horia Liman, transmite: 
Luînd cuvîntul pe marginea rapor
tului Comitetului transporturilor in
terioare, prezentat la cea de-a 23-a 
Sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru Europa, 
mân Stelian Ilinoiu a 
cesitatea continuării și
a acțiunilor destinate să contribuie 
la dezvoltarea turismului. El a pro
pus că trebuie să se acorde priori
tate studiilor cu privire la folosirea 
electronicii în transporturi. Vorbito
rul a insistat, de asemenea, asupra 
necesității de a se găsi soluții pen
tru liberalizarea transporturilor în 
tranzit, îndeosebi a transporturilor 
de produse perisabile.

In dezbaterile ia raportul Comite
tului pentru locuințe, construcții șl 
sistematizare, delegatul român I Go
rila a relevat caracterul prioritar 
pe care îl are studiul asupra ame
najării regiunilor rurale, actualmen
te în curs de elaborare. Iii vederea 
promovării spiritului de cooperai o 
între Comisia Economică a O.N.LL 
pentru Europa și alte organisme spe
cializate ale O.N.U., delegatul ro
mân a propus comitetului să parti
cipe la seminarul interregional asu
pra planificării teritoriale rurale și 
urbane care urmează să se desfă
șoare în România în cadrul acțiuni
lor Comitetului O.N.U. pentru lo
cuințe, construcții și sistematizare.

Urmărirea asasinului
citire tnesa- 

de către 
XXH-a se-

lui Martin Luther King

UN NOU
SATELIT DE
TELECOMUNICÂ TU

MOSCOVA. — Un nou sa
telit de telecomunicații tip 
„Molnia-1" a fost lansat în U- 
niunea Sovietică. Acești sate
liți au ca sarcină să asigure 
exploatarea sistemului de le
gături radio, telefonice și te
legrafice la mari distante, pre
cum și să transmită progra
mele postului central de tele
viziune din U.R.S.S. In punc
tele rețelei „Orbita", situate 
în regiunile Extremului Nord, 
Siberiei, Extremului Orient și 
Asiei Centrale sovietice.

Noul „Molnia-Î" are Ia bord 
aparataj pentru transmiterea

programelor de televiziune și 
realizarea legăturii radio pe 
mal multe canale la mari dis
tante, un complex de aparate 
de comandă și măsurători, pre
cum și sisteme de orientare, 
de corectare a orbitei și de 
alimentare cu energie a sate
litului.

El a fost plasat pe o orbită 
eliptică înaltă cu apogeul de 
39 700 km în emisfera nordică 
și perigeul de 460 km în emis
fera sudică

întregul aparataj de la bord 
funcționează normal.
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rate de vehicule și oameni, 
mărginite de ambele părți de 
case cu un etaj, înghesuite u- 
nele în altele. Prin mijloc tre
ce o fișie de vegetație luxu
riantă : palmieri, tufișuri șl 
pomi decorativi în culori por
tocalii, roșii și galbene, unii 
in plină floare, alții care se 
trec, al/ii abia îmbobociți; aici 
reînnoirea se face în tot cursul 
anului, așa incit ciclurile se 
contopesc. Pe trotuare mișu
nă o populație amestecată: 
kenyeni tineri — flăcăi drepți 
ca brazii, reprezentanți ai glo
rioaselor triburi războinice și 
fete in mini-jupe. Concepția 
despre frumusețe își găsește 
expresia in modul în care tși 
tund fjărui sau își fmpodobeșa 
urechile; părul este ras tn 
dungi sau în romburi, de u- 
rechl le atirnă greutăți mai 
mari sau mai mici.

Pretutindeni se pol vedea 
urmările tragice ale îmbolnă
virii în masă de poliomielită. 
La tot pasul oameni schilozi 
întind mina. Hinduși și hindu
se, femei suple înfășurate in 
„sari" și, firește, multi englezi... 
Străzile sînt zgomotoase și 
strimte. Trecătorii sar peste 
obiectele expuse pe asfalt — 
publicații locale și străine, mi
nunate figurine din lemn, măști, 
suveniruri, obiecte de arti- 
"tnal.

