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Ritmic și la toate
sortimentele

lin acî 
de marc dreptate

Inii exprim adeziunea față de hotărîrile adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie 1968. Apre
ciez ca juste măsurile adoptate de plenară în ce pri
vește reabilitarea unor activiști de partid. Ca membru 
de partid cu stagiu îndelungat, am avut acazia de-al 
cunoaște pe Lucrețiu Pătrășcanu. El era un om al 
dreptății, apăra cu ardoare procesele comuniștilor. 
Din această cauză era in continuu urmărit, arestat, 
persecutat de copoii siguranței. Cît a stat în lagăr a 
scris lucrarea „Sub trei dictaturi". Dar aceasta nu 
este singura lui operă. In ce mă privește posed și 
alte lucrări de-ale lui Lucrețiu Pătrășcanu : „Probleme 
de bază ale României", „Curente și tendințe în filo
zofia românească". Parcurgînd aceste lucrări îți dai 
seama de caracterul lor progresist. Voi reda in acest 
sen» doar un scurt dar edificator fragment din „Pro
bleme de bază ale României": „...A urmat actul de la 
23 August 1944. Nu vom face aici istoricul evenimen
telor din acea vreme. Prin răsturnarea regimului dic
taturii s-au 
democratic, 
tăzi".

Pe acest
ceasta m-am convins și mai mult studiind ultimele do
cumente de partid. Hotărîrile recentei plenare cu pri
vire la reabilitarea politică post-mortem a lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, a lui Ștefan Foriș și a celorlalți activiști 
ai partidului nostru, condamnați fără o bază legală, 
în mod abuziv, sînt acte de profundă echitate, de 
Înaltă principialitate partinică, de mare dreptate fă
cute de înțeleaptă conducere a partidului.

ARON CRISTEA 
membru de partid din ilegalitate

conduce spre desăvîrșirea societății socia- 
bucură poziția fermă adoptată de partidul 
plan internațional, străduința sa pentru des- 
unor schimburi șl relații libere, șl prind-

■

creat însă premisele înfăptuirii unui regim 
Pe acest drum începem să pășim noi as-

drum a pășit Lucrețiu Pătrășcanu. De a-

0 dovada a forței 
partidului nostru

Poporul nostru a fost intotdeauna purtătorul de cu- 
vînt al dreptății, al libertății. Semnificațiile adinei ale 
bătăliilor pentru aceste cauze le găsim în Istoria 
scrisă și nescrisă a țării noastre, în lupta continuă 
pe care a dus-o poporul român de veacuri, pentru 
libertatea de a exista șl de a gîndi. Partidul Comunist 
Român ține in mîini destinele întregului popor șl își 
trage seva din însăși setea de dreptate a poporului 
pe care-I 
liste. Ne 
nostru pe 
fășurarea
piale cu toate țările, între toate partidele comuniste 
și muncitorești. Ne bucură fermitatea cu care pe plan 
intern analizează răspunderea politică a tuturor celor 
care în trecut au participat la acțiuni represive. Dez
văluirea abuzurilor săvîrșite în trecut, reabilitarea 
unor militanți de frunte ai mișcării noastre comuniste, 
sînt acte de mare dreptate care întăresc și mai mult 
prestigiul partidului nostru.

„Partidul nostru comunist — spunea tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu — este puternic tocmai prin aceea 
că știe să analizeze critic și autocritic propria sa acti
vitate. Aceasta este o dovadă a forței și seriozității 
sale. In același timp, aceasta constituie și garanția 
sigură că se vor lua toate măsurile necesare pentru 
îndreptare, că se va face totul pentru ca în viitor să 
nu se mal poată produce asemenea fapte reprobabile".

Ing. GHEORGHE OLARU 
directorul U.R.U.M. Petroșenl
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. Un succes demn de relevat ; 
întreprinderea municipală de 
industrie locală a realizat în 
primele patru luni din acest 
an în mod ritmic sarcinile de 
plan, la toate sortimentele, o- 
norînd toate contractele în ter
men. Bilanțul a patru luni de 
muncă rodnică se concretizea
ză în realizarea sarcinii pla
nificate Ia producția globală 
în proporție de 105,9 la sută, 
la producția marfă în proporție 
de 109,2 la sută, la producti
vitatea muncii 109,2 la sută iar 
economiile la prețul de cost se 
ridică la 135 000 lei. De la în
ceputul anului au fost predate 
peste plan 49 camere combi
nate, 24 canapele, 20 garnituri 
bucătărie, 242 somiere și dor
meze, 12 tone vată de croito
rie și diferite confecții tor
tile în valoare de 95 000 lei.

Excursie
la cetățile dacice

abatajele frontale ale minelor din bazin

PAȘI SIGURI
PE CALEA MECANIZĂRII

tăierii și încărcării 
abataje constituie una 

a 
muncii și reducerea

Noi ți Orfeu rl)ritnă
țări 
de 

con-

că Orfeu a 
lira sa chiar

reunit 
și |>e

undeva departe și 
ascuns într-un mit, 
de atîla cîntat. 
lui au început să

diverse instrumente,

Legenda spune 
să înduioșeze cu 
cei mai necruțători stăpîni din îm
părăția de beznă a umbrelor. Dacă 
a existat sau nu într-adevăr, e greu 
de spus și poate că întrebarea nici 
nu-și mai are rostul. S-au scurs de 
atunci mii de ani, vremurile din le
gende au rămas 
chiar Orfeu s-a 
probabil secătuit

[ii locul lirei 
troneze alte
solo sau mai multe la un loc și, pro
babil, că așa au apărut orchestrele 
simfonice, de muzică populară, de 
muzică ușoară și ca o încoronare 
în lumea sunetelor — un întreg 
complex al elementelor moderne — 
radio magnetofon, disc, televizor,.

Așadar, nu e de mirare că la a- 
cesle tentații ,,necunoscute" Orfeu 
nu a putut rezista și, răspunzînd in
vitației noastre, a făcut un mic po
pas în microuniversul nostru cul
tural.

Ce să-i faci, ispita... Că dacă n-ar 
fl existat ispita multe nu s-ar fl tn-

S înteți toți

Aproape că regret Im- 
a-1 fl chemat dar acum 
obligă să-i ascultăm 
(în sine mea : ajută-mă

limplat și poate și noi am fi conti
nuat să trăim cu iluzia că sîntem 
înconjurați de o atmosferă culturală 
în plină efervescență, că fiecare lă
caș de cultură tinde să devină un 
focar al vieții culturale — artistice 
că... etc. etc.

Dar așa ?... 
prudenta de 
politețea ne 
„lamento-ul" 
Orfeu 1).

,.Am făcut un drum de mii de 
ani ca să pătrund în lăcașul civili
zației, în această lume dinamizată 
de uluitoarele descoperiri ale știin
ței ș» tehnicii. Intr-adevăr, există 
aproape tot ce-ți dorești dar... pen
tru cine ? In pragul civilizației am 
întîlnlt Indiferenții. Sînt destul de 
mulți, neinteresanți și veșnic îndură 
chinurile banale ale dilemei : să 
meargă la concertul X sau să nu 
meargă, să vadă spectacolul Y sau 
să nu-1 vadă ? De puține ori aleg

(Continuare în pag. a 3-a)

în concediu ?
Cu numai cileva luni în urmă consemnam o 

realizare lăudabilă a gospodarilor din Lupeni; 
schimbarea înfățișării Palatului cultural „Mine
rul". Cc-i drept, au lost cheltuite sume destul de 
frumoase, dar, după renovare, palatul apare ca 
un edificiu nou. Are aspect plăcut, atrăgător; a 
lost zugrăvit în culori odihnitoare. Insă... ii lip
sește 

| lăcaș 
unor 
tură.

In

tocmai ceea ce-i este atît de necesar unui 
de cultură : liniștea, curățenia, respectul 

oameni ială de o instituție de această na-

ultima duminică din luna aprilie, după un

citadin
„consiliu de familie", nevaslă-mea ciști- 

cu două voturi „pentru", „contra", unu (de
scurt 
gind 
partea ei e și soacra) a decis să-l vedem pe S 
„Contele Bobby". Zis și făcut. M-am prezentat 1 
la casieria cinematografului. După ce-am plătit ) 
biletele, casierița mi-a vorbit confidential. (

— V-am.dat locuri bune. La rezervă... ■ S 
Am intrat și m-am așezat pe scaun. Dar spre i 

nenorocul meu, pe la jumătatea filmului, un 1 
chefliu s-a așezat chiar lingă mine. Pe intune- j 
ric a Început să mă pipăie. Să-mi iacă deda- J 
rații „amoroase", l-am atras alenfia că nu sini J 
femeie, dar el nu se lăsa „convins" : finea mor- < 
fiș să mă... sărute. Și in timp ce contele Bobby I 
reușea să lasă învingător din toate încurcătu- j 
rile, eu n-am reușit să scap în ruptul capului 1 
de*,. bețivan Dar nu numai eu. La film erau și j 
alțl cheflii câfe-și căutau „dragostea" în sală. < 
Erau prezent/ și „comentatorii" d> „pronosticuri" ț 
ori de „starea vremii". Nu lipseau nici „ama- < 
torii" de urlete și nici ronțăitorii de semințe. 4 
Ca la bttCi'l Dar personalul de ordine lipsea. ' 
Insă nu numai atunci. De ce ?

La acest cinematograf toți lucrătorii sînt în 1 
concediu ? I <

P. BREBEN

imuwl

pj'Otni
lătOCM

Există o firească mindrie a înce
putului, a primelor încercări timide 
în arta cineamatoare a membrilor 
cineclubului din Lupeni. Știindu-se 
prea puțin despre clneamatorism, cl- 
neclubul s-a născut din eforturile 
unor încăpăținați iubitori ai apara
tului de filmat. Rezistența față de 
nou, explicabilă în etapa debutului 
a făcut ca munca și strădania cine- 
amatorilor să nu găsească totdeauna 
înțelegerea necesară. Realizările ci
neclubului de aproape 30 de filme, 
majoritatea reportaje documentare

Nicu POPA

(Continuare In pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE AZI

9 Cadran economic
(Pag. a 2-a)

Foileton „PACOSTEA1"
(Pag. a 3-a)

VREMEA
ora 8, temperatura a fost de 
Petroșeni și plus 15 grade la 
din cursul nopții a oscilat între 
și plus 14 grade).

plus 17 
Paring.

plus

Azi, la 
grade la 
(Minima 
11 grade

Ieri, mercurul termometrului a urcat la 
27 grade (Petroșeni) și la plus 19 
rîng).

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE
Vreme instabilă, cu cer mai mult 

slab din sectorul sudic.

grade

ORE : 
noros.

plus 
(Pa-

Vini

Mecanizarea 
cărbunelui în 
din căile principale de creștere 
productivității
efortului fizic al muncitorilor.

Realizările obținute în alte 
prin utilizarea diverselor tipuri 
combine și pluguri, deși în alte
diții de zăcămînt decît cele existente 
în bazinul nostru, pledează pentru 
introducerea și extinderea tăierii 
și încărcării mecanice în abatajele 
cu front lung care se pretează la 
acest procedeu de lucru.

Geea ce s-a realizat pînă în anul 
1968 Ia minele din Valea Jiului, 
reprezintă numai încenări sporadice

de mecanizare a operației de tăiere 
a cărbunelui prin folosirea unul 
plug și a unei combine în stratul 
18 la mina Lupeni, Vulcan și Uri- 
cani.

Este cunoscut faptul că tăierea și 
încărcarea mecanică a cărbunelui în 
abataje este mal ușoară în general 
în stratele subțiri. La minele din 
Valea Jiului ponderea producției 
extrase din stratele subțiri, este re
dusă, circa 30 la sută ținînd cont șl 
de faptul că numai o parte se poa
te extrage mecanizat îcGit rezolvarea 
problemei numai la nivelul acesto
ra, nu poate aduce o contribuție

obținerea unei efl-

abatajelor frontale
5 cu susținere mo

substanțiala la 
ciențe sporite.

Prin dotarea 
din stratele 3 și
dernă cu stîipi hidraulici cu circuit 
deschis și grinzi metalice articulate 
sub tavan artificial din plasă me
talică, s-au creat premisele pentru 
extinderea mecanizării operației de 
tăiere, încărcare și în aceste strate. 
Astfel, în cursul trimestrului IV 
1967, s-a pregătit un panou în stra-

ing. Gh. GIUCLEA
șeful serviciului tehnic — C.C.V.J.

