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Grupului școlar rni- 
fanfara ciubului din 
Sub conducerea di- 
Munteanu Adrian, 

Alexandru și Mim-

Mina Lupeni. A- 
leea fruntașilor în 
întrecerea socia
listă.

• FAȚA DE PRIMA DECADA RAMINEREA 
IA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE S-A DUBLAT 
AJUNGÎND LA 9 197 TONE.

• RITMICITATEA RĂTĂCEȘTE INCA... PRINTRE MA
SURI ȘI DISPOZIȚII.

• VA REUȘI EFORTUL DIN DECADA A TREIA SA 
RECUPEREZE RESTANȚA DE PÎNĂ ACUM ?

• CÎND VOR REVENI LA LINIA DE PLUTIRE MINELE 
PAROȘENI

Pe exploatări situația 
rite aspecte.

Astfel, pentru minerii 
hotărîți să nu cedeze pasul și lo
cul de frunte, realizarea planului 
a devenit realitate din primele 
zile ale lunii, avînd după două 
decade un plus de 2405 tone căr
bune cocsificabil. Se pare 
Lupeni este singura unde 
vorbi de ‘ ritmicitate.

Mina Lonea a reușit
pereze minusul din decada I și să 
dea peste plan 312 tone de căr
bune.

Exploatarea Petrila, după două 
decade are un plus de 149 tone.

La mina Vulcan, ecuația reali
zării planului n-a fost încă rezol
vată. De la plusul adunat cu sîr- 
guință în prima decadă, s-a ajuns, 
după alte 10 zile, la o restanță de 
495 tone. S-ar putea ca pînă la 
sfirșitul lunii să fie posibilă afla
rea necunoscutei buclucașe.

Minerii
nu și-au regăsit 
sul după două 
la 1076 tone.

Mina Uricani,
167 tone, încearcă și 
reuși să pornească toate motoarele.

La mina Dilja, față de întîia de-

cadă, minusul s-a dublat ajungind 
la 5803 tone. Cu vreo două luni 
in urmă, un colectiv de specialiști 
din cadrul C.C.V.J. a stat mai mul
te zile la Dilja pentru depistarea 
deficiențelor și înlăturarea lor. Să 
nu fi fost trase însă cele mai valo
roase concluzii ? N-au fost stabi
lite încă termenele de aplicare a 
măsurilor propuse ? Situația de 
fapt, le cere cu insistență I

Exploatarea Paroșeni cu o res
tanță de 4522 tone, respectiv, nu
mai 57,2 la sută realizare față de 
plan, trece prin mari greutăți. Lip
sa de efectiv, și mai ales absen
țele nemotivate, se fac simțite din 
plin. Cine știe însă ce-o mai fi 
dincolo de ceea ce se vede.

Restanța mare de pînă acum, 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă pentru conducerea C.C.V.J. 
Se impun măsuri imediate, care să 
mobilizeze întreg potențialul de 
lucru al minelor din bazin în ve
derea realizării zi de zi a produc
ției planificate și recuperării pro
ducției restante.

CADRAN ECONOMIC
® O mâsurâ care și-a dovedit pe deplin eficienfa
• Pași hotarifi pe calea îmbunătățirii activității 

de investiții industriale
d Roadele cercetării științifice la Institutul de 

mine Petroșani

Luni la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, secretar general al G.C. 
at P.C.R., împreună cu tovarășul E- 
mil Bodnaraș, membru ai Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., și Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C;R., a pri
mit delegația Partidului Socialist din 
Chile, 
Jerez, 
P.S.C., 
a C.C.
Mario Olea, membri ai Comitetului

Central al Partidului Socialist din 
Chile.

A participat tovarășul Miltbil Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C..R.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, a avut 
loc un schimb reciproc de informa
ții asupra activității celor două parti
de și au fost Abordate probleme pri
vind situația internațională actuală, 
mișcarea muncitorească și democra
tică internațională și relațiile dintre 
cele două partide și țări.
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Au sosit căpșuni și cireșe
La depozitele 

Petroșani a sosit 
me timpurii, provenite 
nele legumicole Argeș 
șuni, 3 000 kg cireșe, 
kg varză.

In următoarele zile
alte cantități din aceste produse. Spre 
săptăminli urmează 
transport de cartofi

Pentru desfacerea 
fructe vor fi puse 
18 fonete.

Centrului de legume și fructe 
un transport de fructe și legu- 

în mare parte din bazi- 
și Vîlcea: 2 000 

1 000 kg mazăre

se așteaptă să

kg căp- 
șl 4 000
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împreună cu întreaga gamă 
de servicii pentru populație, 
alimentația publică are o 
menire precisă, fundamentală: 
satisfacerea nevoilor, gusturi
lor oamenilor. Acestui coman
dament trebuie să i se subor
doneze, aceasta e „rațiunea 
et de a fi".

Dar...
Iu fiecare dimineață, _ și nu

chiar in zori ci mai încolo 
cind soarele și-a ocupat locul 
cuvenit pe bolta cerului, iar 
oamenii și-au adus aminte că 
e

Jurnal 
citadin

unitatea de patiserie poate 
auzit cam același dialog:

— Pentru o gustare 
mă putefi servi ?

— Plăcintă cu briază!
— Iarăși ? Aș dori o brin- 

zoaicâ, un pateu proaspăt...
— Nu avem. Doar mai ttr- 

la prin/...
le-a scos

briază, 
laboratorul.
T.A.P.L. i

Rateurile proas- 
locmai la prim.

/iu, pe 
rul" nu 
cuptor.

— ?!
Adică,

me solicită, preferă 
Ungă un' ceai decit 
plăcinte cu 
seria, nici 
conducerea 
sinchisesc, 
pete upar

La o altă unitate de nime
rești intr-o după-amiază și 
solicifi un grătar sau niște 
mici, primești un răspuns a- 
proape identic : ,,Nu ne-a tri
mis incă laboratorul. Venifi 
spre seară, tovarășe".

Așadar, nu alimentația pu
blică e cea care se 
după preferințele 
ci omul, cetățeanul 
gal să-și modifice 
după liberul arbitru 
sabilei 'initătli < 
publice sau șefului de labora
tor.

De ce ? 
și pînă 
simplistă, 
lipsită de 
de tendințe, 
dorințelor publicului 
resul omului.

Deci stare de spirit supără
tor de demodată I

I. D.

; orientează 
publicului.

I este obli- 
gusturile 

t al respon- 
alimentațtei

Pentru că ușa a lost 
acum ? Mentalitate 
practică învechită, 
receptivitate fată 

fafă de evoluția 
inte-

vedere de pe Valea Jiețului.
Foto: C. MIHAI

sosească 
sfirșitul 

un primsă fie recepționat 
noi.
rapidă a acestor legume și 
în funcție 10 cărucioare și

Pe ogoarele C.A.P. din Hațeg

suprafața 
și secară,

măsuri în

de 164 hec- 
ei au plivit

vederea iri- 
cartofi. 
sectorul- to*-

Membrii Cooperativei agricole de producție 
din orașul Hațeg se preocupă intens de execu
tarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Ast
fel, pînă în prezent, din 
tare însămînțată cu grîu 
peste 100 hectare.

De asemenea, au luat
gării celor 31 hectare însămînțate cu

Lucruri bune se pot spune și din 
otehnic al C.A.P/'Cele 256 bovine sînt îngrijite 
bine de cooperatori reușind ca, din 65 000 litri’ 
lapte contractați, să livreze peste 18 000, depă- 
șindu-și sarcinile de plan de la începutul anului 
și pînă în prezent, 
ționați pentru felul 
mătorii: Trandafir 
Ion Grozoni.

Merită îndeosebi a fi men- 
cum îngrijesc

Neiconi, Mihai
animalele ur-
Dăbucean și

N. S.

Un frumos program artistic
Duminică, la Căminul cultural din Cimpa, co

pii de la grădinița din localitate au prezentat 
în fata unei săli arhipline un frumos program 
artistic. Și-au etalat calitățile, în cadrul unul 
spectacol compus din recitări, dansuri populare, 
numere de balet șl piesa „Poveste din pădure”, 
peste 20 mici artiști amatori, regizați de educa
toarea Maria Pătrășcoiu. Tuturor spectatorilor 
le-a plăcut programul prezentat, răsplătindu-i 
pe copii cu multe aplauze.

Duminică s-a desfășurat la Lupeni

Faza orâșcncascâ a festivalului 
tineretului
Duminică a avut toc ia 

Lupeni faza orășenească a 
festivalului tineretului liune- 
dorean. In competițiile cul- 
lural-artistice și sportive des
fășurate au fost cuprinși pes
te 1 300 de tineri din orașele 
lupeni și UricanL Alături 
de ei, la festival au partici
pat pentru a-i încuraja cu 
aplauze, sule de tineri și 
vîrstnici.

Ora 9,30. Centrul orașului 
freamătă de tinerețe. Pe po
diumul improvizat urcă re
prezentanți ai biroului co
mitetului municipal U.T.C. și 
ai comitetului orășenesc 
U.T.C. Lupeni. Tov. Birlea 
Aurel, secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.C., declară

deschisă faza orășenească a 
festivalului din județul nos
tru. In ritmurile fanfarei, ti
nerii, îmbrăcați în tricouri 
multicolore, încep defilarea; 
execută exerciții de gimnas
tică demonstrativă și esteti
că folosindu-se de stegulețe. 
ciocane. Apoi se dă „star
tul” activităților cultural-ar- 
tistice și sportive...

Rînd pe rînd urcă pe sce
nă solii instrumentelor de su
flat și de percuție din cele 
două orașe: două fanfare 
din orașul Lupeni (a clubu
lui și a 
nier) și 
UricanL 
rijorilor 
Drăgan

teanu Gheorghe, instrumen
tiștii fanfarelor execută pie
se din repertoriul clasic și 
propriu, creind în sală o at
mosferă festivă.