Ieșind din vecinul centru 
dai intr-un alt Nairobi: clă
diri înalte cu multe etaje, cu 
o arhitectură ultramodernă, 
magazine luxoase, cu mărfuri 
specifice continentului — blă
nuri de animale, obiecte de fil
deș, instrumente muzicale popu
lare, statuete antice, sculpturi 
In lemn. Aici se găsesc ulti
mele noutăți în materie de li
teratură engleză șl plăci dc 
patefon, firește la preturi exor
bitante. Kenyenii și hindușii 
au rămas puțini la număr, pe 
străzi se fntîlnesa mai mul! 
fizionomii de englezi și ame
ricani. Luxul este pentru ei, 
pentru amatorii de exotism 
care tși pot permite să-l plă
tească oricît de scump. In fie
care an, țara Încasează din 
turism zeci de milioane de 
dolari.

Mai departe, încep cartie
rele populare. Aici nu se mai 
Inlilnesc străini, ci kenyeni. 
Aici începe mizeria. Totul este 
sumbru. Nu se mai văd flori. 
Numai fustele tinerelor ke- 
nyene sînt viu colorate.

Orașul, construit mai mult 
pentru cei veniți din afară, se 
întinde pe o suprafață mare. 
Din centru pornesc șosele — 
alei pline de verdeață și pros
pețime — care i-au adus fai
ma de centru vllegiaturistic. 
Gardul viu de grădini este 
brăzdat de străzi pe care cir

culă mașinile ptpptielarilor vi
lelor. Numele străzilor sînt 
scrise cu litere mari pe tă
blițe : Mister H. A. Smith, Mis
ter E. R. Pickwiek... Grădinile 
se întind pe kilometri întregi. 
In vilele cu bazine, terenuri 
de tenis și de golf, proprieta
rii și oaspeții lor pot petrece 
și se pot odihni In liniște. Du
pă fațadele interesante se poa
te constata în ce epocă au fost 
construite, se poate chiar alia 
istoria casei respective și ca
racterul proprietarului ei: cot- 
tage-urile engleze, case în așa- 
numitul stil colonial, clădiri 
moderne amenajate cu o deo
sebită grijă pentru confort... 
Pe dinafară s-ar părea că în 
ele continuă modul de viață 
din trecut. Dar zilele nu mat 
sînt chiar atît de liniștite șl 
domnii Smith și Pickwiek cad 
tot mai des pe ginduri In pa
radisul de odinioară. („Se zice 
că în Rhodesia s-ar putea trăi 
mai bine își spun ei).

La Nairobi se practică mul
te religii: există nenumărate 
temple budiste, moschee mu
sulmane, biserici catolice ale 
căror inscripții cu neon atrag 
privirile.

Patru ani de independentă 
este un timp mult prea scurt 
ca să se șteargă urmele crun
te ale unui secol de dominație 
colonialistă engleză. Aproape 
fiecare a treia clădire din ca
pitală este filiala unei bănci

continuă

FederalWASHINGTON. — Biroul 
de Investigații (F.B.I.) a anunțat du- 
mini<ă că urmărirea asasinului pas
torului Martin Luther King „continuă 
cu toată vigoarea". Pentru captura
rea asasinului a fost pus un premiu 
de 100 000 dolari.