(Continuare in pug n 2-aI

Ecou la ancheta „Oamenii așteaptă con
diții de agrement. Să le oferim din plin!“

Sugestii pentru un spor
de

doresc să-și 
mod mai ci

Stăm cu ziarul în mină șl comen
tăm conținutul anchetei cu titlul 
de mai sus apărut în ziarul nostru. 
Atit băștinașii cit șl cel care au ve
nit de clțiva ani în localitatea noas
tră își iubesc orașul șl 
petreacă timpul liber în 
vilizat, în natură.

Pe toți ne-a bucurat
că vom avea un parc de odihnă și 
distracții, ștrand și bazin acoperit, 
patinoare etc. Intr-adevăr, declara
ția ing. Nicolau Ștefan, vicepreședin
tele Consiliului popular municipal 
Petroșeni a fost o plăcută Surpriză 
pentru noi și copiii noștri. Citez din 
declarație: „In acest an, mai precis 
în luna mai, se deschide șantierul 
noului parc de odihnă și distracții 
pe dealul Institutului de mine". Cu 
deosebită satisfacție am luat cunoș
tință despre această acțiune lăuda
bilă de a crea oamenilor muncii, ti
neretului și celor mici condiții opti
me, oivilizate 
PARCUL DE 
TRACȚII.

Ni se umplu 
la fiecare realizare frumoasă din o- 
rașul nostru. In fine... vom avea un 
parc de odihnă și distracții. In ca
litate de pedagog care am contin
gență cu masa de tineri și părinții

de reconfortare 
ODIHNĂ

inimile de bucurie

0 nouă unitate comercială
■

și problemele ei
Orașul Petroșeni s-a îmbo

gățit cu o nouă unitate comer
cială. Nouă, îndeosebi prin 
specificul ei. Este vorba de 
magazinul, deschis la sfîrșitul 
lunii trecute, de prezentare și 
desfacere a produselor proprii 
ale întreprinderii agricole 
stat din Bîrcea Mare:

Din prima zi, magazinul 
cunoscut o afluență mare
cumpărători iar produsele au 
cîștdgat apreciere unanimă. E 
alestabilă această constatare și 
prin deverul mare : în primele 
două zile de funcționare, ma
gazinul a desfăcut mărfuri în 

. . valoare de peste 60 000 lei.
Spre edificare generală, am

de

a 
de

cerut cîtcva lămuriri gestio
narului magazinului, tov. Flo- 
rea Virgil.

— Magazinul nostru de pre
zentare și desfacere a produ
selor proprii a întreprinderi
lor agricole de stat oferă cum
părătorilor preparate din car
ne, brînzeturi, ouă, zarzava
turi (roșii, castraveți), diferite 
sortimente de vinuri naturale, 
vărsate și îmbuteliate, din 
podgoriile de la Șard, Ighiu 
și altele, rachiuri naturale șl 
conserve de legume și fructe 
precum și alte produse — 
toate proaspete.

— Primele impresii după des
chiderea magazinului ?

atractivitate...
acestora șl Ie cunosc doleanțele îmi 
permit să fac ctteva propuneri:
• In acest parc de odihnă și dis

tracții s-ar putea amenaja și col
țuri naturale cu animale specifice 
munților noștri. Multe orașe din ța
ră, chiar orașe mici, ca Hațegul, Si- 
meria au asemenea colțuri zoologi
ce. Noi, avem un club al filialei de

vînători cu mulți tovarăși inimoși 
care ne-ar ajuta cu trup 
în acest sens.

# Am văzut în multe 
țară și străinătate că în

șl suflet...

orașe din 
astfel de

Prof. FERENCZY MIHAI
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Orăștiei — unde 
o scurtă expune- 
istoricul Hadrian 
vizionarea unui

Comitetul municipal Petro
șeni al U.T.C. organizează du
minică, 12 mai, o interesantă 
excursie cu autocarele. Pro
gramul excursiei cuprinde vi
zitarea. cetăților dacice Con
tești, Blidaru și Pietroasa — 
din munții 
va prezenta 
re tinerilor 
Daicoviciu,
spectacol prezentat do un an
samblu folcloric din Orăștie 
și participarea la tradițional • 
nodeie de la Costești.

înscrierile pentru excursie se 
fac, pînă vineri, de către co
mitetele U.T.C. din întreprin
derile și Instituțiile din muni 
cipiu, costul el fiind în jurul 
a 40 de lei.

„Vînătorur
e căutat

lo luna trecută restaurantul 
„Vînătorul" dfn Lupeni a fost 
preluat cu mandat de către doi 
oameni do inițiativă, Cornea 
Petru și Albescu Ioachim. Cei 
doi mandatari s-au străduit, și 
în mare parle au reușit, ca 
prin curățenia din local, pro
duse de bună calitate, deser
vite ireproșabil să depășească 
planul zilnic de vînzări cu 
pesto 500 Iei. La această de 
pășire de plan a contribuit și 
înființarea unui separeu undo 
pot servd masa — mîncare 
dă — atît 
tanți.

abonați cît și
cal- 
flo-

Bufetul
Locuitorii 

precum și

Bănița
comunei Bănița 

turiștii oare troc 
spre Simeria sau spre Petro
șeni, au la dispoziție pe mar
ginea șoselei naționale un bu
fet bine 
„Bănița" 
sigură 
promptă
consumatorilor, cărora le ofe
ră preparate culinare, băuturi, 
dar mai ales mult căutatele 
răcoritoare.

aprovizionat. Bufetul 
deschis de curînd, a- 
printr-o deservire 

și civilizată cerințele
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I. D.

condiții 
E vor- 
cetățe-

Peisaj idilic in re
zervația din pădu

rea Hațegului.

Ne bucură faptul că produ
sele noastre se bucură de a- 
preciere și... trec. Vînzarea e 
bună, cererea e mare. Ne stîn- 
jenește însă spațiul prea mic 
al magazinului. N-avem loc 
suficient pentru desfacerea 
mărfurilor, ne lipsește spațiul 
de depozitare. Am putea avea 
mărfuri și mai multe și mal 
variate dacă s-ar găsi o solu
ție pentru depozitare.

Cele afirmate de gestionarul 
magazinului sînt justificate: 
magazinul e aproape mereu 
arhiplin, ticsit de lume. Dacă 
deschiderea ei poate fi soco
tită drept o inițiativă lăuda
bilă, la fel de lăudabilă ar fi 
de acum strădania organelos 
în drept de a-i asigura 
optime de funcționare, 
ba doar de interesele 
nilor orașului nostru.
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CADRAh ECONOMIC
Q anomalie la mina Lupeni

Primul trimestru al anului 1968 a 
fost încheiat de către colectivul mi
nei Lupeni cu rezultate favorabile. 
Au fost extrase peste plan 13 912 
tone de cărbune cocsificabil, produc
tivitatea muncii a crescut cu 6,9 la 
sută fată de indicatorul planificat, 
iar la prețul de cost s-au realizat e- 
conomii în valoare de 1 679 944 lei. 
Planul lucrărilor de pregătire a fost 
depășit cu 1,9- la sută, realizîndu-se 
4 540 metri liniari do lucrări mi
niere.

In privința lucrărilor de investiții 
deși la săpare șl betonare planul a 
fost îndeplinit în proporție de 100,3 
la sută, respectiv, 119,1 la sută, pe 
exploatare, din cauza lucrărilor geo
logice, planul n-a fost realizat decît 
în proporție de 93 Ia sută, rămtne- 
rea în urmă fiind de 771 000 lei.

O analiză mai amănunțită asupra 
modului cum au fost realizate lu
crările de deschidere și pregătire, 
scoate în evidentă o serie de nea
junsuri, care au stînjenit în măsură 
mai mică sau mai mare, desfășura
rea unei activități normale.

îndeplinirea planului lucrărilor de 
pregătire se datorește sectoarelor 
II, V, VI și VIII, care au realizat în 
plus 607 ml obtinînd depășiri do 
plan între 28,7 șl 57,9 la sută. Sec
toarele I, III, IV, VIII și IX au în
registrat o restantă de 522 ml rea
lizările lor oscilînd între 49 la sută, 
(sectorul I) șl 97,2 la sută. »

Lipsa de efectiv adusă ca argu
ment pentru justificarea acestei stări 
do fapt, nu este pe deplin întemeia
tă. Dacă la sectorul VII oprirea tem
porară în luna martie a pregătirilor, 
lucrările suplimentare cauzate de 
tectonica dificilă a abatajelor din 
straiul 5, blocul V, rerînd acest lu
cru, lipsa unor brigăzi necesare exe
cutării pregătirilor la celelalte sec
toare restante nu are temei, intensi
ficarea lucrărilor de producție fiind 
doar un paravan, sectoarele respec
tive nerealizîndu-și nici sarcinile de

neînțeles o mai insistentă preocu
pare din partea șefilor de sectoare 
fată de lucrările de pregătire ar în
lătura aceste anomalii din activita
tea minei.

Vorbind despre lucrările geologi
ce care în trimestrul I au influen
țat negativ realizările de investiții, 
trebuie să spunem că lucrurile sînt 
mai grave decît la prima vedere.

Lucrările de săpare a galeriilor 
de bază și de cap, respectiv, viitoa
rele orizonturi 700 metri și 783 me
tri ale minei Bărbăleni, au fost o- 
prite. Motivul î Proiectul de exe
cuție a prevăzut amplasarea aces
tor galerii dinspre Lupeni către 
Bărbăteni, într-o zonă de falii și 
roci slabe, la circa 80 metri de 
zona rocilor tari, spre deosebire de 
amplasarea acelorași qalerii la Băr
băteni. unde ele traversează roci 
tari. S-a considerat „util" ca susți
nerea lor să fie făcută cu armături 
metalice tip TH 4. Dar... armăturile 
au cedat, presiunile fiind mari și 
cele două galerii, pe circa 1 200 me
tri fiecare, s-au deformat. Soluția 
care s-a adoptat a fost reconditio- 
narea galeriilor și betonarea lor. 
înaintarea a fost oprită. Realizările 
nu sînt in concordantă cu pla
nul. Costul lucrării crește mult. Se 
prevede rvocutarea concomitentă a 
reconditionării. hetonării și săpării 
galeriei de 700 metri. Dar ce viteză 
de săpare se va realiza cînd apro
vizionarea frontului cu materiale 
și vagonete goale va fi stînjenită de 
celelalte lucrări care se execută pe 
traseul galeriei ? lată rum o soluție 
tehnică nu îndeajuns de bine stu
diată poate să dea peste cap pro- 
qramul de execuție al unor lucrări 
de mare importanță 1

Concluzia este evidentă. Lucrări
lor de deschidere și pregătire — a- 
ceea.și importantă ca și lucrărilor 
de extracție! Soluțiile date în pro
iectele de execuție trebuie să fie in
disolubil legate de condițiile și ca
racteristicile specifice zonelor de 
lucru unde se aplică.

Altfel, învățind doar din expe
riența unor compromisuri, ajungem 
la alte cazuri asemănătoare care, 
conduc implicit la intirzierea pune
rii în funcție a noilor capacități de 
producție proiectate, la cheltuieli 
neeconomicoase care, nu pot fi jus
tificate de autocritica clștiqului de 
experiență.

R. SFTEJAN

Ghinionul
Relațiile dintre beneficiar 

și furnizor sînt stabilite în a- 
mănunt prin contracte în care 
pe Ungă alte puncte este pre
văzut și termenul de execu
ție al lucrării. Insă, nu de pu
ține ori, între cei doi se 
ivesc neînțelegeri, de cele 
mai multe ori cauzate de 
faptul că furnizorul nu res
pectă termenele contractuale. 
Dar sînt și cazuri inverse, 
cînd. deși produsul este exe
cutat la vreme, beneficiarul 
din diferite motive amînă 
preluarea lui. Un asemenea
caz l-am intîlnit la T.M.I.L.
Pptroșeni.

Prin comenzile 6527 din 9
octombrie 1967, 6641 din 14
februarie 1968 și 6 654 din 17
februarie 1968, Grupul 2
construcții Valea Jiului soli
cita l.M.l.L-ului confecționa
rea unui volum de binale 
pentru blocul A 5 din Lu
peni, liceul și blocurile C 6 
și G 7 din Vulcan.