Urmează reprezentanții cîn- 
tecului și jocului popular, 
artiștii amatori din 
cluburilor din cele
rașe. Au plăcut în mod deo
sebit melodiile și jocurile 
executate de artiștii amatori 
din Lupeni. Pe artiștii clubu
lui din localitate șl de astă

(Continuare în pag. a 3-a)

VBIMtA
Azi la ora 8 temperatura 

aerului a fost de plus 11 
grade la Petroșani și plus 7 
grade la Paring. Maximele 
de ieri au oscilat intre plus 
1G grade și, respectiv, plus 
8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE:

Vreme ușor instabilă 
cu cerul variabil.

formată din tovarășii Luis 
secretar general adjunct al 
membru al Comisiei Politice 

al P.S.C., Jaime Suarez și

Pe operatorii Zincă Ion șl On Nicolae de la termocentrala Paroșeni îi preocupă 
în mod deosebit calitatea aburului supraîncălzit. IN CLIȘEU: cei doi operatori urmă
rind parametrii aburului la turbina nr. 1.

O acțiune ce nu tre
buie să contenească

A

in acest an 
de pe Vale 
punct decit 
Afirmațiile

S-a încheiat prima etapă a 
acțiunilor gospodărești pentru 
primenirea și înfrumusețarea 
localităților Văii Jiului. Gos
podarii și-au propus spre 
realizare un volum substan
țial mai mare de lucrări de

ceit în anul trecut. Bilanțul 
de înfăptuiri este, de aseme
nea, mai bogat, iar frumoasa 
lună mai a găsit 
așezările miniere 
mult mai puse la 
în anii trecuți.
pot fi atestate cu cifre. Din 
valoarea totală a lucrărilor 
propuse a fi executate prin 
muncă patriotică pe întreg 
anul 1968 a fost realizată 
peste jumătate — 4 776 915 
lei, depășindu-se prevederile 
cu 316 648 lei. Volumul lu
crărilor executate în aceeași 
perioadă a anului trecut a 
fost depășit cu 650 000 lei.

Prin munca voluntar-patrio- 
tică a miilor de cetățeni au 
fost executate reparații de 
străzi pe o suprafață de 
131 330 mp și 30 km drumuri 
comunale, a fost extinsă su
prafața zonelor verzi cu 4,94 
ha și s-au întreținut 30 ha 
de zone verzi și parcuri, s-au 
reparat zeci de podețe, s-au 
executat 2 656 mp de taluzări 
și consolidări de maluri pre
cum și alte lucrări menite să 
ridice nivelul urbanistic al 
localităților municipiului.

Ce denotă realizările, de 
piuă acum ? Că participarea 
maselor de cetățeni, în frun
te cu deputății, a organiza
țiilor obștești și a unor în
treprinderi economice a fost 
mai substanțială decît în anii 
trecuți.

Cu toate acestea, se putea 
face mai mult. Unele unități 
economice ca I.F. Petroșani, 
I.R.E.H., cooperativele au ac
ționat cu prea multa înceti
neală in cadrul lucrărilor 
gospodărești de înfrumuseța
re, avînd și acum restanțe 
față de obligațiile ce le re
vin în primenirea și moder
nizarea orașului. 1 
nizațiile U.T.C. nu 
puns ,-,prezent" pe 
tierele muncilor 
Din această cauză, 
te baze sportive din cartie
rul Aeroport au rămas nea
menajate, iar unele nici n-au 
fost „atacate".

Răul cel mare rezidă in 
faptul că în multe locuri ce
tățenii nu numai ca se sus
trag de la 
elementare 
condiția lor 
tr-un mediu 
chiar stricăciuni amenajărilor 
gospodărești și sfidează or
ganele locale ale administra
ției de stat. Asemenea e-

Nici orga- 
au răs- 

toate șan- 
patrlotice. 

, mai mul-

obligațiile civice 
ce le implică 
de locuitori în- 
urban, dar aduc

xemple sint etațeuii Popes
cu Vasile, din blocul 17, stra
da Independentei, Fodoraa 
Vasile, din blocul 19 al ace
leiași străzi, al cărui (iu a 
rupt arborii ornamentali >i 
a spart geamurile din casa 
scărilor. In general, pe stră
zile Oituz și Unirii or ian••’c 
locale au întîmpinat qrotilăii 
cu cetățenii recalcitranți, do
vadă că comitetele de loca
tari din blocurile acestor 
străzi nu-și fac încă datoria.

In fine, în perioada ce ur
mează, acțiunile gospodărești 
se cer continuate. In cartie
rele municipiului, pe diferite 
artere ale orașelor, sînt încă 
multe lucruri de pus la punct. 
Pe lingă noile amenajări va 
trebui perseverat mai ales 
pentru amenajarea punctelor 
gospodărești, a bazelor spor
tive și terenuri de joacă pen
tru copii; un accent deose
bit trebuie pus pe menține
rea zonelor verzi, peluzelor 
și rondurilor de flori. Or a- 
ceasta presupune ca organele 
consiliilor populare, sprijinite 
de organizațiile de masă, să 
acționeze în continuare șF 
să mobilizeze masele lartți 
de cetățeni la acțiuni menite 
să sporească în continuu va
lențele estetice ale localită
ților municipiului nostru.

"" —  ---------- ----------- 1

Reportaj I 

___ pe glob^
capitalei 

trec și
Numeroșilor oaspeți ai 

bulgare care neîndoios 
prin centrul orașului, probabil că 
nu le scapă din vedere o clădire 
monumentală din vecinătatea 
magazinului „Ț.U.M." (Țzentralen 
Universalen Magazin). Este baia 
minerală din Sofia. La trei din 
colțurile ei, în jurul celor nouă 
robinete, permanent poți vedea de 
dimineața pînă seara tîrziu oameni 
de toate vîrstele, dar mai ales cei 
din rîndul celor cu mai multe 
primăveri, care sorb gratuit și cu 
o mare sete apa caldă și tămădui- • 
toare a izvorului termal aflat 
chiar în incinta băii. „Ceaiul 
pensionarilor" - după cum este 
denumită apa de aici - si-a 
creat 
pentru 
bolile 
Mic cu mare, 
miciliu în sticle, borcane sau da
migene speciale apa plăcută la 
gust și inodoră. Cunoscut încă de 
pe timpul romanilor acest izvor 
termal, împreună cu cele de la 
Gorna Bania, Bankia. Cheajevo, 
Ovcea Cupei, Jeleznița, situate

apa de aici 
faima, ea fiind apreciată 

calitățile ei curative la 
de stomac și intestinale.' 

sofioții cară la do-'

partea 
a construit

în împrejurimile Sofiei, sînt des 
menționate in notele de drum ale 
unor numeroși călători din secolele 
trecute.

In ultimele două decenii, aceste 
stațiuni balneare s-au bucurat de 
o deosebită atenție din 
statului bulgar, care
aici sanatorii, vile și diverse alte 
pavilioane pentru oamenii muncii. 
Perspectivele largi se deschid în 
fața a două dintre acestea — Goma 
Bania și Bankia. Zilele acestea a 
fost terminat noul plan de sis
tematizare al construcției stațiunii 
balneo-climaterice Bankia, situată 
la circa 16 km nord-vest de Sofia 
Efectul curativ al acesteia este 
un rezultat al climei semimun- 
toase, al lipsei cețurilor, și mai 
ales al apei minerale cu o tem
peratură de peste 35 grade, puter
nic alcaline. După cum ne spunea 
directorul 
la Bankia 
de muncă 
arterială, 
cționale

Proiectanții și arhitecții 
au reușit să rezolve cu multă ima-

balneo- 
și interna-

șă anticipăm 
Inima noului
complexul sanatorial. In

puțin pro- 
plan o re-

stațiunii, o cură făcută 
restabilește capacitatea 
a bolnavilor de tensiune 
reumatism, maladii fun- 

ale sistemului nervos, 
bulgari

ginație sarcina pe care o aveau 
de a schimba complet înfățișarea 
vechii stațiunii. Nu va trece mult 
timp și Bankia va deveni, așa cum 
și-au propus, o stațiune 
climaterică națională 
țională.

Dar 
iectele. 
prezintă
imediata apropiere se va construi 
o mare policlinică și un hotel 
balneo-sanatoriu înzestrat cu 120 
căzi cu apă minerală. Urmează un 
alt hotel cu 1 200 paturi și alte 
numeroase blocuri. Va fi sistema
tizat și centrul stațiunii. In marea 
piață cu o 
va ridica un 
patru etaje, j 
lui popular

Numeroase 
pentru oamenii muncii vor fi con
struite îri afara -zonei 
balneară din aorooierea

vegetație bogată se 
magazin universal cu 
poșta, clădirea sfatu- 
și casa de cultură, 

case de odihnă

GH. IEVA
Cores no orient Aoerprcs

(Continuare in pag. a

de cură 
muntelui

la Sofia
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Elaborată în luna iunie 
1967, Hotărirea nr. 
1446 face parte din și

rul măsurilor luate de Consi
liul de Miniștri pentru asigu- 

a e-
în nni- 
Această

. „VISCOZA“ LUPENI

industriale.
prevede ca într-o se- 
întreprinderi

Ia
să se 

elaborarea și in
ia toate locurile 

cu caracter expe- 
unor norme de Iu-

aceas- 
inirodns, 
insemnă- 
materială 

Potrivit

rarea creșterii continue 
ficienței economice 
tățile 
măsură 
rie de 
treacă
troducerea 
de muncă, 
rimental, a 
cru fundamentate științific.