Explozia unui rezervor de clor
NEW YORK. — Un rezervor de 

clor, cu o capacitate de o tonă, a 
făcut explozie în orașul St. Augustine 
(stalul Florida), afectînd peste 130

engleze, americane, indiene, li
baneze... Zilnic, în fața clădi
rii modeste a Ministerului 
Muncii se înghesuie o mulțime 
de oameni în căutare de lu
cru, de orice fel de lucru. Co
merțul se află în mîinile hin
dușilor și pakistanezilor, ad
ministrația — în ale englezilor. 
Pe străzi întregi se înșiră ma
gazine și instituții In care ke
nyenii pătrund doar ca mun
citori necalificați; supermagazl- 
ne universale cu multe etaje 
în care toate funcțiile de mai 
mare răspundere sînt ocupate 
de hinduși; alături de tinere 
hinduse casierițe, fete kenyene 
ambalează mărfuri sau mătură 
încăperile... Sint probleme a- 
cute care cer o rezolvare grab
nică. începe așa-nu ml ta keny- 
zare, se vorbește pretutindeni 
despre ea. Un proces compli
cat care nu va putea fi rezol
vat fără zguduiri.

Este ciudat și modul în care 
se siîrșește ziua zgomotoasă 
de vară. Ea nu se termină 
treptat, ci se întrerupe brusc. 
Pe la ora cinci după-amiază, 
cind în alte țări este perioa
da cea mai animată din zi, la 
Nairobi magazinele încep să 
se închidă unul după altul. 
Pe la șase, rar mai găsești 
vreo ușă deschisă. Orașul este 
mort. Un sentiment de nesi
guranță împinge pe biciclișli 
să pedaleze mai repede, iar 
pe pietoni să grăbească pasul. 
Cind se lasă amurgul, fiecare 
trebuie să iie acasă.
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de persoane care se aflau într-un 
magazin situat în apropierea acci
dentului. 30 de persoane au fost re
ținute la spital pentru continuarea 
tratamentului. Toate automobilele e- 
xlstente au fost puse la dispoziția 
politiei pentru a ajuta la transpor
tarea celor intoxicați cu clor. Printre 
aceștia se află șl cîtiva polițiști care 
no au avut măști de gaze, în 
operațiunilor de salvare.

Bobby Jones, coordonator 
rilor publice din acest oraș 
rat că clorul era folosit la 
rea apel potabile. Cauzele 
nu sînt cunoscute.

NȘW YORK.
240 de locuitori 
(statul Iowa) au 
nică dimineața 
unui tren care 
și motorină.

încărcătura de 
aruneînd flăcări 
de 12—15 metri,
cîteva dintre cele 30 <|e vagoane ale 
trenului deraiat.

— Majoritatea celor 
ai localității Kelley 
fost evacuați dumi- 
în urma 
transporta

deraierii 
amoniac

motorină a 
pînă la o 
Incendiul a

cursul

luat foc 
înălțime 
cuprins

al 
a

lucfă- 
decla- 

purifica- 
AXpIoziei

4 CAPE KENNEDY. — Primii 
cosmonaut» americani care vor de
barca pe Lună vor fi înarmați cu 
grenade, a anunțat Administrația na
țională pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Firește, nimeni nu se te
me de apariția unor ființe care s-ar 
opune debarcării — grenadele vor fi 
folosite pentru declanșarea unor miș
cări seismice care vor furniza date 
despre caracteristicile solului lunar.

O parte din aceste experiențe vor 
fi efectuate chiar de cosmonauțl, Iar 
rostul după plecarea lor spre Pă- 
mînt, de o instalația constînd din- 
lr-un dispozitiv pentru lansarea gre
nadelor și un aparat de înregistrare 
a undei de șoc, aparat care va trans
mite pe Pămînt șl informațiile ob
ținute.

+ ROMA. — Ministrul afacerilor 
externe al Italiei, Amintore Fanfanl, 
a fost victima unui ușor accident de 
automobil. El a fost transportat la 
o clinică din Roma, unde urmează 
să rămînă cîteva zile.