La 15 februarie, binalele 
pentru blocul A 5 din Lupeni 
au fost gata. La sfîrșitnl tri
mestrului I au fost executate 
șl binalele pentru liceul din

Pași siguri pe calea mecanizării
(Urmare din pag. 1)

tul 5, blocul III A de la mina Lu
peni, unde s-a introdus în luna de
cembrie o combină de tip 1 K-52 S 
iar la mina Vulcan începînd din 
luna ianuarie 1968 s-a introdus ex
perimental o combină de tip 2 K-52 
într-un abataj frontal din stratul 6, 
blocul VIII. Din luna martie a.c. lu
crează și la mina Paroșeni o com
bină tip KWB-2 în abatajul frontal 
din stratul 18, blocul IV.

Deoarece perioada de funcționare 
a acestor utilaje este scurtă, reali
zările obținute în această fază de 
experimentare și însușire a tehnolo
giei de lucru nu pot fi cons’derate 
concludente; totuși ele sînt încura
jatoare și trebuiesc continuate cu 
insistență.

In cursul trimestrului I 1968, s-a

binalelor
Vulcan, iar în aprilie a fost o- 
noratfi și comanda pentru blo
curile C 6 și C 7.

Dar, beneficiarul... întîrzie să 
ie recepționeze motivînd că 
nu dispune de spațiu pentru 
depozitare.

Binalele — o cantitate de 
peste 1 500 metri patrati, în 
valoare de peste 180 000 lei — 
așteaptă să fie ridicate. Cum 
nici I.M.I.L.ul nu are spațiu 
pentru depozitare acestea stau 
îngrămădite în toate colturile 
atelierului de Ia Llvezeni, stîn- 
jenind activitatea.

S-a înrercal expedierea a- 
cestora cu autocamioane Închi
riate de I.M.I.L. Zadarnic insă; 
au fost refuzate de beneficiar. 
Autocamioanele s-au Întors 
așa cum au plecat, adică în
cărcate. Constructorii se scu
ză, în vreme ce producția 
realizată nu poate fi vîndută 
si încasată de către I.M.I.L. 
Iată cum lipsa de corelare în
tre executarea lucrărilor do 
construcții șl omiterea comen
zilor cu termene, aduc preju
dicii.

R. S.

realizat cu tăiere mecanizată o pro
ducție totală de 40 941 tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de 18,0 la sută 
fată de producția cu tăiere mecani
zată realizată pe întreg amil Î967. 
Productivitatea muncii real’zată în 
abatajul frontal din stratul 5 blocul 
III A de la mina Lupeni în cele pa
tru luni de activitate cu combiDa — 
deși s-a lucrat în felia l-a cu frec
vente inlercalatii sterile este de 
4,6 tone/post fată de 3,25 tone-post 
realizată în anii precedenti În acest 
strat, în aceleași condiții de exploa
tare ; deci o creștere de 42 la sută. 
La mina Vulcan, în luna martie, s-a 
obtinut o productivitate de 6,43 
tone/post la abatajele frontale din 
stratul 8, blocul VIII fată de 5,42 
tone/post realizat în același strat 
în abatajul din felia a Il-a, crește
rea fiind de 19 la sută.

Rezultatele obținute în abatajul 
frontal din stratul 3 blocul VIII 
Vulcan, deși aparent nu reflectă 
o creștere substanțială a producti
vității muncii datorită mecanizării, 
întrucît s-au întîmpinat qreutăti în 
corelarea celorlalte faze ale proce
sului tehnologic din abataj, pre
zintă o deosebită importantă prin 
faptul că s-a demonstrat posibilita
tea introducerii unor utilaje moder
ne pentru mecanizarea tăierii și în
cărcării cărbunelui în abatajele 
frontale din slratu-1 3 bineînțeles în 
complex cu o susținere coresnnnză- 
îoare condițiilor locale.

Deși în fază de experimentare, la 
mina Paroșeni, în primele două de
cade din luna aprilie, s-a înregistrat 
o productivitate în abataj de 4,25 
tone/post, fată de 2.05 tone-post, 
obținută în prima lună de lucru cu 
combina.

In cursul acestui an conform pre
vederilor olanului de utilaje, se vor 
mai achiziționa încă trei combine 
de abatai din rare una urmează a 
se introduce cu titlul experimental 
în stratul 3 blocul IV Lupeni în- 
tr-unul din abatajele frontale exis
tente și două combine în stratul 18. 
blocul TH centru și II B de la mina 
Paroșeni.

In cadrul acțiuni’ de 'r<ian!zare 
științifică a producției si a muncii, 
s-au analizat la fiecare exploatare 
posibilitățile de oxtindpre în conti
nuare a mecanizări! tăierii si încăr
cării cărbunelui în abatajele cu 
front lung, stabilindu-se zonele unde 
se vor putea introduce «omenea 
utilaje. In acest sens s-au elaborat 
propuneri pentru procurarea din 
Import a Instalațiilor necesare.

In viitor se preconizează experi

mentarea unei combine și in aba
tajele frontale scurte din stratul 8 
pentru a deschide calea unei meca
nizări mai intense în stratul princi
pal și în zone mai puțin dezvoltate.

După trecerea în revistă a unoT 
greutăți ce trebuiesc învinse au 
rezultat o serie de măsuri care se 
impun a fi luate împreună cu co
lectivele de la exploatări, astfel î
• stabilirea organizării optime a 

lucrului în abataj și a brigăzii ;
• însușirea tehnoloqiei de lucru 

de către toti membrii brigăzii prin- 
tr-o instruire permanentă a acesto
ra ;
• continuarea măsurii luate de 

conducerea C.C.V.J. ca serviciile 
tehnico-economjce din combinat să 
se ocupe direct do abatajele mcca- 
nizate;
ț rezolvarea problemelor privind 

adaptarea procesului de exploatare 
specific condițiilor noastre de zE- 
cămînt, în funcție de parametri com
binelor folosite.

Prin măsurile preconizate in anul 
1970 se prevede a se extrage cu 
tăiere mecanizată o producție de 
peste un milion de tone. Eficienta 
economică a mecanizării operației 
de tăiere și încărcare a cărbunelui 
în abatajele cti front lung, în afara 
altor avantaje, va consta și în redu
cerea numărului de posturi prestate 
cu peste 100 000 la producția prevă
zută a se realiza prin acest proce
deu în anii 1969—1970 și în reduce
rea substanțială a efortului fiz’r de
pus do muncitorii din abataje.

La I.E.C. Paroșeni

Preocupări pentru 
rentabilizarea 
energiei termice

plan la extracția de cărbune. Deci 
justificările se contrazic. Exemplul 
sectorului V care a produs peste 
plan 5*343 tone de cărbune și a rea
lizat planul lucrărilor de pregătiri 
in proporție de 149,8 la sută este 
convingător în acest sens.

Credem că o mai atentă planifica
re a lucrărilor de pregătire pe sec
toare, în funcție de necesități, o di
rijare mai bună a efectivelor și t»

---- • —

Pentru îmbunătățirea 
transportului 
la Preparația Lupeni

l om le solicitat, elevatorul 1 A de 
la preparația Lupeni, necesita repa
rații urgente. Lucrarea, încredințată 
echipei conduse de comunistul Drot- 
zinger Andiei, a fost executată cu 
6 ore înainte de termenul stabilit, 
iăiă ca producția să fie afectată. 
Prin executarea reparației s-a îmbu
nătățit transportul cărbunelui în flu
or ui tehnologic la jgheaburile Rheo 
de 10—80 mm. Sortarea buștenilor pe rampa de descărcare de la Rostoveanu — nna din cele mai mari exploatări forestiere din Valea Jiului.

Colectivul I.E.C. Paroșeni a efec- 
luat începînd cu jumătatea anului 
1967, o analiză temeinică privind 
cauzele care influențează pierderile 
la producerea energiei termice.

Studiul factorilor care influențea
ză prețul de cost al energiei termi
ce s-a efectuat de o comisie care 
a stabilit o serie de măsuri menite 
să reducă pierderile cauzate în pro
ducerea energiei termice.

înfăptuirea măsurilor stabilite a 
fost eșalonată pe o perioadă mai 
lungă — 1967—1970 — în funcție 
de posibilitățile de execuție. Printre 
măsurile cele mai importante pre
văzute tn plan și executate în 
cursul anului 1967 și trimestrul I 
1968 menționăm : reducerea consu
mului specific de combustibil la 
centrala eleotrică Vulcan, prin pro
ducerea energiei termice cu un ran
dament mai ridicat și schimbarea 
sortului do combustibil.

Prin realizarea acestor măsuri 
s-a redus prețul de cost al energiei 
termice de la 46,31 lei/Gcal, în se
mestrul I 1967, la 43,97 lel/Gcal, la 
sfîrșltul anului 1967. și la 40.80 lei 
Gcal la sfîrșltul trimestrului 1 1968.

Realizarea măsurilor prevăzute 
pentru 1968 vor duce la reducerea 
consumului specific de combustibil 
conventional cu 4 kg cc/Gcal.

Cu toate măsurile aplicate pînă în 
prezent, măsuri care au dus la re
ducerea substanțială a pierderilor, 
prețul de cost realizat, este încă 
mai mare declt prețul de vînzare.

Colectivul I.E.C. Paroșeni este 
preocupat în continuare de găsirea 
a noi soluții pentru reducerea pre
țului de cost al energiei termice, în 
vederea realizării sarcinilor cu pri
vire la rentabilizarea tuturor produ
selor.

Gheorghe PÂTRAȘCU 
fng. șet I.E.C. Paroșeni

Activitatea desfășurată în 
1967 de Grupul de șantiere 
nr. 2 Valea Jiului a fost um
brită de accidentele de mun
că ce au dus la pierderea a 
958 zile din producție.

Pentru înlăturarea cauzelor 
care au condus la numărul 
mare de accidente această 
problemă a fost dezbătută în
că în trimestrul IV al anului 
1967, atlt în cadrul șantiere
lor cît șl a grupului stabilin- 
du-se anumite măsuri.
• S-a trecut la școlariza

rea cadrelor tehnice și a șe
filor de brigăzi și echipe, ve- 
rificîndu-se apoi gradul de 
pregătire al acestora.
• Au fost îmbunătățite In

structajele de protecția mun
cii la angajare, la locul de 
muncă și cele periodice.
• S-au asigurat materiale

le, dispozitivele șl echipa
mentul de protecție necesar.
ț A fost intensificată su

pravegherea, îndrumarea teh
nică la locurile de muncă șl 
controlul asupra respectării 
prevederilor normelor de tah- 
nlca securității in construcții 
șl a plan ut Hot de măsuri 
proprii.

In urma aplicării măsurilor 
stabilite, s-a întărit răspun
derea celor oare organizează, 
controlează și conduc produc
ția, adică a inginerilor, teh
nicienilor, maiștrilor și șefi
lor de brigăzi și echipe, nu-

LA GRUPUL 2

la Lupeni, șefi de echipe și 
brigăzi ca Avram Nicolae, 
Ban Ștefan, Căpitanu Gheor
ghe, Gotot Mihai, Ciurica Ste
re, Daian loan, Dodoc Ștefan, 
Frost Ștefan, Gydrgy loan,

superficialitatea maiștrilor sau 
din cauza goanei după cîști- 
guri mari a unor șefi de for
mații, se încalcă cele mai 
elementare reguli de protec
ție a muncii ajungindu-se la 
acaldente de muncă.

taj nu sînt ținute la zi, multi 
muncitori aflati în concediu 
apar ca instruiți, se neglijea
ză măsurile necesar* preve
nirii accidentelor la blocul 
G 1 în glisare.

In aceeași situație se găsescJenei Dionisie, Kis Alexan-

ȘANTIERE VALEA JIULUI

Mai nrnltă grijă problemelor de prolecjia muncii
mărul accidentelor scăzînd în 
trimestrul I 1868 — fotă de 
aceeași perioadă a anului tre
cut de la 18 la 7.