In cadrul Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului pre
vederile hotărîrii au fost a- 
plicate de la 1 iulie 1967 la 
mina Petrila. Prin 
ta hotărîre s-a 
ca factor de mare 
fale cointeresarea 
a fiecărui salariat,
prevederilor hotărîrii, o bună 
parte din economiile realizate 
la fondul de salarii se consti
tuie ca fond de premiere re
calculat în funcție do indicele 
de realizare a planului de 
producție. Premiile astfel con
stituite se acordă în afara sis-

O măsură
care și-a 
dovedit
pe deplin 
eficiența

plan 
tin 

elaborat nor- 
fundamentate 
cu antrena- 

de muncitori,
posibilitățile și

hotărirea a 
exploatarea 

în urmă față 
de producție 
cărbuni. Prin

ternului de premiere în vigoa
re, tuturor muncitorilor, pre
cum și salariaților tehnico-ad- 
ministrativi, care prin activi
tatea lor au contribuit la rea
lizarea de economii, reflectate 
în reducerea prețului de cosi.

Pentru aplicarea in practică 
a hotărîrii, conducerea combi
natului a întocmit un 
de acțiune, stabilindu-se 
colectiv care a 
mele de muncă 
științific. Paralel 
rea colectivului 
s-au studiat
rezervele existente prin valo
rificarea cărora să se obțină 
o creștere a productivității 
muncii. Măsurile preconizate 
s-an axat îndeosebi pe creș
terea proîilelor în abatajele 
cameră din straiele 3 și 5, or
ganizarea muncii brigăzilor 
după un grafic ciclic, urmă
rirea îndeaproape a îndeplini
rii preliminarului prevăzut în 
abataj, îmbunătățirea norme
lor de producție, utilizarea ra
țională a timpului de lucru 
de către toți salariații.

La data cînd 
îost prelucrată, 
avea o rămînere 
dc planul anual 
de 2354 tone de
aplicarea in practică a măsu
rilor tehnico-orqanizatorice a- 
miutite și prin prelucrarea cu 
muncitorii a noii forme de 
cointeresare materială minusul 
de producție a fost recuperat, 
exfrăqîndu-se peste sarcina de 
plan o însemnată cantitate de 
cărbune.

Ca urmare a creșterii pro- 
filelor in abataje, a omogeni
zării brigăzilor, a întăririi a- 
sistenței tehnice, normele de 
producție au crescut în tri
mestrul I 1968 cu peste 300 
kq. pe post față de trimestrul 
II al anului 1967. Paralel cu 
aceasta, s-a inreqistrat o creș
tere corespunzătoare a randa
mentelor obținute de briqazl. 
Fată de anii trecuți cind au 
fost înregistrate 
prețul de 
numai în 
peste 7,5 
anul 1967
durere a cheltuielilor de pro
ducție, cu 7,1 milioane lei 
din care cea mai mare parte 
respectiv 66.7 Ia sută, a fost 
realizată în semestrul II.

pierderi la 
cost — pierderi care 

1966 an însumat 
milioane Iei — în 
s-a inreqistrat o ro

Ing. MIHUȚ Gheorghe 
șei serviciu planificare 

C.C.V.J.

RENTABILI
In primele patru luni ale acestui 

an, colectivul de 
„Viscoza" Lupeni 
mă de rezultate 
globală, producția 
încasată au fost 
porție de 100,8 la sută, 
105 la sută, 
a crescut față de plan cu 3,7 
suta. Ca urmare s-au obținut 390 000 
Jei economii la prețul de cost, do- 
tația de stat pe trei luni fiind redu
să cu 297 000 lei.

Cifrele de mai sus reflectă preo
cuparea colectivului de aici, pentru 
continua îmbunătățire a procesului 
tehnologic, pentru aplicarea măsuri
lor prevăzute în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției șl 
a muncii, în scopul creșterii eficien
tei economice. De altfel, preocupa
rea pentru rentabilizarea întreprin
derii constituie problema cea mal 
de seamă la această unitate avînd 
în vedere faptul că în 1969 fabrica 
va produce fără dotații din partea 
statului.

Rezultatele obținute în acest an 
sînt în cea mai mare parte urmare 
a măsurilor preconizate și aplicate 
în cadrul acțiunii de organizare ști
ințifică, acțiune începută în 1967.

Analiza grad-ulul de ocupare și 
folosire a personalului tehnico-ad- 
ministrativ, creșterea capacității de 
producție, pregătirea tehnică a pro
ducției, analiza și îmbunătățirea 
fondului de timp 
rea și ridicarea 
nale, elaborarea 
îmbunătățirea

muncă al F.F.A. 
a obținut o sea- 

bune. Producția 
marfă vîndută și 
realizate în pro- 

respectiv, 
Productivitatea muncii 

la

de muncă, califice' 
pregătirii profesio- 
de norme tehnice, 
calității producției,

1

creșterea gradului de folosire ale 
utilajelor, sînt numai cîteva dintre 
cele 27 măsuri aplicate și în curs 
de aplicare.

In 1967 măsurile apiicate au adus 
un spor de economii de 148 658 lei. 
Pînă acum măsurile preconizate 
și-au dovedit doar parțial eficacita
tea, rezervele interne nefiind încă 
valorificate pe măsura posibilități
lor. Urmărirea atentă a fiecărei faze 
a procesului tehnologic, completarea 
continuă a planului M.T.O. cu noi 
măsuri impuse de rezolvarea 
probleme majore din cîmpul 
ducției contribuie efectiv la 
terea eficienței economice.

„Perspectivele ca în 1969 să lucrăm 
cu beneficii sînt certe — ne spunea 
tov. ing. Cîmpian I., directorul fa
bricii. Avem posibilități, colectivul 
de aici este harnic, oamenii price- 
puți. Trebuie să mai acționăm asu
pra folosirii la maximum a utilaje
lor, pentru îmbunătățirea și reduce
rea timpului pentru 'reparații și uti
lizarea la maximum a timpului de 
lucru, factori esențiali în creșterea 
producției șl a 
cii, respectiv a 
ce".

Realizările de 
cele spuse de
Pentru îndeplinirea celor propuse se 
Impune 
colectiv 
nătățirii 
nologic,
Kimum a tuturor măsurilor propuse 
șl aplicate.

unei 
pro- 

cres-

productivitătii mun-
eficientei economi-

pînă acum întăresc 
directorul fabricii.

însă mobilizarea întregului 
al fabrici în scopul îmbu- 
continue a procesului teh- 
pentru valorificarea la ma-

ing. R. SELEJAN

întregului colectiv ROADELE CERCETĂRII
A ȘTIINȚIFICE

la Institutul
Petroșani

Luna mai a fost rezervată 
bilanțului cercetării științifice 
din Institutele de invățămint 
superior din țara noastră, con
cretizat și la I.M.P. prin sesi
unea științifică de susținere 
a lucrărilor desăvîrșite in a- 
nii 1967—1968, care s-a desfă
șurat în zilele de 10 și 11 mal 
1968.

Sesiunea, organizată pe 
specialități, a scos în eviden
ță lucrări valoroase cu posi
bilități de a îl aplicate în 
producție.

An fost prezentate 
de fizică, chimie,
miniere, electrotehnică, 
logie, topografie, 
minereurilor și 
mașini miniere etc.

lucrări 
exploatări 

geo- 
prepararea
cărbunelui,

Sesiunea științifică s-a în
cheiat cu festivitatea de pre
miere a celor 
crări. Premiile 
țlte astfel :

mai bune lu
au fost împăr-

PREMIUL I: 
studiul materialelor ternare 
tipul A II, B IV, C 2 V" 
coordonată de catedra de
zică prin asistent M. Popescu.

„Contribuții la 
de

fl

PREMIUL II : „Analiza spec
trală a mineralelor, minereuri
lor și rocilor1 
de lector S. 
parametrilor 
jgheaburilor 
concentrarea 
runți clasa 0—3 mm"

" — coordonată 
Ionița și „Studiul 
de funcționare a 

scurte pentru 
cărbunilor

dc

ordonată 
Nagy Boia 
Krausz S.

mine

de conf. dr.
și asistent

ing. 
ing.

PREMIUL 
studiere pe 
flotațlei șlamului de cărbune 
de Ia instalația de preparare 
Lupeni" — coordonată de a- 
sistent ing. Georgescu Dan.

III: ..încercări de 
baze cinetice a

și 
Astfel, 

organi- 
institu tul

CADRANECON
Pași hotărîți pe calea îmbunătățirii
activității de

Bazinul nostru carbonifer cunoaș
te în acești ani o efervescență deo
sebită : se deschid noi mine se dez
voltă vechile exploatări și prepara
ți!. Toate acestea necesită un vo
lum apreciabil de investiții, con
strucții industriale de suprafață de 
o mare varietate și largă răspîndire 
teritorială, avînd fiecare importanta 
cuvenită pentru sporirea continuă a 
capacității de producție a exploată
rilor noastre miniere.

Executarea în bune condițiuni a 
acestui volum de lucrări industriale, 
ridică pentru șantierele T.C.M.M. 
probleme însemnate : pentru darea 
la timp în exploatare a investițiilor, 
de calitate, cu eficientă 
și într-o desfășurare 
este necesar să existe 
perfect de corelare între 
vestiției — beneficiar,

economică 
ritmică, 

un raport 
factorii ln- 
proiectant,

constructor și întreprinderile con
tractante pentru livrarea ritmică a 
materialelor, a confecțiilor și utila
jelor tehnologice — fapt posibil 
doar dacă sînt puse la punct și co
relate din timp graficele de execu
ție a lucrărilor, pregătirea desfășu
rării execuției obiectivelor. In acest 
domeniu trebuie să reamintesc că 
ritmicitatea în construcții nu se re
feră doar la realizarea valorii de 
plan, ci șl asigurarea realizării sta-

investiții industriale
diilor fizice, prevăzute In graiicele 
de execuție șl darea în exploatare 
a obiectivelor conform prevederilor 
din plan.