Cutremur
la Dușanbe

DUȘANBE. — In capitala Tadjl- 
kistanului, Dușanbe, s-a produs du
minică un cutremur de gradul 5. La 
interval de 3 secunde, două mișcări 
seismice au zguduit orașul cu 300 000 
de locuitori. Agenția TASS preci
zează că nu s-au înregistrat victime 
și nici pagube materiale.

fn cercurile poliției federale ame
ricane se subliniază că deși în cazie
rul lui James Earl Ray nu există 
nici o dovadă că s-ar fi făcut vino
vat de omucidere sau de tentativă 
de omucidere, este cunoscut ca un 
individ extrem de violent, canatul 
să comită orice delict pentru l»ani. 
Un asemenea portret al suspectului 
întărește teza potrivit căreia Martin 
Luther King ar fi putut fi victima 
unui asasin plătit, a cărui mînă ar 
fi fost înarmată de persoane aliate 
în umbră.

Ultima măsură anunțată de F.B I. 
în legătură cu Urmărirea asasinului 
o constituie întărirea pazei și con
trolului la frontiera .dintre S.U.A sl 
Mexic, întrucît se consideră că Ray 
ar putea încerca să dispară într ă 
tară din America Latină.

ERUPȚIA VULCANULUIMAYON“
Dar in zorii zilei de 
produs alte două e- 
astă dată mult mai 

îneît vulcanologii 
că siluația este 

că populația din 
trebuie evacuată

dea- 
tn 

pri- 
luni.

MANII A. — După 21 uni de 
inactivitate, vulcanul „Mayon" 
din Filipine erupe din nou 
După prima erupție, cea de 
duminică, de mică intensitate, 
se părea că nu există un pe
ricol real, 
luni s-au 
rupții, de 
puternice,
au apreciat 
serioasă și 
împrejurimi

l.uni dimineața, vulcanul se
afla deja în plină activitate. 
Din craterul deschis țîșnesc 
jerbe de lavă incandescentă, 
care se rostogolesc cu repe
ziciune pe pante. Nori uriași 
de cenușă se învălmășesc 
supra .sa, împrășliindu-se 
regiunile învecinate. In 
mele ore ale dimineții de
scrie corespondentul agenției 
France Presse, opt orașe situa
te In apropiere au fost învă
luite de cenușa vulcanică.

Cele două erupții, afirmă 
specialiștii in vulcanologie, ar 
putea să fie urmate de încă 
una, mult mai puternică. Salul 
Tabaco, situat în imediata a- 
proplere a lui „Mayon", este 
direct amenințat, mai ales că 
cei 1 500 de locuitori al săi 
nu au fost evacuați încă în 
întregime.

L A ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
Puternice manifestații 
împotriva legislației 
muncitorești

Spania
In ciuda măsurilor 

ares- 
Spania continuă să se des- 
manifestații de protest îm- 
actualei legislații muncito- 
a condițiilor proaste de Iu- 
capitala spaniolă forțele de 
ce păzeau reședința guver-

MADRID.
represive și a numeroaselor 
țări, în 
fășoare 
potriva 
rești și 
cru. In 
ordine,
namentală, au reușit cu greu să îm
piedice înmînarea de către Comisia 
tinerilor muncitori (C.O.J.) a unui 
document în care tinerii lucrători 
își exprimau revendicările lor. 
Cele peste 2 509 de persoane, care 
au răspuns apelului lansat de C.O J , 
au întrerupt circulația în diverse

puncte ale orașului. Demonstranții 
scandau lozinca „Trăiască liberta
tea" și purtau pancarte cu inscrip
ții antiguvernamentale. Politia a o- 
perat peste 50 de arestări.

La Barcelona, răspunzînd apelului 
comisiilor muncitorești (sindicate ale 
oamenilor muncii nerecunoscute de 
guvern) peste 1 500 de persoane au 
organizat o puternică demonstrație 
de protest împotriva recentelo» 
concedieri efectuate în diverse re
giuni ale orașului. In mai multe fa
brici din oraș au fost organizate 
greve de solidaritate cu cei arestați.
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