Rezultatele pe linie de pro
tecția muncii nu sînt, totuși, 
la nivelul cerințelor și a po
sibilităților. Pe șantierele din 
Valea Jiului avem multi maiș
tri, care dovedesc simt de 
răspundere în aplicarea nor- 
meloT de tehnica securității 
nruncii. Așa sînt Cosma Petru 
de la Vulcan, Albu Constan
tin de la Pelrila, Nagy loan 
din Petroșeni, Popescu Mihai

dm, Smaranda loan, Theis 
Mihai șl alții care, se ocupă 
intens de asigurarea celor 
mai bune condiții de muncă, 
de asigurarea și folosirea e- 
chipamentului șj dispozitive
lor de protecție necesare, de 
respectarea strictă a tuturor 
măsurilor de protecție a mun
cii. Sînt însă și maiștri, șefi 
de brigăzi și echipe care nu 
simt încă răspundere fată de 
sănătatea și viate personalu
lui pe care-1 conduc în pro
cesul de producție. Sînt ca
zuri cînd din comoditatea șl

Astfel, datorită superficiali
tății cu care s-a făcut instrui
rea și s-a urmărit aplicarea 
măsurilor la dirijarea, agăța
rea și dezgătarea benelor la 
macarale de către maistrul 
principal Scherar Ioslf de la 
șantierul Lupeni s-a produs 
accidentarea muncitorului Po- 
magă Gheorghe căruia l-au 
fost prinse degetele de la 
mîna stingă între cablu șl 
scrlpetele macaralei. De alt
fel, superficialitatea maistru
lui Scherar este dovedită șl 
de faptul că fișele de instruc

și maiștrii Zlgrca Nicolae de 
la Vulcan, Lingurar Florin, de 
la Petroșeni și Chira Valentin 
de la Petrila. La Vulcan șl 
Petroșeni au fost accidentați 
prin prinderea degetelor între 
cablu și scripetele macaralei 
muncitorii Popescu Nicolae 
căruia i-a fost amputată pri
ma falanga a degetului mare 
șl Pop Constantin căruia i-an 
fost «imputate primele falange 
de la degetele 4 și 5 de la 
mîna stîngă.

Se impune din partea tutu

ror muncitorilor, Inginerilor, 
maiștrilor și tehnicienilor res
pectarea cu strictețe a măsu
rilor de protecție a muncii în 
vederea înlăturării pericolelor 
de accidentare. Grijă deose
bită trebuie acordată în a- 
ceastă perioadă, lucrului Ia 
înălțime — la glisări și pe 
schelele de fațadă, nepermi- 
țîndu-se lucrul fără centuri 
de siguranță.

Avem toate posibilitățile să 
obținem rezultate mai bune 
pe linia protecției muncii. A- 
vem alocate fonduri sufici
ente, dispunem de materiale 
și utilaje corespunzătoare, 
muncitori și personal tehnic 
cu multă experiență. Ne re
vine sarcina să urmărim ridi
carea continuă a pregătirii 
întregului personal, să întă
rim disciplina șl simțul de 
răspundere pentru crearea u- 
nel puternice opinii de masă 
împotriva celor indisciplinați 
sau Indolent!.

PICU STAN 
responsabil cu protecția 

muncii la Grupul II șantiere 
Valea Jiului

MARȚI 7 MAI

17.30 Pentru cei mici: Poves
tiri pe degete: „Intim
idări cu haz". Filmul: 
„Povestiri pe malul apei*.

18,00 Tv. pentru specialiști. 
„Automatizarea, azi șl 
raîine".

18.30 Curs de limba enqieză 
(Iertia a 15-a).

19,00 Tv. pentru școlari. 1 001 
de întrebări : „Evoluția 
in cai putere".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial: „Thierry la 

Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră.
20.45 Seară de teatru : „Priveș

te înger spre casă" de 
Ketty Frings. Interpretea
ză un colectiv al Teatru
lui de Stat din Ploiești, 
la pauză — Poșta Tv.

22.45 Panoramic.
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

Radio
8 MAI 1968

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,25 
Program muzical de diminea
ță; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de diminea
ță; 5,50 Jurnal agrar; 6,00 Mu
zică șt actualități; 8 25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preîerată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Cîntece revoluționare; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Ora spe
cialistului. Fizica modernă; 
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Din creația compozitorului Ni- 
colae Kirculescu; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologici 
13,20 Soliști șl orchestre de 
muzică ușoară; 11,00 Emisiune 
de folclor; 14,15 De ce ? De 
nnde ? De cînd ? emisiune pen
tru școlari; 14,30 Radio-publf- 
clfate; 14,50 Muzică ușoarăș 
15,00 Buletin de șllri. Buletin 
meteo-rutier; 15,05 Suita pen
tru plan de Radu Paladl; 15,15 
Cadran cultural cehoslovac; 
15,30 Cîntece de tineret; 16.00 
Radiojurnal. Sport. Bulelin me
teorologic; 16.20 Jocuri popu
lare; 16,30 Corespondență spe
cială; 16,45 Viata de concert 
a Capitalei; 17,15 Odă limbii 
române; 17,45 „Sub sleagnl 
partidului", cîntece patriotice; 
18,00 Buletin de știri; 18,0Î 
Radlosimpozion; 18,20 Cintă I.u- 
creția Ciobanii; 18,40 Paqtnl 
celebre din opere; 19,00 Ra- 
dioqazota de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Partidului, inima șl ver
sul — montaj de versuri; 20,20 
Album folcloric; 20 40 Cinlece 
Interpretate de Ana I ăcătușu 
și Aurelian Andreescu; 20,55 
„Noapte bună, copii"; 21,00 Mu
zică; 21,05 Teatru serial „Ha
nul Ancuței" de Mlhail Sado- 
veanu; 21,25 Muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Forma
ția „Sincron"; 22,30 Moment poe
tic; 22,35 Ciclul „Simfonii dg 
Haydn"; 23,03 Melodii, melodii 
— muzică ușoară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,05—5.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL 11 :

7,00 Hore și sîrbe; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de ștlrh 
7,37 Matineu muzical; 8,08 
Cîntece și jocuri; 8,30 Butelia 
de știri; 9.00 Fragmente dig 
opera „Fata cu garoafe" d| 
Gheorghe Dumitrescu; 10,Oy 
Buletin de știri; 10,30 Aripi 
tinere; 10,55 Dansuri din opq* 
re; 11,15 Muzică populară! 
11,30 Cîntii „Trio aplin” ; 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteo
rologic; 12,05 Recital de opef| 
Petre Ștefănescn Goangă; 12,^5 
Muzică ușoară; 13,00 Octetul m 
Sol major pentru coarde și su
flători de George Stephănescth 
13,22 Arii din operete; 13,
Mari ansambluri folclorici; 
14,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meleo-rutler; 14.08 Concert 
de prînz; 15,00 Melodii de Ș- 
manuel lonescu și Eugen Ti* 
ger; 15,30 Orizont știintilidf 
15,45 Melodii populare; 16,M 
Muzică ușoară; 17,00 Radiojur
nal; 17,50 Din muzica de org| 
a Renașterii; 18,30 Ediție rt«
diofonlcă; 18,50 O melodie.,, 
doi interpret!; 18,55 Buletin (Rj 
știri; 19,00 Melodii popular#) 
20,50 Muzică populară; 2fțw, 
Buletin de știri; 21,05 ValstfjJ 
șl tanqouri; 21,95 Pagini cîTft 
operete; 22,20 Muzică de dajts| 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Coîfc 
cert pentru KafȚiă; 0,67 Voclt 
orchestre, mejodli; 0,55—1,00 
Buletin de șttxl.
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Pe Valeu Maleii.

Noi ți Orfeu...

Primăvara promițătoare
(Urmate din pag. I)

fi cu caracter de proiecția muncii, 
rod al unui moment de entuziasm, 
au trăit uneori prea puțin și s-au 
atins ca o flacără insuficient alimen
tată. Pentru a depăși stadiul de fe
nomen efemer, a trebuii multă te
nacitate și ea a existat.

Zilele trecute, am vizionat la ci- 
neclubul din Lupeni, prima gală de 
filme artistice. Bucuria de a filma, 
de a Înregistra prin intermediul a- 
paratului ceva de care te simți a- 
propiat, există în toate cele trei pe
licule vizionate. S-a filmat cu des
tulă abilitate, montajul (dacă ți
nem seama de condițiile tehnice In 
care se lucrează) a avut o anume 
acuratețe, se auzeau însă stridențe 
In sonorizare, Iar scăderile de lumi
nă ne lipseau uneori de Înțelegerea 
unor secvențe. Dar scăderile de a- 
ccaslă natură sînt scuzabile șl nu au 
darul să umbrească certele virtuți 
ale peliculelor prezentate.

Filmul documentar fn culori „Mu
guri" realizat după o idee a lui 
losif Tellmann, care semnează și 1- 
maginea. avînd drept colaboratori pe 
Prad Simonis, Viorel Macarie. Au
gustin Ardelean, a făcut o bună pro
pagandă In rlndul celor mici, pentru 
Urla cu penelul. Eroul peliculei, in
terpretat cu destulă dezinvoltură 
iîe copilul Dorin Drfmboreanu, pă- 
Ifește timid Intr-un atelier de artă 
plastică unde alături de talente de fa

„consacrate" și sub îndrumarea pro
fesorului, dă naștere în curlnd pri
melor sale „opere", expuse apoi în 
sala de expoziție. Sînt primii muguri 
ai unor creații viitoare. Finalul fil
mului este Însoțit sonor și plăcut 
de versurile semnate de Mircea 
Maniu.

Cel de-al doilea Ulm, de data a- 
ceasta artistic, clădit pe o temă so- 
cial-educativă s-a intitulat sugestiv 
„Urmele lui tătfeu". Realizat după 
un scenariu de Tiberiu Kovacs și 
adaptat pentru film de losif Tellmann, 
filmul Îndrumă cu sensibilitate pașii 
unui copil în întîmpinarea vieții. La 
început copilul merge pe urmele lă
sate în zăpadă de tăticul său, din 
dorința arzătoare de a ajunge ca el, 
adică mare, bun, perfect. Intr-o bună 
zi, însă, aceste urme sînt cele ale 
unui om beat care nu e declt tot 
tăticul lui. Totul e o clipă, dar o 
clipă hotărîtoare căci în căpșorul 
lui de copil se petrec multe în a- 
ceste momente.

Filmul se încheie cu concluzia co
pilului că asemenea „urme" nu tre
buie să le urmeze șl din acel mo
ment pornește pe propriul său drum 
— drept înainte.

Filmul realizat de echipa : loan Fi
lip, Petre Resiga, Mircea Maniu șl 
Augustin Ardelean a avut fn prin
cipalii interpreți: Sorinei Furnea — 
copilul șl fosil Tellmann — tatăl, 
doi „actori" plini de spontaneitate 
și deosebit de convingători.

In sfîrșit, cea de-a treia peliculă 
prezentată este un film artistic-do- 
cumentar. Fiind turnat pe o temă 
tehnică, filmul s-a intitulat „Inova
ția" — un inginer de Ia exploata
rea minieră Lupeni este profund im
presionat de munca ce se prestează 
la un punct-cheie din procesul de 
producție. Din dorința de a înlocui 
munca fizică, pornește pe drumul a- 
ncvoios al concepției, consultînd do
cumentații, construind idei. Din lupta 
cu noul, se naște inovația și tot
odată satisfacția celui care a creat-o. 
Funcționarea perfectă a instalației 
și zîmbetul celor care o manevrează 
este finalul ideal al Ulmului. Regia : 
losif Tellmann. Imaginea: Oscar 
Simonis. Maeștrii de lumini: P. Re
siga și V. Macat ie. Sunetul: Augus
tin Ardelean. Au colaborat: F.ma- 
nuela Luca, Petro Stoica si facob 
Imling.

Filmele prezentate au rulat cu sala 
plină. Micii spectatori însoțiți de pă
rinți au venit poate din dorința de 
a se vedea sau a-i vedea pe pînză. 
Dintre cei mari nu putini au fost 
aceia care au veni! din dorința de a 
cunoaște tainele aparatului de fil
mat. Dacă aceștia s-au întors a doua 
zi în studioul Amafilm. le dorim lor 
cît și „veteranilor" succes deplin 
în alegerea viitoarelor perspective 
de a găsi noi modalități de tratare a 
subiectelor, astfel ca viitoarele pro
ducții să aibă și mai mult succes.

Sugestii pentru un spor
de atraciiviiafe...