In lumina celor relatate, bilanțul 
trimestrului I 1968 reprezintă 19,4 la 
sută din 
103,2 la 
Irului I 
nute în 
cordat 
mitetul
precum 
direcția

valoarea de plan anuală și 
sută față de planul trimes- 
1968. Aceste rezultate obțl- 
1968, exprimă sprijinul a-

de comitetul de partid, co- 
sindical, organele locale 

și colaborarea strînsă între 
de Investiții a C.C.V.J. șl

conducerea T.C.M.M. Totuși, rezul
tatele realizărilor valorice a planu
lui pe trimestrul 1 1968 nu satisfac 
integral colectivul grupului de șan
tiere, prin faptul că, realizările va
lorice obținute nu concordă totdea
una cu evoluția stadiilor fizice ale 
lucrărilor, calitatea și eficiența eco
nomică a lor, darea în exploatare la 
termen.

Incepind
prin participarea maiștrilor și mun
citorilor fruntași la aplicarea 
rllor 
nelor

I sa fie realizat 50 la sută din va
loarea de plan anuală și sarcina de 
dare in exploatare îndeplinită inte
gral.

Printre activitățile de bază se re
marcă punerea în lucru sau concen
trarea forțelor șantierelor pe obiec
tive principale; a început glisarea 
turnului puțului noii mine Livezeni, 
turnarea betoanelor la turnul puțu
lui Uricani, se află în fază de pre
dare baia — lămpăria de la Dîlja, 
în finisaj atelierul mecanic din Uri
cani etc. Pe luna aprilie de pildă, 
grupul nostru de șantiere a realizat 
o producție de peste 7,5

Pentru a putea spune 
lierele noastre 
tr-o executate 
de investiții, e 
colectiv să fie 
pregătire
lucrărilor și o urmărire perseveren
tă a desfășurării lor va da roadele 
scontate. De 
cu vederea 
de unii, ca 
troșani care 
de analiză 
construcții 
cărei luni 
din cauza
lacra de către muncitori 
de supraveghere tehnică !"

se vor 
ritmică
necesar
Convins, 

amănunțită

milioane lei. 
că toate șan- 
încadra în- 
a lucrărilor 
ca întregul 

că numai o 
a executării

cu trimestrul II 1968,

măsu- 
terme- 
asigu- 
a fie-

în vederea respectării 
de dare în exploatare, 
bazei tehnico-materiale 
obiectiv pentru desfășurarea

rarea 
cărui 
ritmică a lucrărilor, sfnt asigurate 
condiții ca la sfîrșitul semestrului

aceea nu putem trece 
atitudinea manifestată 
șeful șantierului 11 Pe- 
afirmă în plină ședință

că : „este o tradiție în 
ca în decada I-a a fie- 

să nu se lucreze în plin 
neutilizării timpului de 

și lipsei 
Asomc-

Noua mașină de răsucii intrată de curind in funcțiune la Viscoza 
Lupeni, produce din plin.

Succesele cercetării științifi
ce din I.M.P. au trecut grani
țele municipiului Petroșani 
județului Hunedoara, 
la sesiunea științifică 
zafă la Timișoara,
a fost reprezentat prin lucră
rile: „Principiul celei mai
mici constrinqeri pentru miș
cările discontinui" — coordo
nată de cont ing. Ilie Con- 
stantinescu șl „Principiile va- 
riaționale analitice pentru 
mișcările sistemelor materiale 
percutante" — coordonată de 
șeful de lucrări inq. TocaH 
Emil.

De asemenea, la sesiunea 
științifică din cadrul Institutu
lui politehnic din Galați, insti
tutul de mine a fost reprezen
tat prin două lucrări: „Fire 
acționate de forțe concentra
te" — coordonată de conf.

i
ing. Ilie Constantinescu și 
„Utilizarea unei ecuații dife
rențiale conținind distribuția 
lui Dirac in studiul mișcărilor 
mecanice" — coordonată de 
șeful de lucrări ing. Tocaci 
Emil.

Lucrările au fost unanim a- 
preciate, scoțindu-se în evi
dență nivelul ridicat la care 
au fost rezolvate, furnizîad 
concluzii de aplicabilitate în 
industrie.

Ing. Constantin DUMITRI 
Catedra de lucrări miniere 
și preparare — Institutul 

de mine Petroșani

■ înlăturate 
nostru. Nu 

șantierele să 
lucrări fără 
amănunțită,

nea, „principii" trebuie 
din cadrul colectivului 
se va admite nici ca i 
Înceapă executarea de 
o pregătire temeinică, 
cu încadrarea în sarcina de plan de 
dare în exploatare. De pildă, șantie
rul 1 a trecut în trimestrul I la în
ceperea executării de lucrări la sta
ția de sortare și încărcare în va
goane C.F.R. la E.M. Dîlja fa cărei 
tncepere era prevăzută în trimestrul 
II luna iunie) fără a avea asigu
rată finanțarea de către beneficiar, 
tmprăștiindu-și forțele. în detrimen
tul lucrărilor din plan. Ca urmare 
n-au fost date 
trimestrul I un 
live industriale !
aspecte pentru că trebuie să fie clar 
tuturor constructorilor că 
disciplină 
execuție, 
vizionare 
succesul

Rezultatele, eficiența ritmicității 
în trimestrul întîi, realizările de 
pină acum, avintul în muncă al co
lectivelor de pe șantiere, măsnrile 
aplicate de conducerea grupului, 
vor da roade și, sînlem convinși <3 
sarcinile de plan Ia execuția și pre
darea in folosință a noilor obiective 
industriale, prevederile privind pre
țul de cost, eficiența economică vor 
fi realizate cu succes în acest an 
de colectivul nostru ?

în exploatare pe 
număr de 6 obiec-
Am arătat aceste

numai o 
severă, o ritmicitate în 
corelată cu cea de apro- 
a șantierelor vor asigura 

muncii noastre.

J»q. LASAT IOAN.
dntx'lor la gi tipul de șantiere

T.C.M.M. Petioșani

Procesul de producție impune

RESPECTAREA RIGUROASA
A NORMELOR DE TEHNICA
SECURITĂȚII MUNCII

Deși în primele 4 luni din acest 
on numărul accidentelor la minele 
din bazin față de aceeași perioadă 
o anului 1967 a scăzut cu 186, 
abaterile de la N.T.S. încă mai 
persistă.

Controalele, anchetele accidente
lor au scos în evidență faptul că 

- o cauză principală care duce la 
accidentarea salariaților, atît în 
subteran cît și la suprafață, este 
nerespectarea normelor de pro
tecția muncii. Constatările la fața 
locului au dovedit de multe ori 
că încălcările N.T.S. sînt tolerate 
cu ușurință de către personalul

procesul de producție, 
planului, argument care 
justificare în astfel de 
constituie decît un pa

tehnic care coordonează și supra
veghează 
Realizarea 
duce spre 
cazuri, nu
ravan în spatele căruia se ascund 
deficiențe de ordin tehnico-orga- 
nizatoric sau pur și simplu super
ficialitatea, lipsa de exigență a 
unor maiștri mineri.

Exemple de încălcare a norme
lor de protecția muncii sînt multe.

Pentru amănunte ne-am adresat 
tovarășului Bogye Carol, inspector 
cu protecția muncii la Inspectoratul

municipal pentru protecția muncii 
din Petroșani care ne-a relatat 
următoarele :

,,ln urma controlului pe care l-am 
efectuat la minele Aninoasa și 
Dîlja, am constatat încălcări ale 
N.T.S. atît de către muncitori cit 
și de către personalul tehnico- 
ingineresc. Cîteva ’aspecte de la 
mina Aninoasa sînt concludente.

- în aripa estică a abatajului nr.
5 din stratul 5, sectorul III depilarea 
cărbunelui se făcea în condiții 
periculoase (frontul fiind în apro
pierea hotarului cu abatajul nr. 4). 
Conducerea sectorului n-a adus 
la cunoștința brigăzii, printr-un 
instructaj special, programul de 
lucru stabilit de conducerea minei 
pentru astfel de situații.

— aerajul, respectiv diluarea 
metanului în galeria de cap a 
abatajului frontal din stratul 15 
sectorul III, se făcea necorespunză
tor, din cauză că panoul superior 
era închis pe o lungime de cca.
6 metri, 
această

orizontul VIII sectorul IV se exe- 
cutou la întimplare, frontul ne- 
fiind dotat cu monog-afie de 
armare.

— In cadrul sectorului I in unele 
suitoare transportul nu se face cu 
mijloace regulamentare din couza 
întreținerii necorespunzătoare a 

respective, exem- 
comeră nr. 4 din

miniere 
abatajul 
3. 
urmare 
ou avut
fi evitate, 

din abatajul

a
loc

nerespectârii 
accidente ce 

Astfel Ezeanu 
camera nr. 6

nr. 14. 
în timp 
front cu
a ieșit

urmare, 
fost de 
prevede 
profilare

lucrările de întreținere în 
zonă fiind neglijate. Ca 
concentrația de metan a 
1% Mă de 0,8% cît

N.T.S.; Lucrările de re- 
a transversalei nr. 7,

lucrării 
piu la 
stratul

Ca 
N.T.S., 
puteau 
Anton
stratul 3 sectorul I, a fost accidentat 
de căderea unui stîlo în timpul 
montării acestuia de către 3 
muncitori din abatai. Birdea Sabin 
de la abatajul cameră 
sectorul I s-a accidentat 
ce transporta lemnul în 
ajutorul securii. Securea
din lemn si l-a tăiat la picior Din 
cauza susținerii necorespunzătoare 
si a căderilor de roci, cooturcea 
făcîndu-se de mîntuială, în aba
tajul frontal 12 de la sectorul II 
au avut loc 3 accidente.