(Urmare din pag. 1)

parcuri există „trenul pionierilor". 
Un motor electric cu roti dințate, 
niște cărucioare reparate și vopsite 
frumos ar putea face față unei ast- 
fej de cerințe pe un traseu ce stra
da Institutului — capătul parcului. 
Va 11 un plus de atracție ! Șl am o 
întrebare: Sinceri să fim, ce le pu
tem oferi în momentul 
rlștilor străini ? Cabana 
ajungi le cabană? Pe 
Maleifi ? Am citit anul 
1968 se va moderniza 
ki cabană. Acum citesc
tov. Romoșan Gheorghe,
l.C.O., că județul ne-a tăiat fondu
rile în acest scop. Oare prin demer
suri mai perseverente nu se pot ob
ține totuși aceste fonduri atît de 
necesare modernizării drumului ?

Să vedem un alt obiectiv impor
tant :

PEȘTERA BOLII
Bste una dintre cele mai mari și 

mai cunoscute peșteri din 
Gura 
es t e 
pîrlul 
Flora.

La frumusețile naturale ce le pre
zintă peștera se vor adăuga noi fru
museți făurite de mîna

„In acest trimestru 
strui cabane rustice... 
mînd să se amenajeze 
doi an! și peștera cu
îlunrrinat, alei, oglinzi de apă“... de
clara tov. Nicolau Ștefan. Sînt pers
pective îmbucurătoare care dacă se

de lată tu- 
Rusu ? Cum 
drumul din 

trecut că în 
drumul pînă 
în declarația 

directorul

Ardeal, 
peșterii, orientată spre sud- 
de 46 m înaltă. Prin ea curge 
Galbina... — scrie Octavian

vor înfăptui, vor ridica prestigiul 
autorităților municipiului nostru în 
ochii oamenilor muncii din Valea 
Jiului și a turiștilor străini. Vreau 
să citez și cuvintele tovarășului 
Ciora losif, tehnician la U.R.U.M.P., 
anchetat în această problemă : ,Jm! 
amintesc efi în Peștera Bolii exista o 
dată un ring de dans frumos ame
najat, bine iluminat cu lampioane 
colorate". Da, șl eu mi-aduc aminte... 
și de podețele din peșteră și de 
„ringul de dans" din care au rămas 
doar cîte două șine peste pîrîiașul 
din peșteră.

Pînă la amenajarea modernă, de
finitivă a peșterii, în următorii do| 
ani, întreb:

— Nu s-ar putea face o mică pun
te peste pîrîn, Ia coborîrea spre gu
ra peșterii ? 1
trebuie să faci 
tlmi amețitoare 
să poți ajunge 
că acest lucru 
duri speciale.

Din lipsa unei punt!
1 echilibristică la înăl- 

deasupra peșterii c8 
pînă la intrare. Cred 
nu ar necesita fon-

omului :
se vor con- 
la Bolii, ur- 
în următorii 
instalație de

A
am dori

să mai fie
Pînă mai acum un an a existat 

și în orașul Lupeni o filială O.N.T. 
Prin această agenție, multi din lo
cuitorii orașului au lost în excursii 
in tară sau străinătate, ori la odih
nă sau tratament în diferite stațiuni 
balneo-climaterice. Acum, dacă vrem 
să mergem în excursii ori stațiuni 
balneare trebuie să nc deplasăm la 
Petroșeni. 0 deplasare nedorltă, ca
re se soldează cu timp pierdut, bani 
choltu-ltl și uneori și fără nici un 
rezultat concret. Spre a elimina pe 
viilor asemenea deplasări, solicităm 
reînființarea agenției ©.N.T. în o- 
rașul nostru.

Un colțișor din cartierul Ae
roport al Petroșeniului asupra 
căruia anotimpul regenerării 
și-a pus cu prisosință ampren
tele. Adică l-a trecut printr-o 
metamorfoză în urma căruia 
și-a schimbat fundamental în
fățișarea. Este vorba de spațiul 
din jurul blocului 4 din stra
da Independentei. Cum arătau 
împrejurimile acestui bloc cu 
un an în urmă ? Un teren arid, 
neamenajat, plin de gropi, de 
bolovani. Așadar, epitetul „ru
șinea cartierului" pe care nu 
o dată erau în situația să-l audă 
Ia adresa lor locatarii blocu
lui 4 pentru înfățișarea tere
nului din jurul blocului lor, 
era justificat I Da, poate toc
mai acest epitet a avut darul 
șfi deștepte în locatarii blocu
lui ambiția de a lichida în a- 
ceastă primăvară „temeiul 
cestui epitet".

Inițiativa a pornit de la 
mitetul de locatari format
cetățenii Mocanii Ioan, miner 
Ia E. M. Petrila, Popa luniu, 
zidar și Csape Daniel, meca
nic pe șantierul de construc
ții. Membrii comitetului au 
discutat în detalii cu locata
rii planul acțiunilor gospodă
rești de înfrumusețare 8 spa
țiilor din jurul blocului, eu 
chemat cetățenii la lucru. Și 
locatarii, familii de mineri, con
structori, au răspuns chemării. 
Au participat zlle-n șir, cu 
mic cu mare, la amenajarea 7>o- 
neloT verzi, pe o suprafață de

a-

co- 
dln

II® grap de oameni ai muncii 
dia lapeni

(Urmare din pag. î)

prima variantă. Și dacă inspirația 
îi îndeamnă totuși la un asemenea 
„efort", intră anonimi în sală, o- 
cupă un loc la întîmplare și se re
trag apoi în hazard...

Apoi vin, se înțelege, oei oare nu 
cunosc păcatul — pardon, muzica. 
Sînt și din aceia care, deși au titluri 
sonore (ing., proL, ,av. și mai rar 
intră în Bceastă categorie și cîte un 
dr.) nu se poale afirma că i-a vă
zut vreodată cineva, undeva, cîndva, 
cumva (intr-un mediu artistic). Scau
nul lor așteaptă stingher și monu
mental (ca pentru un licențiat) poate 
totuși odată... cine știe?

Dar iată și „trădătorii". Dară a- 
fară se crapă pămîntul în douăzeci, 
dacă toarnă cu găleata sau e soare 
și primăvară, dacă la Ga sa de cul
tură poli vedea .Boema" sau îi poți 
auzi pe „IJrlătorii englezi*1, ei ră- 
mîn fideli mirului ecran. Și așa, în 
fiecare săptămînă; în fiecare zi, în 
fiecare ceas sînt nedezllpiti de aven
turile „sfinților" și ale „evadaților" 
după care, cu privirile umezite de 
sentiment și cu zîmbetul hipnotic al 
lui S. Templer se duc să se culce.

Intenționat i-am lăsat la urmă pe 
„mînioși" — poale de teamă. In ma
re majoritate Intelectuali cu preten
ții în materie de artă, oare nu sînt 
dispuși să înghită orice „spanac" 
(deși acesta conține mult fier și a- 
cum e sezonul lui).

De acolo curge mereu murmurul 
acela plin de angoasă, nemulțumi
rea «ceea continuă :

— Dom’le -și să fii ahtiat după 
ceva, n-ai nici o posibilitate de re- 
creere în materie de artă, nu ! Două 
filme proaste pe săptămînă, unde 
nici măoar jurnal nu prinzi (aici 
parcă ar avea ceva dreptate !). Un 
program slab la televizor (nici chiar 
așa !), spectacole „slăbuțe" ale ti
mișorenilor și în general nimic, dar 
absolut nimic pentru potentele noas
tre intelectuale. Noroc de mașină că 
altfel...

De ce? De ce? se lînguic Orfeu 
îndepărtîndu-se de aste meleaguri. 
Chiar dacă mijloacele de afișaj și 
propagandă sînt uneori rudimentare, 
asta nu scuză cu nimic inertia, co
moditatea și neputința multora de a 
gusta din plin plăcerile artei. Poate 
că mai spunea ceva Orfeu al nos
tru, dar era prea departe ca să-l mai 
auzim.

T. J.
P. S. Eforturile pe care le-a depus 

Orfeu ca să-l convingă pe severul 
luntraș Charin și pe neînduplecatul 
Hades sînt nule fată de cele pe care 
a trebuit să le fac eu spre a obține 
un bilet la spectacolul Cio Cio San 
al timișorenilor. Am rămas uluită 
de surprindere. Să fie oare efectul 
binefăcător al vizitei lui Orfeu sau 
semn că primăvara asta a mai dez
morțit spiritele ?

Oricum, să fie de bun 8ugurl

SPORT
FOTBAL

Echipa de tineret — rezerve a Jiului 
învingătoare la București

Spre deosebire de echipa „mare" 
a Jiului care în meciul cu Steaua la 
București a înregistrat n înfrîngere 
de proporții, formația de tineret-re- 
zerve din Petroșeni și-a apărat cu 
succes șansele în fata echipei simi
lare a Stelei.

Dînd dovadă de o putere de luptă 
exemplară și de o bună orientare 
tactică în teren, echipa lui Emil 
Ciurdărescu a reușit să învingă cu 
scorul de 1—0 pe Steaua (tineret-re- 
zerve) — în rîndul căreia au evo
luat jucători cu experiență ca : Crei- 
niceanu, Vigu și alții.

Cel mai bun compartiment al Jiu
lui a fost apărarea în care a excelat 
tînărul portar Marincan.

Cu toate că au atacat continuu,

gazdele nu au putut trece însă de 
apărarea bine pusă la punct a Jiu
lui.

Iată cum s-a marcat singurul gol 
al meciului. In minutul 17, Dobres- 
cu a executat o lovitură liberă; în 
careul steliștiioT s-a produs învăl
mășeală, iar Grizea cu un șut sec a 
trimis mingea în plasă.

S-au evidential în mod deosebit 
de la Jiul : Marincan, Todea, Pop, 
pobrescu și Nădășan.

Victoria formației de tinerel-rezer- 
ve a Jiului e cu atît mai prețioasă 
cu cît ea a fost obținută în fata unei 
echipe care e pretendentă la lupta 
pentru cucerirea primului loc și deci 
a cîștiqării . Cupei F.R.F.".

C. MATFESCU

Abatorul Hațeg — I.G.O. 
Hunedoara 3-2 0-1)

6 rf till
ta JLiuiea \to-rii...

Autogara l.C.O. din Piața Victoriei 
— Petroșeni. In vitrina de la biroul 
dispecerului, un afiș mare: „Se asi
gură transportul spre Lunca Florii 
în fiecare duminică cu autobuze ca
re pleacă DIN ORĂ 1N ORĂ de la 
autogara Petroșeni și din SFERT ÎN 
SFERT DE ORĂ de Ia stația-cap de 
linie Petrila"!

Duminică 5 mai. La autogara 
I.C.O. din Piața Victoriei, s-a a- 
dnnat mulțime de oameni dornici să 
petreacă o zi frumoasă la iarbă ver
de. Toți așteaptă autobuzul de... oră 
fixă, care să-i ducă la Lunca Florii.

Dispecerul de serviciu îi... răco
rește însă

— Autobuzele nu pleacă din oră 
în oră ci din două în două ore! 
Cauza ? Nu am primit decît un sin
gur autobuz pentru acest traseu !

— Atunci să mergem la Petrila de

unde pleacă din sfert în sfert de oră... 
îndrăznește timid unul din cei ce aș
teaptă.

— Și de acolo pleacă numai din 
jumătate în jumătate de oră — lă
murește dispecerul. Nu au decît două 
autobuze pe traseu, fată de patru 
cîte trebuia I

...Afișul respectiv cu „program d" 
autobuzelor pentru Lunca Florii se 
găsește și acum în vitrina dispece
rului de Ia Autogara l.C.O. Mai mult : 
Intr-un interviu publicat în ziarul 
nostru din 30 aprilie, directorul l.C.O., 
tov. inq. Romoșan Gheorghe, arăta 
clar : „Din stația cap de linie Pe
trila, autobuzele vor circula din 15 
fn 15 minute iar de la autogara Pe
troșeni din oră-n oră Ia cabana lun
ca Florii". (Aceasta era în ajunul 
zilei de î Mai). Mai departe însă, 
după ce arată programul și pe 
alte trasee, tov. Romoșan mai pre-

In sfîrșit, hateganii au înregistrat 
prima victorie din returul campio
natului inter județean de fotbal. Pri
mele 20 de minute aparțin gazdelor 
care atacă mai mult și au cîleva o- 
c.az.ii clare de a înscrie pe care însă 
le ratează. Scorul este totuși deschis 
în min. 20 de către Grigoroșcut, de 
la hategani, care execută impecabil, 
peste zidul advers, o lovitură liberă 
de la circa 18 metri de poartă. Oas
peții reușesc să eqaleze în min. 30 
cînd arbitrul acordă o lovitură de 
la 11 metri la un hent comis în ca
reu. Lovitura de pedeapsă este trans
formată de Ciuraru și scorul devine 
1—1.