Aceleași aspecte se manifestă și 
la mina Dîlja. Astfel, semnalistul 
Busuioc Constantin de la puțul

Fluctuația efectivelor 
la E. M. Dîlja 
trebuie preîntîmpinată

fluctuația forței de 
seamă de consecințe ne- 

în indicato- 
al activității 
cost.

accentuate,

sintetic

și la neasigurarea des- 
preqătirii rezervelor. In 

situația abatajelor este 
decît în anul precedent, 

ne
* s 

realizările anului 1967,

accentuată, 
repartizate 
în măsură 

salariaților. 
de

orb nr. 1 a introdus în colivie 11 
persoane în loc de 8 cit prevedeau 
instrucțiunile. Mecanicul de lo
comotivă Tudor Petrescu a permis 
însoțitorului de tren Dîrnea Vasile 
să staționeze ne corpul locomotivei, 
aceasta fiind în cursă*.

După cum se observă, respecta- 
rec normelor de sigurență 
constituie intofdeouno același 
ziderat major în activitatea 
zi cu zi Io exploatările miniere
bazin. Cc o consecinlă a acestei 
stări de lucruri, este de menționat 
faptul că deși numărul de accidente 
a scăzut, zilele de incapacitate au 
fost în trim. I 1968 
multe decît în 
din 1967.

Se impune ca 
zi cu zi întregul
minele din Valea țiului să aibă o 
mai mare 
pectarea 
securității 
rea fără
product-e. I.a locul 
ocuparea fiecăruia 
aceeași atît pentru 
nului, cît și respectarea normelor
de protecția muncii.

nu 
de-
de 

din

cu 175 mai 
același trimestru

in activitatea de 
personal de la

Se știe că 
muncă are o 
gative care se reflectă 
rul cel mai
economice — prețul de

Datorită fluctuației 
mina Dîlja nu a reușit să-și comple
teze necesarul forței de muncă la 
nivelul planului, fapt care a condus 
atît la pierderi însemnate do pro
ducție cît 
chiderii și 
acest an 
mai bună
totuși productivitatea realizată 
post în abataje reprezintă doar 91.5 
la sută din 
iar pe exploatare doar 93,6 la sulă. 
Această scădere este cauzată de 
schimbarea structurii forței de mun
că plasate în abataie. A scăzut 
leuoria medie de calificare, ca 
mare a creșterii numărului de 
anuajati.

In anul trecui 19b7, planul dc pro
ducție a crescut. f<afă de anul ante
rior, 1966 — cu 77,5 la sută. Avînd 
în vedere randamentul planificat, a- 
cesta presupune un spor de efectiv 
le activitatea industrială de 29,3 la 
sută, respectiv o creștere absolută 
de 200 muncitori. Datorită fluctua
ției, acest spor nu a 
In acest an au fost 
muncitori și au plecat 
reprezintă un spor de 
cftori. Deci 550 muncitori sînt anga
jați pentru a ocupa golul creat de 
coi plecați și 'numai 27 reprezintă 
sporul absolut pentru dezvoltarea 
activității de producție a 
respectiv pentru sporul dc 
de 77 5

Care 
intouse 
pentru 
celor 577 salariati 
anului 1967 nrerum și a celor 
intrati în nrunele 
nului 1968?

Permanentizarea 
este condițională 
spațiului locativ 
rii ci\ :'o

La E.M. Dîlja, fată de dinamica 
forte; de muncă prevăzută pînă 
atinqerea caoacitătii proiectate 
pînă în prezent nu s-a «siqurat 
țiul locativ necesar. Astfel, fată de 
577 anoajati în cursul anului 1967 
nonei Dî’ia i-au fost repartizate doar 
79 apartamente care nu au satisfăcut 
dnrît partial cererile de locuințe 
d'n anii precedenti. Or, pentru o 
unitate în formare, cu o dinamică

ca-
ur-
nnl

fost realizai, 
angajați 577 
550 coca c<” 
abia 27 mun-

minei — 
r’-od’ictie

la sută.
este cauza acestei 
si re măsuri au 
a asinura permanentizarea 

intrat! în cursul

fluctuații 
fost luate

patru luni ale

do muncă 
asigurarea

forței 
de 

corespunzător stă- 
a anqajaților.

preocupnre pentru res- 
normelor 

muncii.
accidente

de tehnica 
pentru realiza- 
a planu’ui de 

de munca pre- 
trebuie să fie 
realizarea pla-

R. S.

este unul 
frunte ai 
Roșia. Lu

ni ecanic 
„Ptriul

Senator ici Vasile 
din muncitorii de 
sectorului forestier 
crînd cu Herăstrău
pe rampa exploatării 
Drăganilor", el asigură o sor
tare și secționare calitativă a 
buștenilor.

a tortei de muncă foarte 
numărul de apartamente 
pină în prezent nu este 
să asigure stabilizarea
Pentru anii următori efectivul 
muncitori, plus personalul tehnico- 
administrativ va prezenta, de aseme
nea o creștere substanțială. Astfel, 
pînă în anul 1970. creșterea abso
lută a numărului mediu scriptic de 
salariati este de 170 la su'ă com
parativ cu anul 1967.

Pentru anii viitori permanentiza
rea forței de muncă va fi una din 
problemele dificile de rezolvat. Pe 
plan local, este necesar să se tină 
cont do necesitățile minei Dîlja, 
întrucît creșterea efectivului cu 
peste 900 muncitori, impune ca a- 
restei exploată^ să i se repartizeze 
numărul de apartamente corespun
zător.

H. OTTO

■ ■ ‘
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La colbul străzii
Strada... Substantiv comun cu în

țelesuri de la cele mai strict savante 
Ia cele date de poeți. Una din cali
tățile străzii este că astăzi, mai mult 
ca oricînd, face parte din viata noas
tră cotidiană. Pare banal, dar tumul
tul vieții contemporane este de ne
conceput fără stradă. Imaginați-vă 
dacă puteți, un oraș fără străzi. N-ar 
exista magazine, n-ar exista mașini 
tamponate, n-am ști cum arată cas
tanii înfloriți, n-am putea critica sa
lubritatea, Eminescu n-ar 
unde număra plopii 
sot sau fără și apoi 
colturi!

Toate ca toate, dar 
se poate pentru că, » 
colturi n-ar 
puri, n-ar fi 
n-am avea 
de întîlnire, 
„Crama Odobești" 
șt n-aT fi nici... 
omul de la coltul 
toate ultima e de 
sebită, deoarece după mașina de cu
rățel cartofi, e cea mai uluitoare a- 
paritie a secolului.

Acest om e o creație aparte, 
dacă nu ne-ar fi teamă 
pentru exagerări, am fi 
tati să afirmăm că e o 
generis : fără paternitate 
ternitste.

La
crezi 
venii

fi sto- 
viraje, 
locuri 
n-ar fi

fi avut
dacă sînt cu 
n-ar fi nici...

fără colturi nu 
vedeți dv, fără

re-1 transpune în alte sfere. Se cu
nosc cazuri cînd totuși se adună 
mai multi, în special la coltul din 
apropierea cinematografelor sau a- 
colo unde lumina e mai slabă, pen
tru că lumina — de orice fel — îi 
obosește. In aceste cazuri muțenia 
îi părăsește, iar blazarea devine o 
mască incomodă. Devin subit gura
livi, chiar limbuți, agasanti și foarte 
îndrăzneli.

Omul de la coltul străzii este o 
permanentă de 24 de ore. Exempla
rele mai trecute preferă totuși seara, 
cînd au și alte scopuri decît cele 
pur ornamentale.

Este interesant de 
transformare

INSECTAR

străzii 1 Dintre 
importantă deo-

și 
de acuzații 
chiar ten- 

creatie sui- 
și fără ma-

prima vedere ești tentat să 
că te afli în fata unui martian 
cu o farfurie zburătoare sau 

altă arătare, pentru că are ovreo
fizionomie apaite de cea cunoscută 
ra fiind a locuitorilor acestei pla
nete. Uneori poartă barbă răvășită, 
te aștepți să behăie, iar babele tșf 
far semnul crucii. Sexul e greu de 
stabilit, părul fiind ambigen, hainele 
băllate la culoare, deosebirea după 
pantaloni și fustă te pune în dilemă, 
far investigații suplimentare te je
nezi să faci.

De obicei omul de la coltul stră- 
■ii, pentru 
constată că 
pe o altă 
nn solitar, 
iar atunci
presia că este într-o așteptare febri
lă, șan într-o profundă meditație

observat ce 
subită suferă un astfel 

de tip atunci cînd 
vede o femeie 
singură. Imediat 
capătă înfățișarea 
unui clapon încre
zut și fanfaron. 

De regulă însă nu e băgat în seamă. 
Eșecul nu-1 conturbă, nici nu-1 ru
șinează.

Atunci cînd se adună mai multi, 
îșl povestesc cu îngîmfare imaginare 
aventuri șl profită de faptul că scui
patul și consumul de semințe pe 
stradă nn sînt contravenții. Cît des
pre faptul că asemenea gesturi sînt 
departe de lumea civilizată, pentru 
omul de la coltul sLrăzii acesta-î 
moft.

Alte ipostaze 
lui de la coltul 
încă, deoarece 
alte preocupări, 
dîndti-i nici un
lor deosebit, acești Inși nu pot fi 
Incluși nici cel puțin în arsenalul 
de ornamentație a străzii.

Cea mai indicată măsură ar fi 
totuși readucerea lor în rîndurile 
noastre, redarea lor societății ca e- 
lemenle utile. Pentru aceasta e ne
cesar înainte de toate formarea u- 
nei opinii puternice de masă fată 
de asemenea manifestări. E necesar 
apoi ca acești oameni să mediteze 
ei înșiși la sensurile majore ale 'de
ții și să-și dea seama că e degradant 
să o consume la coltul străzii.

ale existentei omu- 
slrăzii nu se cunosc 
deocamdată nu are 
dorul de muncă ne- 
ghes. Cu tot zelul

ca în rele din urma se 
e un semen al nostru de 
treaptă a evoluției, este 
li place să stea singur, 
cînd e în colt lasă im-

HORIA NEIEGA

Știința Petroșani 
își onorează 
poziția de lider

Abatorul
Parîngul

rezultatele ulti- 
Știința este vir- 
a campionatului 
Valea Jiului.

Jiuînd la Tefiiic, cu echipa Mine
rul din localitate, formația studen
ților din Petroșani a repurtat o fru
moasă victorie cu 2—1, în urma că
reia, indiferent de 
melor două etape, 
tnaJă cîștigătoare 
tnterjudețean, seria

Meciul începe în nota de domi- 
na»e a gazdelor care atacă cu in
sistență poarta apărată cu succes 
de Tudor Petre. Dar, cei care ratea
ză prima mare ocazie de gol sînt 
studenții. în min. 12. prin Marcu. 
Tn min. 30. Știința inițiază un fru
mos contraatac prin Pănescu, care 
centrează și Marcu reia cu capul 
1n plasă : 1—0 pentru Știința Peste 
numai șase minute. o combinație 
Mnnteanu — Bulbucau — Bălănea- 
nt> se încheie cu un frumos gol în
scris cu capul din plonjon de către 
rillironl Cu trei minute înainte de 
stîrsilnl primei reprize, gazdele sînt 
pe punctul de a reduce 
m'ngea lovește bara.

In repriza secundă se 
fotbal. Gazdele încearcă 
rezultatului, apelînd la 
obstrucții, 
din Deva...
61 al Intilnirii. Minerul Telinc în
scrie aolnl de onoare prin Roman 
și astfel 
de 2—1

Pentru 
In fata 
Minerul
treaqa echipă peirosăneană. împre
ună cu antrenorul său. prof. Gheor- 
qhe Irimle. Sublinieri penlru jocul 
bun prestai de Păsculescu. Tndor 
Vasile Mnnfeaan s» Pănescn.

scorul dar

joacă puțin 
răsturnarea 
joc dur șl 

la rare arbitrul T.ovast
închide ochii. In min.

partida fa sfîrs't cu scorul 
pentru Știința Petroșani, 
această frumoasă victorie, 

unei echipe valoroase, ca 
Telhic. merită felicitări In-

Nicolae I.OBONȚ 
student

MOMENTE
DIN VIATA PEPINIEREI

VIITORILOR TEHNICIENI
MINIERI

încă nu s-au împlinit doi ani de 
cînd în orașul nostru s-a Inaugu
rat o nouă unitate de învățămînt 
- Liceul industrial minier Petro
șani. Perioadă relativ scurtă, dar 
prodigioasă pentru colectivul școlii.

Noua instituție de învățămînt 
cuprinde azi 8 clase la cursurile 
de zi și 4 clase la cursuri fără frec
vență. In băncile școlii se pregă
tesc, sub îndrumarea unor cadre 
de specialitate dintre cele mai 
competente — ingineri cu experi
ență bogată în producție și pro
fesori cu o bună pregătire teoreti
că - viitorii tehnicieni de mină.

In cei doi ani care au trecut de 
la inaugurare, Liceul industrial a 
făcut pași însemnați spre maturi
zare. A crescut mai ales baza 
materială pentru procesul instruc
tiv. Liceul dispune la ora actuală 
de două laboratoare : geologic și 
fizico-chimic, precum și de un a- 
telier — școală de lăcătușerie unde 
fac practică elevii anului I. Pentru

a se familiariza din timp cu viitorul 
lor loc de muncă — unitățile pro
ductive, elevii anului II secția elec
tromecanică minieră își fac orele 
de practică la U.R.U.M.P., iar la 
mina Petrila — cei de la secția ex
ploatări miniere — fiind îndrumați 
de maiștri instructori și ingineri 
competenți.

Este în curs dotarea laboratoa
relor cu noi aparataje, iar a ateli
erului cu noi utilaje.

Dezvoltarea bazei materiale pen
tru procesul de învățămînt, matu
rizarea tînorului colectiv didactic 
ol școlii, prezintă garanții sigure 
că Liceul industrial minier va de
veni o instituție de învățămînt de 
prestigiu în municipiul- nostru, o 
pepinieră veritabilă unde cresc 
cadre tehnice bine pregătite pen
tru unitățile industriei miniere.

I. D.

Foto : M. ALBERT In lumea cariilor.

La o oră de curs. In laboratorul fizico-chim ic.

Hațeg — 
Lonea 3-o

Hațeganii s-au trezit la realitate, 
acum în ceasul al 12-lea. Jucînd 
acasă, în compania minerilor din 
Lonea, ei au repurtat o frumoasă 
victorie cu scorul de 3-0, satis- 
făcîndu-și pe deplin suporterii. Și 
nu numai datorită victoriei, cît 
mai ales pentru jocul bun prestat, 
întreaga echipă merită felicitări 
pentru acest frumos succes dar 
mai ales Grigoroșcuț (cel mai bun 
de pe teren). Manea, un talentat 
tînăr de 15 ani și Zeledințan.

Hațeganii atacă cu insistență 
încă de la începutul partidei și în 
min. 2 deschid scorul prin Ze
ledințan. Localnicii, mai au o 
serie de ocazii favorabile pe care

latează. In această primă 
întâlnirii, oaspeții 

ocazie de gol 
în min. 35.

nu au 
pe care o

lonenii își 
vor egala.

(Urmare din pag 1)

veselia, 
dar mal

spon- 
ales 

jocu-

dată i-a caracterizat 
taneitatea mișcărilor 
pasiunea pentru cîntecele și 
rile îndrăgite. Cu suita de jocuri
năsătidene formația coregrafică a 
clubului i-a îneîntat pur șl simplu 
pe spectatori. Iar soliștii Moldovan 
lacob, Crișan Viorica, Căldărar Vio
rica, Bogdan Maria precum și mi
cuța lăcătuș Mariana au fost aplau
dați îndelung pentru cîntecele in
terpretate. Din taraful clubului din 
Uricani, dirijat de Vîjdea Gavrilă.

Una dintre cele mai spectaculoa
se dispute sportive s-a consumat 
intre primii doi clasați la ciclism : 
Văgătin Andronic (mina Uricani) 
care a parcurs distanța de 16 km 
în 23'12”, urmat de Beranek Marcel 
cu 24'06” (mina Lupeni). Ei au par
curs distanta dintre lupeni — Uri
cani și retur.

Așa cum era 
număr mult mai 
urmărit finalele 
cătorii de la E. 
pat locul I.

Pe terenul de

TV
și de așteptai, in 
mare spectatorii au 
Ia volei, unde ju- 
M. Lupeni au ocu-

handbal s-au înfrun-
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17,30insă le 
parte a 
decît o 
ratează

In repriza a doua, 
revin și se părea că 
Dar gazdele pun din nou stăpînire 
pe joc, inițiază unele atacuri pe
riculoase și mai înscriu de două 
ori prin 
79. Cu 
partidă 
arbitrat
nedoa ra.

La juniori : Abatorul 
Parîngul Lonea 3-3.

Nicu Sbuchea 
Hațeg

Grigoroșcuț, în min. 72 și 
scorul de 3—0 ia sfîrșit o 
dominată de 
bine - Stanciu

gazde. A 
din Hu-

Constructorul Hunedoara 
Minerul Vulcan 4-0

Hațeg

FAZA ORĂȘENEASCA A 
FESTIVALULUI HUNEDOREAN

Marla

m ii zică 
Grupul

18,00

18,30

desene ale 
tineretului

pentru 
industrie

speciutișlii
— Auto-

gazdă 
goluri 
(min.

contl-

Constructorul tn

(.Alba Iulia), ca- 
mai mult decît

Jocul a fost de un nivel tehnic 
foarte scăzut Au abundat fazele In- 
cllcite, faulturile și greșelile de ar
bitraj. Este suficient, credem, să 
spunem că, la un moment dat, echi
pa din Vulcan a jucat In opt oa
meni, iar cei de la 
zece.

Arbitrul Coșeriu 
re a condus jocul
slab, a eliminat pe Vîrtopeenu 
Osiceanu de la Minerul Vulcan și 
pe Mitroi de la Constructorul. Mai 
trebuie spus că fundașul Lucian (Mi
nerul) a suferit un accident grav. 
Asta explică faptul că, spre sfîrși- 
tul partidei, pe teren se aflau nu
mai 18 jucători.

In min. 10. Hristea înscrie în pro
prie poartă: 1—0. In min. 30 Sarafis 
trage în bară lovitura de la 11 me

de 
are

același aspect tncîlcit, cu faze con
fuze. Totuși, jucătorii echipei 
reușesc să mai înscrie trei 
prin Hercut (min. 64), Bartoș 
69) și Sarafis (min. 75). In
nuare semnalăm doar eliminarea lui 
Mitroi și Osiceanu pentru lovire in
tențională.

Victoria echipei Constructorul este 
meritată pentru că a atacat mai mult, 
a avut mai mult inițiativa și a șutat 
mai des la poartă. Minerul Vulcan, 
cu foarte multi tineri în echipă, a 
avut neșansa de a tneoe prin mo
mentele accidentării involuntare a 
lui Lucian și prin capriciile arbitru
lui.

au plăcut solista Moldovan 
și Fărcău Gheorghe.