In repriza a doua gazdele inițiază

numeroase atacuri și pun deseori 
în pericol poarta oaspeților. De alt
fel ei și reușesc să înscrie în min. 
58 prin Gherqan. Din nou oaspeții 
au ocazia să eqaleze in min. 62 dar 
portarul Răduiescu blochează balo
nul la picioarele unui adversar. In 
min. 81 jucătorul Jeledintean dri
blează la rînd patru adversari și în
scrie. La scorul de 3—1 hateganii 
slăbesc ritmul de joc și permit oas
peților să reducă din scor prin 
Bunqherzean. Cu scorul de 3—2 ia 
sfîrșit întîlnirea arbitrată corect »1 
autoritar de Alexandru Zoldtaru din 
Petrosen'.

Nicu SBI'CHEA
I lateg

Frumos spectacol 
handbalistic

......................,...UP(ițu......... i..... .. ...................... ............ ........................... .

— N;i s-wr putea suda niște ba-
Instrade din țeavă la podețele din
peșteră ?

— Nu ,s-ar putea prinde niște du-
lapi sau chiar plăci de fier peste șl-
nele Tămase din podețe ? Cred că 
sînt probleme nu prea mari care 
totuși, în mod provizoriu, ar ajuta 
ia vizitarea șl cunoașterea de către 
oamenii muncii a acestui minunat 
loc de aqrement.

Și acum problema problemelor: 
ȘTRANDUL.

PaTcă în anii copilăriei mele am 
avut mai multe zile călduroase, se
nine... mai multe zile petrecute la 
ștrandul din Maleia (bazinul de cap
tare pentru C.F.R.) de la depou. A- 
rnm parcă și soarele este mai pa
lid... Poate din cauza cantității mult 
mai mari de fum, a prafului din at
mosfera orașului și nu-ți vino să te 
duci la ștrand, 
hotărăști să le 
ștrand ? Să-mi 
exfstă în țara

Dar. dacă, totuși te 
duci, tinde ? La care 
spună cineva: mai 
noastră oraș lără

Să nu mal vorbim de mu- 
Răspunsul e prompt : Nu e- 
Ba, unul tot este: Petro-

cizează : „Măsurile amintite 
labile, de altfel șl pentru 
zile de odihnă" 1

Este cuvîntul conducerii
treprinderi 1 Așa se respectă acest 
cuvînt chiar din prima duminică ?

sînt va- 
celelallc

unei in
•ștrand ? 
jiicipii! 
'X istă 1... 
•șeniul.

Sînt de acord, burghezia n-a fost 
în stare să facă un ștrand în Petro- 
șenl, dar nici noi să nu fim în stare 
Jntr-un sfert de veac? Cu acest lu
cru nu pot fi de acord. Explicația e 
alta, o totală lipsă de preocupare. 
Oare chiar nu se poale amenaja un 
ștrand în Petroșeni ? Ne dă chiar 
atît de multă bătaie de cap ? Ne 
trebuie soluții tehnico formidabile și 
nu le avem ? Ne trebuie fonduri de 
investiții centralizate ? Exemplul 
ștrandului de la Luponi, amenajat de 
n întreprindere, vorbește de la sl- 

Deci pînă la construirea si da- 
în folosință a complexului spor- 
să ne amenajăm cît mai repede 
ștrand. Un loc potrivit ar fl,

Mihai ȘTEFAN
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ne.
rea 
tiv 
un
cred, dincolo de Aeroport, după pî- 
rînl Sălătrnc. S-ar putea curăța e- 
ventiial si lacul din grădina Casei 
pionierilor.

Sînt multi oameni inimoși care 
tin foarte mult la orașul nostru șl 
caro cu trup și suflet vor răspunde 
prezent la chemarea pentru aceste 
amenajări.

Cînd vor fi solicitați sa contribuie 
la amenajarea unoT baze de agre
ment în jurul orașului nostru ?

acolo, mai ales 
sint căști de 
două persoane, 
să mai schimbe

Ieri după masă am rămas singur 
acasă. Nevastă-mea s-a dus la coa
for și știți cît se stă 
c-am auzit că acum 
uscat părul pentru 
așa ca pină una alta
o vorbuliță pe „auzite". Șl ca să nu-i 
simt lipsa și să m-apuce urîtul mi-a 
dat cîleva sarcini : să duc gunoiul, 
să văd de tocăniță să nu se ardă, 
să opresc apă caldă după ce vine, 
plus ceva tîrguieli. Mă rog, nu e 
mult pentru o după-amiază întreagă. 
Da credeți c-am făcut ceva ? Nimic. 
Ce m-o aștepta cînd s-o întoarce 
nevastă-mea
mă întrebați ce număr poartă ea 
pantofi ? ! F.i
mare eu tot nu încap sub el.

Și cum \ ă spuneam, n-am apucat

numai eu știu. O

Complet reamenajat, prin muncă 
patriotică a elevilor și cadrelor di
dactice, terenul tineretului a găz
duit recent cîleva meciuri ale cam
pionatului școlar do handbal în 7 
al orașului Luponi.

Meciurile echipelor de fete s-au 
soldat cu scoruri strînse șf qnîurl 
puține, iar ale băieților cu victorii 
concludente.

Școala generală nr. 4 — Școala 
generală nr. 5. După o întrecere a- 
prlg disputată, handbalistele de la 
Școala nr. 5 au obținut victoria cu 
scorul de 6—5. Băieții de la Școala 
nr. 4 și-an „răzbunat" însă coleqele 
învinqîndu-i pe liandbalistii do la 
nr. 5 cu categoricul scor de 13—4.

Școala generală nr. 3 — Școala 
generală nr. 2. In ambele meciuri 
victoria a revenit handbaliștilor de

la Școala nr. 3. La fete scor 6—4 Iar 
la băieți 21—12.

Intîlnirile dintre Școala generali 
nr. 1 — Școala generală nr. 3 Pa
roșeni n-au avut Ioc deoarece hand- 
baliștii din Paroșeni nu s-au prezen
tat, plerzînd ambele partide.

Ultimele meciuri ale acestui ade
vărat maraton handbalistic al șco
lilor din Lupeni au avut loc dump 
nică pe același teren. Iată șl rezul
tatele : Școala generală nr. 8 — 
Școala qenerală nr. 4. La fete sco
rul a fost egal 3—3, Iar la băieți au 
învins handbaliștii de la Școala nr. 
8 cu 14—6. Handbaliștii și handba
listele de la școala din Paroșeni au 
pierdut din nou prin neprezentare.

I. C.

bine ui lucra 
că l.C.O. face

femeie de 25

aleagă de ele.
c-am scăpat de-o ictcosle 
plec dc-acasă să iau pu- 
lncenu.se să mă doară ca- 
deschid ușa. dau nas fnsă 

la 
debine, cît l-o purla că-i

n-ai

ușile oamenilor, mai 
undeva. Uite am auzit 
angajări.

— Ce /male face o
de ani „amărîlă" ca mine la l.C.O. 
Valeu, că rău mai ești. Viu și eu să 
te scap de griji și de ci leva lucru- 
șoare și mă dai afară. Mo duc dar 
n-ai avea noroc s-ajungi cu borca
nele și sticlele întregi la centru. Pra
ful să se

Bucuros 
am dai să 
țin aer că 
pul. Cînd
nas cu o trupă fntreaoă de „neous- 
tori" înarmați cu tot soiul de am
bala jc.

— Haine vechi domnule dragă, ai 
ceva ?

— Da ce.
— N-o fi

Iru nof că umblăm de azi-dimincață... 
Nu slin ce v-aș putea da si-apol 

nici eu nu-s 
să-mbrac pe

— Vai de 
noi umblăm 
de no mană ? 
nard sin nu 
oală ne el, 
de anul trecut, ți-am da 
și dacă no mai dai și-o rocMtă ' 
cuconile:. te lacom șl cu-n i^ric

— Ia slăbit i-mă cu tarabo asta 
ambulantă. Mie dacă-mi trebuie ar
ticole de menaj mă duc la magazin 
și-mi cumnăr ceva fabricat la ,,E- 
mailul roșu".

— Da marfa noastră mfnea-fi-aș 
prima pe trimestrul II. nu-l fol 
de-acolo ? Da de cît să dai „sună
tori" oheafă pc-o oală, nu-l mai 
„cinstit" să 
siu așa mai 
mare, să-fi 
se cunoaște

Le-am închis ușa-n nas și am 
git în baie să n-aud cum mă bla
goslovesc.

Cînd a venit nevastă-mea acasă 
eu consumasem deja un pilc de al- 
gocalmin șl stăteam cu un cearșeaf 
ud în jurul capului. După ce i-am 
povestit dandanaua ce-a dat peste 
mine, mi-a sugerat Ideea unul foi
leton, adică a celui de față. Pentru 
că în definitiv „personajele" cîrne care 
ne calcă pragurile sînt o adevă
rată pacoste pe capul nostru. Plnâ 
eînd le mal lăsăm să se milogească, 
să ghicească și uneori să mal șl șter
pelească ? N-ar strica să »e faoă 
„curat" In treaba asta că uneori • 
prea de tot.

in mlnc-l talcioc ? 
da ceva s-o r ns! i>en-Uite

apare în ziar, 
ne-a vizit'it la 
Mocanj loan, 

comitetului de

In clișeu: micii și pasionații „gospodari" de la blocul 4.

DIN DORINȚA UNANIMA

că, 
s-a 
șor
rll 
pe

de

tul de locatari, copiii au fost 
fotografiati, promițlndu-li se că 
fotografia va 
Zilele trecute 
redacție tov. 
responsabilul
bloc cu rugămintea să publi
căm fotografia copiilor și să-i 
amintim cu numele pe cei mai 
pasionați dintre micii gospo
dari de la blocul 4. Sînt ur
mătorii : Elena și Marian Popa, 
Ciupercă Pușa Felicia, Elena 
și Maria Huluba, Helgiu Va-

sile, Martel și Dan Chițu. Lă- 
pădatu Tatiana, Bălută Maria, 
Hies Gheorghe. Sint copii de 
mineri și constructori rare ca 
și părinții lor nutresc aceeași 
dorință : să aibă în jurul blo
cului în care conviețuiesc spa
tii ale ordinei și frumosului.

Important e că această do
rință a devenit unanimă și se 
concretizează în realizări dom
ne de laudă.

și îngrijit. S-a găsit so- 
și pentru aceasta. Coml- 
de locatari a întocmit un 
stabilind responsabilita-

peste 300 mp, la sădirea unui 
gard viu în jurul blocului, au 
amenajat două Tonduri cu flori, 
au așezat în dreptul blocului 
patru vase ornamentale. Adi- 

fostul teren arid, neglijat 
transformat într-un colti- 
alrăgător, cu care locala- 

dln blocul 4 se mîndresc 
bună dreptate.

Dar, s-a mai ivit o „proble
mă" : păstrarea șt îngrijirea 
amenajărilor gospodărești. De
oarece frumosul odată reali
zai pentru a rămîne frumos se 
cere 
luția 
telul 
tabel
tea fiecărei familii de a face, 
tai rotatie, „de serviciu". Cel 
mai pasionați „apărători* ai fru
mosului din jurul blooului sînt 
oopiii. Ei au lucrat alături de 
părinți le amenajarea rondu
rilor de flori și la sădirea ar
borilor. Acum, în timp ce se 
Joacă pe terenul lor, se îngri
jesc •și de amenajările gospo
dărești. Stau de strajă împo
triva „răufăcătorilor" tentati 
să Tupă din floTile sădite 
ei, să calce sau să se joace 
zona verde unde abia au 
sărit Hrlșoarele de iarbă.

Pentru a le răsplăti străda 
nlilc, din inițiativa oomitetu-

să fac c.c\ a că aud bătăi în ușă. 
Deschid și dau cu ochii de-o femeie 
cu mimică de ființă năpăstuită, îm
brăcată așa și-așa și cu un sac in 
spate.