Tinerii din formațiile de 
ușoară de la club, liceu și
școlar minier din Lupeni au interpre
tat cu multă dăruire de sine, cu can
doare melodiile cuprinse în repertoriu. 
Cei mai buni interpret! de muzică u- 
șoară s-au dovedit a fi elevii Zam
fir Mircea (liceu). Borza Tiberiu 
(Grupul școlar minier), electricianul 
Bălan Nicolae (mina Lupeni), învă
țătoarea închini Cornelia. De ase
menea, au plăcut publicului melo
diile . Ciobănaș cu trei sBte de oi" 
și ..Românasuiui fi place", inleipre- 
tate de un grup vocal de la liceul 
din Lupeni, precum și dansurile e- 
xecuiate de formația cooperativei 
„Deservirea", condusă de Hoca Joan.

Numeroși spectatori au 
renii și Ia întreceri'e de 
nurile de sport, -mbrăcate 
de sărbătoare. O întrecere 
avut loc la popice, unde
tele si filafnriștii au omnat primele 
locuri. Nu s-an lăsat mai prejos 
nici jucătorii de tenis de masă- pe 
tocul futil, la iele, s-aw clasat ridice 
Gyongydsi, Minerul, iar la băieți 
Nicolae Bădăn, Viscera I uneni.

tal 4 echipe cîștigătoare de grupe. 
După o dispută dîrză, jucătorii de 
la mina Lupeni au dispus de coope
ratorii din localitate cu 9—7, pri
mind dreptul de participare în fi
nală unde au fnlîlnît Școala profe
sională care a eliminat cu 17—11 
Liceul lupeni. Cu o mai bună pre- 
gătire. Școala
locul I infrecînd 
nei. mai puțin 
7—2.

Ultimul act al
ve a iosl fotbalul. Aici victoria a 
revenit jucătorilor de la mina Ați
peai, rare au -dispus de iurătorii 
Ia cooperaliva . Deservirea".

Bilanțul faz< <or pieiaminarc 
sport esle uriuâlorul : 4 «xfcjp»
nopice Ml de fotbal. 10 de handbal 
8 de volei și pesie 'VI jiwălorr de 
ieais de masă «sfidători în finala 
înir< cerilor. Crșligătorttor ii s-^n 
decernai diplome.

profesională ocupă 
reprezentanți» nr»- 
exper Intentați. c«

întrecerilor sporii-

de

la
de

19,00

19,30

19,50

20,00

20,30

20,50

M. NEACȘU

tri acordată cu multă ușurinlă 
către arbitru. Dună pauză, jocul

Clasa m e n t u 1
1. Știința Petroșani 20 15 2 3 46—13 3?
2. Minerul Ghelar 20 11 3 6 16—19 27
3. Minerul Aninoasa 20 8 7 5 29—24 23
4 Minerul Telluc 20 Hi 2 8 41—22 22
5. Parîngul Lonea 20 9 4 7 37—28 22
6. Minerul Uricani 20 9 3 8 29—37 21
7. Constructorul Lupeni 20 7 6 7 42—38 20
8. Preparatorul Pelrila 20 6 6 8 15—29 18
9. Minerul Vulcan 20 7 3 10 26—43 17

10. Constructorul Hunedoara 20 • 3 11 21—26 15
11. I.C.O. Hunedoara 20 5 4 11 14—31 14
12. Abalonii Hațeg 20 4 1 15 14—48 9

Ftapa viitoare
Constructorul ți.n, ..>»ra — Mi Preparatorul Petrila; Minerul Ani-

nerul Ghelar; Minerul Vulcan — Mi noasa — Constructorul Lupeni;
nerul Teliuc; Știința Petroșani — I.C.O. Hunedoara — Minerul Uri-
Abatorul Hațeg; Parîngul I.onea — câni.

fost »re- 
pe tere- 
în haine 
aorină a 
fllafuris-

23,00
23,15

TEATRUL DE STAT
VALEA JIULUI"

Petroșani

Angajează șef serviciu
aprovizionare

CONDIȚII: studii economice superioare și 6 ani ve
chime în funcții econom ce sau studii medii cu 11 
ani vechime în funcții economice.

Informații supimentare ia sediul teatrului

Pentru cei mici: „Știfi 
să clesenafi copii Al
bumul expozifiei interna
ționale dc 
copiilor și 
școlar.
Tv. 
din
malizarea.
Curs de limba engleză 
(lecția o 17-a).

Tv. pentru școlari: Se
colul XX! : ,,Mașinile pot 
gindi

Telejurnalul de seară. 

Buletinul meteorologic. 
Baschet: fiomdnki — Cu
ba (repriza a H-a). Trans
misie dc Ia Sala sportu
rilor Floreasca.

Opinia dumneavoastră.

Scară de teatru: „Ncin- 
tr-ederc In ioișor“ de 
Ne lu 
temă 
irului
Medalion liric: Mariana 
Dumitrescu.

In foișor 
lonescu. Intcrpre- 
un colectiv al Tea- 
Giuleșli. In pauze :

Tete jurnalul dc noapte, 

închiderea emisiunii.

I. A. S. Bircea Mare (Deva)
Secția magazine Gostat

A deschis în orașul Petroșani
Mr. Republicii nr. 54

un magazin de prezentare și 
vînzare a produselor proprii
de primă calitate ca:

<— preparate de carne
— brmzetiBrî
— zarzavaturi
— viageri vărsate și îmbu

teliate din podgoriile proprii 
precum și alte produse

Ădresați-va cu încredere magazinului de des
facere Gostat, unde veți'fi servili ireproșabil.

Radio
MIERCURI 22 MAI

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05
Program muzical de diminea
ță ; 5,15 Gimnastică; 5^8 Pro
gram muzical de dimineață;
5.30 Buletin de știri ; 5,35
Program muzical de diminea
ță; 5,50 Jurnal agrar; 6,00— 
8,25 Muzică și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia proferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00
Cîntece pionierești; 10,10 
Cuts de limba franceză (re
luare); 10,30 Muzică popu-4 
Iară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ora specialistului: Fi
zica moderna; 11,45 Sfatul 
modicului ; 12,00 Fredonați cu 
noi — muzică ușoară; 12,30 
Întîlnire cu melodia populară 
si interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 13,20 Soliști șl
orchestre de muzică ușoară/ 
14,00 Piese folclorice do vir
tuozitate; 14,15 De ce ? De 
unde ? De cînd ? (emisiune 
pentru școlarii din clasele 
I IV); 15,00 Buletin de știri. 
Buletin moteo-rulier; 15,15
Meridiane; 15,30 Paletă mul
ticoloră -— muzică ușoară; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Me
lodii populare interpretate la 
oboi și la taragot de Dumitru 
Fărcaș ; 16,30 Corespondență
specială. Carnet londonez — 
(I) de Catinca Ralee ; 16,45
Viata de concert a orașului 
Craiova; 17,15 Odă limbii ro
mane; 17,45 Cîntece patrio
tice; 18,00 Buletin de știri ? 
18,02 Radio-simpozion : Istorio
grafia revoluției de la 1848? 
18.20 Muzică populară; :8,40 
Recital de operă — Iulia Bu- 
ciuceanu ; 19,00 Radnogazeta 
de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 A 7-a 
arta ; 20,20 Vechi melodii
populare; 20,40 Muzică ușoa
ră; 20,55 Noapte bună, copii; 
21.00 Meridiane, melodii; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Cîntă Juja 
Matrai ; 22,30 Moment poetic; 
23,00 De la A la 7 — muzică 
ușoară ; 24,00 Buletin de știr:; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă; 
Buletine de știri și meteo-ru- 
tiere in orele: 1,00; 200 și

1

PROGRAMUL II

/ 00 Jocuri populare ; 7,10
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de ști
ri. Buletin meteo-rut'er; 7,09 
Muzică ; 7,45 Matineu muzi
cal ; 8,05 Melodii populare ;
8.30 Buletin de știri ; 9,0®
Opera în foileton : „Oberon- 
de Weber; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Orchestre de es
tradă ; 10,30 Emisiune litera
ră pentru școlari ; 10,55 Ope
ra în foileton (continuare) t
11.15 Din muzica popoarelor;
11.30 Melodii; 12,00 Buletis
de știri. Buletin meteorologic; 
12,07 Opera în foileton (con
tinuare) ; 12,24 Muzică ușoa
ră ; 13,22 Muzică din opereta 
,,Marry England” de GermaD;
13.30 Muzică populară; 14,00 
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Concert de prlnz; 
15,00 Melodii cunoscute, com
pozitori îndrăgiți; 15,30 Ori
zont științific; 15,48 Cîntă or
chestra de muzică populară 
„Doina Argeșului” din Pitești;
16.15 Muzică; 16,20 Sfatul 
medicului ; 16,25 Interpreli de 
muzică ușoară: Georgeta Mi- 
balache, Bruno Lauzi, Jea» 
Paul Cura, Marieta Bătrînu. 
Bobby Vee, Vali Manolachc; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Din tezaurul 
folclorului nostru muzical»
18.30 Pagini ontologice dia 
creația scriitorilor noștri. Poe
me de George Coșbuc; 18,50 
Două melodii interpretate U 
trompetă; 18,55 Buletin de 
știri ; 111,00 Concert de mu
zică populară ; 19,30 Curs de 
limba germană; Lecția a 47-a 
19,50 Cercul melomanilor;
20.30 0ra specialistului : Pre
zent și viitor în știința agri
colă ; 20,50 Teatru radiofonic. 
Ciclul „Vasile AJecsjindri" > 
Fintîna Blanduziei; 22,25 Voci 
orchestre, melodii ; 23,00 Ra
diojurnal ; 23,07 Tribuna in
ternațională a compozitorilo» 
— Paris 1967. Emisiunea a 
6-a ; 0,06 Muzică ușoară ; 0,55 
—1,00 Buletin de știri. Bule
tin meteorologic.