— Ce dorești femeie ?
— Fă-mă muică și pe mine cu-n 

cadru dc piinc că-mi rabdă copiii de 
foame. ■

— Da' ci unde sînt ?
— Drăgălașii de ei „lucrează" în 

alt cartier, c-așa lucrăm, mai „or
ganizat"

Intru in bucătărie sâ-i dau ceva-, 
femeia du/n mine.

— Uite o bucală de pi ine.
— Da' franzelă n-ai ?
— N-am, dar ia-o /re asta 

intermediară șl proaspătă.
— O iau mîncați-aș ochii dar 

să-mi dai ceva lingă ca ?
— Să văd ce am fn Irigider. 

o bucată de slănină.
— Iar slănină ? N-ai altceva că 

slănină mi s-a afumat sufletul...
— Am niște telemea, hună-i ?
— Bună,
la Dacă

goți" H-as 
cărți să nu-ți dea manda ? Trecutul, 
viitorul ?

— Lasă-mă, ce-a fost a fost, iar 
viitorul e așa cum și-1 face omul. 
Si-acum du-te sănătoasă șl n-ar stri
ca să lucrezi undeva cinstit.

— Uf, că afurisit mai ești 1... N-ai 
avea noroc la Loto.

Am împins-o ușurc> ne ușă-alară 
dar n-am apucat să răsuflu ușurat 
că altă bătaie în ușă și altă femeie 
cu saci de diferite mărimi, unii goi, 
alții plini.

— Domnișgrule draaă. n-ai sticle, 
borcane goale ?

— Am de ce să n-am că și eu 
mănînc gem și beau lapte.

— Păi atunci dă-le încoa șl ți-ol 
da ceva pe ele.

— Lasă, lasă, eu le duc la centrul 
de colectare.

■— Dc ce să-ți tocești 
pantofii pînă acolo, mi le 
și te scap de-un gînd.

— Hal lasă-mă că am o 
de treburi.

— De ce vrei să mă dai
doar nu-s cerșetoare ? Hal să-ți dau 
în ghioc, să nu plec cu mîna

— Ce ghioc ?
— Dai

soțioară,
șă de noapte de nylon sau batistă 
șl ți-oi spune ce nu fi-a spus nici 
ursitoarea cînd te-ai născut.

— Știi cc, decit să umbli pe la

ce să-i faci, dacă nu-i 
mi-ai da si ceva ..man- 
zice săru'mina Da în

băiat de bani qata, 
alții.
mine,
ca alții după
Uite dacă ne 

prea vechi, îți 
pe-o haină de

da ce crezi că 
lucruri 
dai un 
dăm o 
burete

• cratițâ 
'h’-a

i pe-o
ne dai nouă un parde- 
vechi ? Că Ia o casă 
trăiască familia, nici

așa
nu

lu-

mătălufă 
dai mie

grămadă

afară că

goală.

și malale acolo ceva 
o rochie de stofă, o

de la 
căma-

NICU P.

lncenu.se
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Deschiderea lucrărilorO. N. U

DEZBATERILE DIN COMITETUL Adunării Mondiale a Sănătății
POLITIC PE MARGINEA
PROIECTULUI TRATATULUI DE
NEPROLIFERARE

In Consiliul de Securitate

FRANȚA: Vedere panoraml- Discufii asupracă a portului Brest, unți din

porțile oceanice ale Franfei.

plîngerii IordanieiVIETNAMUL DE SUD

ca unele delegații 
sprijinirea tratatu- 
unor amendamente, 
permanent al Etio-

margi-
nepro-

se- 
des- 
21-a
Se-

de ex- 
s-a

minimalizez 
prezentului 

neîndoielnică

Etiopiei în Comi- 
venit cu „propu- 
asupra căilor șl 
să facă tratatul

dezarmării nucleare". Vorbito- 
a adresat „apelul de a se explo- 
orice posibilitate pentru stăvill- 
cursei înarmărilor nucleare".

în vederea 
actuale de 

medical, 
maladiilor tran-

ales în tă- 
cercetări cu pri- 
transmisibile și 

tulburări

activități 
penuriei 

și personal 
împotriva 

mai

dr. M. G. Candau, va pre- 
un raport asupra activității

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: In 
cadrul lucrărilor celei de-a 22-a se
siuni reluate a Adunării Generale a 
O.N.U., au continuat luni dezbate
rile din Comitetul Politic pe 
nea proiectului tratatului de 
literare.

In intervenția sa, ministrul
terne al Irlandei, Frank Aiken, 
pronunțat pentru „aprobarea și rati
ficarea acestui tratat" deși, a spus 
el, „nu este surprinzător că unele 
clauze nu sînt pe deplin satisfăcă
toare pentru toate statele membre" 
și că este firesc 
să condiționeze 
lui de includerea

Reprezentantul
piei, E. Makonnen, a subliniat în in
tervenția sa că, sprijinind necesita
tea încheierii urgente a tratatului 
de neproliferare a armelor nuclea
re, reprezentanții 
tetul celor 18 au 
neri constructive 
mijloacelor care 
mai eficient și corespunzător nevoi
lor comunității internaționale atît 
din penet de vedere politic cît și al 
dezvoltării tehnologice și economice". 
In mod ideal, a continuat el. trata
tul de neproliferare ar trebui să 
aibă, ra scop oprirea tuturor for- 
mel">r de proliferare a armei nurle 
are. Intr-un sens, a spus delegatul 
etiopian, „tratatul poate fi calificai 
ca un tratat de neproliferare al sta 
telor nucleare și nu a armelor nu

cleare". Nu doresc să 
prin aceasta importanta 
tratat, care devine 
chiar dacă este privită ca un aran
jament partial menit să înlăture 
unele greutăți din calea unui pro
gres treptat în direcția obiectivului 
final al dezarmării generale și com
plete, și îndeosebi al dezarmării nu
cleare, a spus reprezentantul Etio
piei.

Reprezentantul permanent al Nor
vegiei, Edvard Hambro, și-a expri
mat, „sprijinul deplin" fată de pro
iectul de tratat, subliniind totodată 
că delegația sa „recunoaște necesi
tatea luării de noi măsuri în vede
rea 
rul 
ra 
rea
„Comitetul celor 18 — a declarat el 
— trebuie să ia în dezbatere, cu 
absolută prioritate, problema inter
zicerii totale a experiențelor nucle
are".

GENEVA. — Corespondentul Ager- 
pces, H. Liman, ttansmite : La 
dîul Palatului Națiunilor s-au 
chls luni lucrările celei de-a 
Adunări Mondiale a Sănătății,
siunea, care va dura trei săplămipi, 
se va desfășura sub semnul aniver
sării a două decenii do existentă a 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Participă peste 500 de de
legați, reprezentînd cele 129 de state 
membre ale O.M.S. și membrii aso
ciat!, organizații interguvernamen- 
tale. 75 de organizații neguverna
mentale, avînd relații oficiale cu 
O.M.S., precum și reprezentanți ai 
instituțiilor specializate alo O.N.U. 
Delegația română este condusă de 
ministrul sănătății, prof. dr. Aurel 
Moga.

Adunarea Mondială a Sănătății are 
în acest an două obiective princi
pale : trecerea în revistă a activi
tății O.M.S. pe 1967 și aprobarea 
programului de lucru pentru anul 
1969. Directorul general al Organi
zației, 
zenta 
O.M.S.

Programul supus aprobării Adună
rii prevede intensificarea campaniei

de eradicare a paludismului și va 
riolei, extinderea programelor de 
supraveghere bazate pe anchete iinu- 
nologlce, 
înlăturării 
medici 
lupta 
smisibile,
rile subdezvoltate, 
vire la maladiile 
netransmisibile (cancer, 
mentale și maladii cardio-vasculare),
precum și cercetări în domeniul far
macologiei și toxicologiei, inclusiv 
controlul calității medicamentelor și 
al efectelor lor.

Deschizînd ședința inaugurală pre
ședintele ad-interim al adunării 
dr. T. Soda, a insistat asupra exis
tentei unei flagrante inegalități în
tre diferitele țări ale lumii. El a a- 
rătat că în țările în curs de dezvol
tare populația suferă de lipsa cro
nică a alimentelor de bază, a locu
ințelor, iar sistemele sanitare sînt 
mult sub nivelul necesităților ac
tuale.

Vorbitorul a subliniat obligația 
morală a tuturor popoarelor de a 
se pronunța în favoarea încetării 
războiului din Vietnam și a pacifi
cării acestei regiuni. El a atras a- 
tentia asupra gravelor probleme epl- 
demiologice din această tară, ca ur
mare a intervenției militare ameri
cane.

.(n.

ii (onicrinla 
inter națională 
a drepturilor 
omului

I
—•
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[omollăii la Casa Albă
WASHINGTON. Președintele John

son a primit luni la Casa Albă pe 
Avcrell Harriman și pe Cyrus 
Vance, cate vor reprezenta S.U.A. 
La convorbirile preliminare cu re
prezentanții R.D. Vietnam ce vor a- 
vea loc la sfîrșitul săptămînii la 
Paris. Au fost de fată colaborator! 
apropiati ai șefului executivului aj 
murican între care ministrul apără
rii, Clark Clifford, și secretarul de 
stat, Dean Rusk.

Accelerarea
programului
american
de trimitere
a unor
cosmonaut!
pe Lună

CAPE KENNEDY. — După 
terminarea fazei de zboruri 
fără echipaj din cadrul pro
gramului „Apollo", specialiștii 
americani consideră că planul 
de trimitere a unui echipaj 
uman pe Lună în 1909 are șan
se de reușită. ,,Credem că e- 
xislă posibilitate rezonabilă" 
de a efectua aceste zboruri 
înainte de 1970, a declarat dr. 
George Mueller, directorul 
zborurilor cu echipa/ din co
drul N.A.S.A.

Programul a lost accelerat 
după ce directorul N.A.S.A., 
.lames Webb, a declarat că 
nu mai sini necesare zboruri 
fără echipaj pentru veriiicarea 
rachetei „Saturn-5", care va 
transporta cosmonaut i spre Lu
nă. Hotărîrea a fost luată cu 
țoale rimeroasele probleme 
care n> fost ridicate de ulti
mul zbor al rachetei „Saturn- 
5" din 4 aprilie. Webb a ac
ceptat părerea specialiștilor ca
re consideră că defecțiunile 
survenite in special la motoa
rele celei de-a doua trepte vor 
fi rezolvate la sol fără a mai 
fi nevoie sd se cheltuiască 
200 milioane dolari pentru o 
noud lansare de probă.

Val de atacuri declanșate
de lorfele patriotice

In dimineața zilei de duminică au fost declanșate pe întreg 
cuprinsul Vietnamului de sud atacuri coordonate ale forțelor pa
triotice. Aceste atacuri sint apreciate drept un răspuns Ia încer
cările americane de a recupera o parte din regiunile rurale pier
dute aproape in întregime și de a reface, cu ajutorul forței, ad
ministrația saigoneză, înlăturată și înlocuită de patrioți prin or
gane ale puterii populare.

SAIGON. — Luni, în zorii zilei, 
detașamentele patriotilor au anga
jat din nou lupte cu unităti ale tru
pelor americano-saigoneze în cartie
rele mărginașe 
imului de sud 
tn apropierea 
corespondenții 
occidentale. Patriotii acționează in
tens mal ales în vestul Saigonului 
șl în apropierea cartierului Cholon, 
în vecinătatea bazei Tan Son Nhut 
șl în cartierul 
Tan Son Nhut 
Intens atac cu

Noul val de 
forțele patriotice duminică continuă 
cu intensitate și în alte regiuni ale 
Vietnamului de sud. Luple îndîrjite 
au avut loc în apropiere de orașul 
Kontum șl lîngă fosta capitală im
perială Hue. In provincia Gia Dinh, 
la 12 km vest de Saiqon, a fost 
bombardată stația do radio de la 
Quang Tre.

Lupte violente au avut loc in ul
timele 24 de ore șl în Delta Me- 
kongului. Comandamentul unui re
giment de infanterie amerioano-sal- 
gonez de la Ben Luc, provincia Long 
An, la 33 km sud-vest dn Saigon, a 
fost supus unui bombardament cu 
mortiere. Patriotii au bombardat, de 
asemenea, obiective militare ameri- 
cano-saiqoneze din provinciile Bien 
Phong, Chau Doc. Phonq Dinh. In 
regiunea centrală a Vietnamului de 
sud aerodromul Nha Tranq s-a a- 
flat sub focul artileriei patriotilor.

Inrercînd să vină în sprijinul tru
pelor americano-saigoneze, aviația 
S.U.A. a continuat să bombardeze 
căile de comunicație și pozițiile pa
triotilor în mai multe regiuni.

După
France 
rican a 
qon, unde avioane de tip „Skyrai- 
der" au bombardat poziții deținute 
de patrioti la periferia capitalei sud- 
vietnameze.

ale capitalei Vietna- 
șl în regiuni situate 
acesteia — relatează 
agențiilor de presă

Tlii Nqhe. Aerobaza 
a fost supusă unul 
rachete și mortfere. 
atacuri declanșat de

selei Phu Tho la sud-vest de Sai
gon. Unități ale F.N.E. au lansat a- 
tacuri asupra a două poduri care 
leagă Saigonul de suburbiile sale 
din nord-est. La lupte iau parte bom
bardiere sud-vietnameze, unităti de 
elicoptere și artilerie americană. In 
cursul nopții de luni au fost anga
jate lupte la numai 2 kilometri de 
palatul „prezidențial", Iar una 
tre rachetele patriotilor a lovit 
bul forțelor militare americane, 
însemnat număr de vehicule ale
liției, pompierilor precum și ambu
lante militare s-au îndreptat de ur
gentă către zona în care se află clă
direa clubului.

din
ei u-
Un
po-

★

S/MGON. — Luni noaptea spre 
marți detașamentele foitelor patrio
tice din Vietnamul de sud au reluat 
atacurilor cu mortiere și rachete 
asupra orașului Saigon și cartiere
lor mărginașe ale capitalei sud-vl- 
etnameze, relatează corespondentul 
din Saigon al Agenției France 
Presse. Au fost bombardate bulevar
dul Nguyen Hue, situat chiar 
centrul Saigonului, precum 
rul general al politiei din 
Cholon.

Baza militară Tan Son
fost, de asemenea, atacată cu rache
te d» 122 milimetri.

în 
și cartie- 
cartierul

Nhut a

Anularea stării de urgență
în Bermude

BERMUDA. — Autoritățile din insu
lele Bermude au anuntat duminică 
noaptea anulatea stării de urgentă 
șl a restricțiilor de circulație im
puse după tulburările ce au avut 
loc cu începere de la 25 aprilie. Gu
vernatorul insulelor, lordul Marton- 
mere, a declarat că în prezent si
tuația a revenit Ta normal. Fregata 
britanică „Leopard", care sosise la 
Hamilton, cu 200 militari englezi la 
bord, urmează să părăsească acest 
port.

Autoritățile au, anuntat că in ur
ma tulburărilor provocate ca urma
re a demonstrațiilor antlguverna-

mentale ale populației de culoare, 
aproximativ 5 000 de turiști și-au 
contramandat rezervările de camere 
la hoteluri pentru luna mai, ceea ce 
reprezintă o reducere cu 25 la sută 
a turismului în Bermude, una din 
principalele surse de venituri ale a- 
cestui teritoriu.

r

Ciocniri intre
studențî și poliție 
la Belo Horizonte

RIO DE JANEIRO. — Politia 
orașul brazilian Belo Horizonts a 
pătruns cu forța în clădirea Facultă
ții de medicină pentru a scoate a- 
fară pe studentL care s-au barica
dat acolo, începînd de vinerea tre
cută, în semn de protest împotriva 
arestării mai multor colegi partici
pant! la demonstrațiile din .ziua de 
1 Mal. S-au produs ciocniri în urma 
cărora s-au înregistrat rănit! de am
bele părți. Un număr de 114 studentl 
au fost arestați. Intre timp, continuă 
grevele de protest ale studenților de 
la Universitatea catolică $1 Facul
tatea do agronomie din același oraș.

din

★

cu m
Presse, 
folosit

informează agenția 
comandamentul ame- 
aviatia chiar în Sai-

-ff.z m-,■ •.;

LAOS: Trupe laotiene in timpul exercitiilor militare de apă

rare a patriei.

fron- 
aflat 
Pen- 
zlu a 
par-

PNOM PENH. — Postul de 
tieră cambodgian de la Bavet, 
pe șoseaua care unește Pnom 
hui de Saigon, a fost supus în 
de 4 mai unui violent atac din
tea trupelor americano-saigoneze, 
transmite agenția France Presse. A- 
tacul a început in zorii zilei prin- 
tr-un tir de mitraliere și mortiere.

Agențiile de presă au transmis în 
cursul după-amiezii și serii de lunJ 
noi amănunte în leqătură cu dificul
tățile pe care le întîmpină acum for
țele americano-saigoneze. Astfel, 
două companii ale celei de-a 199-a 
brigăzi de infanterie americană sint 
angajate într-o puternică luptă cu 
forte alo oatriotilor de-a lungul șo-

ACT PROVOCATOR 
ÎMPOTRIVA CAMBODGIEI

La atac au participat, de asemenea, 
formații de elicoptere care au des
chis focul cu rachete șl mitraliere 
asupra acestui post și a clădirilor 
învecinate. Numeroase persoane, prin
tre care citiva copii, au fost rănite. 
Comisia internațională de control a 
deschis o anchetă la fata locului.

REDAGȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșenl sir. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.).

TEHERAN. — Conferința interna
țională a drepturilor omului a intrat 
în ultima săptămînă. Atît în plenul 
conferinței, cît și în comisii, au 
continuat dezbaterile | 
proiectelor de rezoluție 
Intr-una din comisiile 
adoptat proiectul de 
zentat de 20 de state, 
suri pentru asigurarea 
pide și complete a tuturor elemen
telor de discriminare rasială, în ge
neral, și a politicii de apartheid, în 
special". O altă 
de participant! 
de măsuri contra 
lerantei rasiale.

comisii, 
pe marginea 

prezentate, 
de lucru s-a 

rezoluție pre- 
intitulat „Mă- 
eliminării ra-

rezolufie adoptată 
recomandă luarea 
nazismului și into-

NEW YORK. — Luni, în Consiliul 
de Securitate au continuat dezbate
rile asupra plîngerii Iordaniei pri
vind situația din Ierusalim. Repre
zentantul Uniunii Sovietice, iakov 
Malik, a declarat că o conditio pri
mordială a reglementării politice a 
situației din Orientul Apropiat con
stă în retragerea imediată a trupe
lor izraelieno din teritoriile arabe 
ocupate.

Reprezentantul Pakistanului, Aqha 
Shahi, a arătat că Consiliul de Se
curitate trebuie să ceară Izraeluliit 
să anuleze toate măsurile luale în 
ce privește statutul Ierusalimului.

ACTUALITATEA PF GIVE
0 KANSAS CITY. — Un număr de 19 companii de pompieri an 

fost silite să intervină în orașul Kansas City (statul Missouri) pentru a 
lupta împotriva mai multor incendii care, potrivit primelor aprecieri, au 
făcut pagube în valoare de peste un milion dolari. Cei mai mare in
cendiu a avut loc într-o hală uriașă care găzduia tancuri ale forțelor 
armate americano.

Explozia unui tanc petrolier
BUENOS AIRES. — Petrolierul ar

gentinian „Islas Orcadas", cu un de
plasament de 9 809 tone, a luat for 
și a explodat în portul La Plata. 
Alte două petroliere au fost atinse

Ceas original
BERNA'. — Specialiștii elvețieni 

lucrează la un ceas de mină care 
nu va avea piese mobile. EI nu va 
avea nici arătătoare, nici balans și 
va funcționa complet „electronic". 
Sticla ceasului va servi ca un fel 
de ecran pe care ora respectivă va 
apare în scriere luminiscentă. Ceasul 
este acționat de o microbatorie șl do 
elemente electronice miniaturizate.

de flăcări. Populația cartierului din 
apropiere a primit ordinul de eva
cuare. Incendiul s-a extins, de ase
menea, la docurile de încărcare alo 
companiei petroliere de stat „Yaci- 
mientos Petroliferos Fiscales".

In timpul incendiului de la bordul 
petrolierului au pierit cel puțin cinci 
membri ai echipajului,

Afentaf rasist
axplo- 

un alb 
(statul

Devierea apelor 
riului
Amu Daria

4 STANFORD. Un buletin medi
cal publicat la spitalul Palo Alto 
din Stanford arată că Joseph Rizor, 
căruia i s-a grefat zilele trecute o 
inimă, a încetat din viată duminică 
noaptea. Moartea a fost provocată 
de insuficienta oxigenului necesar 
noii sale inimi. Primul atac de ini
mă s-a declarat cu șase ore înainte 
de deces, dar medicii au reușit să 
repună cordul în mișcare.

In buletinul medical publicat după 
deces se arată că din cauza proastei 
funcționări a plămînilor, sîngele pri
mea numai 10 la sută din cantitatea 
normală de oxigen.

NEW YORK. — In urma 
ziei unei bombe aruncate de 
într-un local din Fort Worth 
Texas), opt negri și-au pierdut via
ta. Potrivit primelor informații fur
nizate de politie nu se știe încă cine 
este autorul acestui atentat rasist. 
Explozia a fost urmată de un pu
ternic incendiu.

ASHABAD. — Apele riului 
Amu Daria au fost deviate par
tial pe canalul Karakum, con
struit în pustiul cu același nu
me. Canalul, lung de 810 ki
lometri, urmează sd fie pre
lungit spre vest, pentru a se 
uni cu Marea Casplcă. Apro
ximativ jumătate din bumba
cul produs în Turkmenia este 
cultivat pe pămînturi irigate 
cu ajutorul acestui canal. Lo
cuitorii Turkmeniei care cu
noscuseră peștii doar din bas
mele și legendele populare, au 
devenit acum pescari pasionali, 
deoarece de-a lungul canalu
lui au fost amenajate mai mut 
te crescătorii de pește.

Intr-un viitor apropiat, ca
nalul Karakum va deveni și 
o arteră de transport cu cir
culație intensă. Pină în pre
zent, o porțiune de 500 kilo
metri este deja navigabilă.

LA ÎNCHIDEREA
EIMWIEB

Atentat la viața vicepreședintelui Consi
O nouă operafie
de transplantare
a inimii

noaptea, 
Houston 
nouă o- 

inimii.

repre- 
iar 

ani, 
șl-a 

de

HOUSTON. — Duminică 
la spitalul Saint Luke din 
(Texas) a fost efectuată o 
peratie de transplantare a
Pacientul este James Gordon Cobb, 
din Alexandria (Louisiana), 
zentantul unei firme comerciale, 
donatorul este un tînăr de 15 
William Joseph Brannon care 
pierdut viata într-un accident 
motocicletă.

Conducerea spitalului a anuntat 
că se pregătește și o operație de 
transplantare a unul rinichi pre* 
luat de la același donator, tinărul 
Brannon.

Transplantarea de inimă a fost e- 
fectuată de o echipă condusă de 
doctorii Russell Scott jr. și Georgs 
G. Morris.

fiului de guvernămint al Somaliei franceze
. DJIBOUTI. — Două persoane ne

cunoscute au atentat la viata lui Aii 
Aref, vicepreședintele 
de 
ze, 
Aii 
rit,
mortal în urma exploziei unei gre-

Consiliului 
guvernămint al Somaliei france- 
s-a confirmat oficial la Djibouti. 
Aref nu a avut nimic de sufe- 
dar șoferul său a fost rănit

nade. Unul din cei doi agresori pre
zumtivi a fost arestat în cartierul 
african din Djibouti. Agenția France 
Presse transmite că în oraș atmosfe
ra este calină. Totuși,, din motive 
de securitate, armata se află în sta
re de alarmă.

Stabilirea unor relații comerciale
regulate între Bulgaria și Malayezia

LUMPUR. — La Kuala 
fost semnat un comunicat 
la stabilirea de relații 
regulate între Bulgaria 

prevede
două țări în

KUALA
Lumpur a 
cu privire 
comerciale
și Malayezia. Documentul 
și colaborarea celor

domeniul economiei. La Sofia și 
Kuala Lumpur vor fi deschise re
prezentante comerciale, iar în cu- 
rînd urmează să fie semnat un a- 
cord comercial bulgaro-malayezian.
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