MICA
PUBLICITATE

PIERDUT carnetul de muncă 
seria A.B. nr. 28 573 eliberat 
de I O.I.L. Petroșani pe numele 
Sallos Iuliana.
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In Consiliul de Securitate

a fost prezentat un proiect 
de rezolufie privind 
Orientul Apropiat

NEW YORK - Reprezentanții 
Pakistanului și Senegalului au 
prezentat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. un proiect de rezoluție 
în care se cere Izraelului să re
nunțe la planurile de anexare a 
sectorului iordanian al Ierusalimu
lui, ocupat în timpul conflictului 
arabo-izraelian din luna 
anul trecut.

. In cercurile diplomatice 
preciază că acest proiect

zoluție ar putea întruni numărul 
de voturi necesar pentru adopta
rea lui în Consiliul de Securitate. 
Potrivit 
și-au 
acest 
geriei,
Paraguay-ului. 
relevă că 
încearcă să schimbe unele pre
vederi ale proiectului de rezoluție 
sus-amintit.

iunie

se a- 
de re-

Associated Press, 
deja acordul cu 
reprezentanții Al-
Libiei, Braziliei și 

Aceeași agenție 
reprezentantul S.U.A. 

să schimbe

agenției 
exprimat 
proiect 
Etiopiei,

REPLICA

Dezbaterile privind problema
neproliferării nucleare

NEW YORK. — Trimisul special 
N. lonescu, transmite: In ședința 
de luni dimineața a Comitetului 
Politic al Adunării Generale a luat 
cuvînlul, pentru a doua oară în 
cursul actualelor dezbateri, repre
zentantul Uniunii Sovietice, V. Kuz- 
nețov, orim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S. După 
ce și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că majoritatea celor 
dare au luat pînă acum cuvîntul au 
subliniat importanța deosebită a re
zolvării problemei neproliferării ar
melor nucleare în interesele păcii 
și securității tuturor națiunilor, re
prezentantul Uniunii Sovietice
menționai că : „In cursul dezbateri
lor unele delegații au pus întrebări, 
au exprimat diferite considerațiuni, 
au tăcut propuneri atît în ce pri
vește prevederile tratatului cit și 
implicațiile posibile ale încheierii 
lui" Acest lucru este întru totul le
gitim și de înțeles. Soluționarea 
problemei neproliferării implică ln-

a

teresele radicale ale statelor în ce 
privește apărarea securității lor, pro
movarea dezvoltării lor economice, 
bunăstarea națiunilor șl cooperarea 
internațională.

Referindu-se în continuare la une
le probleme concrete ridicate în 
cursul dezbaterilor, vorbitorul s-a 
pronunțat între altele în favoarea 
actualelor prevederi ale proiectului 
de tratat privind garanțiile de se
curitate șl folosirea energiei nucle
are în scopuri pașnice, exprimîn- 
du-și părerea că acestea sînt efici
ente.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
s-a declarat împotriva propunerilor 
privind amînarea adoptării unei ho- 
tărîri în această problemă pînă după 
conferința statelor nucleare și a 
exprimat convingerea că Adunarea 
Generală nu va amîna adoptarea 
unei hotărîri de sprijinire a proiec
tului de tratat cu privire la neproli- 
ferarea armelor nucleare.

Primele rezultate ale

alegerilor din Panama

Prima săptămînă a convorbirilor 
dintre R.D. Vietnam și S.U.A.
nu a adus rezultate palpabile

și S.U.A. s-a încheiat 
palpabile, deoarece 

american refuză în 
accepte încetarea to-

PARIS. — Prima săptamină a con
vorbirilor oficiale dintre delegațiile
R. D. Vietnam 
fără rezultate 
reprezentantul 
continuare să
tală și necondiționată a bombarda
mentelor barbare și inutile. După 
părerea cercurilor ziaristice, aceasta 
constituie o poziție lipsită de pers
pective, datorită, pe de o parte, — 
în ceea ce îl privește pe americani 
— înrăutățirii situației militare și 
politice din Vietnamul de Sud, iar 
pe de altă parte nerăbdării crescîn- 
de a cercurilor politice și a opi
niei publice din întreaga lume, care 
insistă tot mai njult să se pună ca
păt bombardamentelor barbare asu
pra R. D. Vietnam. Mulți dintre zia
riștii prezenți în capitala Franței a- 
firmă că nu își pot explica poziția 
adoptată de americani, cu atît mai 
mult cu cît chiar oficialitățile S.U.A. 
au recunoscut că bombardamentele 
nu au avut nici pe departe efectele 
strategice și psihologice scontate.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
nord vietnameze Nguyen Thanh-Le a 
spus clar în conferința de presă de 
sîmbătă că țara sa nu are ce „oferi" 
în schimbul încetării bombardamen
telor de către 
nu este vorba 
ciprocitate în 
vietnamezii se
S. U.A. și bombardează

cl invers". Dacă americanii

a spus el, ei vor purta întreaga răs
pundere.

In ciuda acestui bilanț nesatisfă
cător al primei săptămîni a convor
birilor, observatorii politici disting 
doi factori care indică, totuși, oare
care progrese în evoluția dialogu
lui americano-nord-vietnamez. In 
primul rînd, este un fapt că cele 
două delegații se angajează tot mai 
adînc în tratative, un indiciu în a- 
ceastă privință constituindu-1 extin
derea progresivă a duratei lor. In 
al doilea rînd, se remarcă o evolu
ție și a conținutului convorbirilor.

Cel mai bătrîn 
om din lume

americani, 
de nici 
actualul

află

HANOI. — Agenția V.N.A. 
transmite că la 19 mai, forțe 
ale apărării antiaeriene din 
R. D. Vietnam au doborit pa
tru avioane americane, care 
efectuau raiduri deasupra pro
vinciilor Ouang Binh și Nghe 
An și au capturat piloți ame
ricani. Astfel, numărul avioa
nelor americane doborîte dea
supra teritoriului R. D. Viet
nam se. ridică la 2 927.

CIUDAD DE PANAMA. — In ca
pitala Republicii Panama au fost 
publicate duminică primele rezultate 
oficiale ale alegerilor prezidențiale 
desfășurate în urmă cu o săptămînă 
în această țară. Numărarea voturi
lor în 16 din cele peste 1 300 bi
rouri de vot din țară arată că Ar- 
nulfo Arias, candidatul opoziției la 
postul de președinte, conduce cu a- 
proximativ 300 de voturi asupra 
candidatului guvernamental David 
Samudio.

Despuierea oficială a scrutinului 
nu a avut loc pînă în prezent din 
cauza unei dispute în
procedurale ce a avut loc între re
prezentanții opoziției 
dutiilui guvernamental. Opoziția 
formulat numeroase plîngeri privind 
falsificarea alegerilor și dispariția 
unor urne de vot.

Intre timp,
duminică pentru 
brilor consiliilor

deosebire de alegerile prezidențiale, 
care s-au soldat cu 3 morți și mai 
mulți răniți, de data aceasta nu au 
avut loc nici un fel de incidente.

întrucît 
un fel de re- 
război : ,,Nu 

pe teritoriul 
orașele ame-

BAKU. — Kirali Mislimov, 
un muntean din Azerbaidjan, 
a împlinit luni venerabila vîrs- 
td de 163 ani, fiind astfel, pro
babil, cel mai bătrîn om de 
pe Pămînt. In ciuda vîrslei 
sale, Kirali este perfect sănă
tos, are 6 vedere admirabilă 
și un auz bun. 
este atît de 
că a mincat 
cumpătare, a 
cește mult In
limov are o familie foarte nu
meroasă cifrată la 187 de 
persoane. Cu prilejul ul
timei sale aniversări, Kirali 
Mislimov a primit nenumăra
te cadouri din partea fami
liei și a prietenilor 
cum și telegrame de 
din S.U.A.. Noua 
Bulgaria, Turcia.

Regiunea muntoasă în care 
trăiește acest patriarh este 
binecunoscută prin longevita
tea locuitorilor săi. La o popu
lare de 37 000 de oameni, pes
te 80 au depășit vtrsta de 100 
de ani.

El afirmă că 
sănătos pentru 
întotdeauna cu 
muncit și mun- 
aer liber. Mis-

Stare de urgență 
la Salisbury

NEW YORK. — Guvernatorul sta
tului Maryland, Spiro Agnew, a de
cretat duminică starea de urgență 
în orașul Salisbury, ca urmare a 
gravelor incidente rasiale care au 
început sîmbătă în acest oraș. Mo
tivul l-a constituit uciderea unul 
tînăr negru surdo-mut de către un 
polițist. Poliția a intrat în acțiune 
împotriva a peste 1 000 de manifes- 
tanți, folosind gaze lacrimogene șl 
cîini.

Tulburările au continuat duminică 
seara după ce guvernatorul Agnew 
a - decretat mobilizarea gărzii națio
nale pentru a reprima manifestațiile 
de protest ale populației de culoare. 
Pe baza acestui ordin au fost mo
bilizați peste 6 000 militari, în a- 
fară de efectivele forțelor poliție
nești. Un alt ordin al guvernato
rului impunea restricții de circula
ție pe o perioadă 
19 șl 
ordin, 
loare 
două
au fost rănite.

Hotărîrea conferinței social-derao- 
crate din Baden-Wurttemberg de a 
nu mai participa la coaliția guver
nului local cu Uniunea creștin-de- 
mocrată ridică un semn de întrebare 
pentru întreaga viață politică vest- 
germană, deoarece în acest land, 
„Marea coaliție" funcționa la fel ca 
și pe plan federal. Renunțarea in
tervine la trei săptămîni după ale
gerile pentru parlamentul local în 
care — după cum 
s-a anunțat — 
Partidul Național 
Democrat de ex
tremă dreaptă a 
cunoscut o ascen
siune îngrijoră
toare.

In acest context, hotărîrea social- 
democrata apare ca o replică dată 
avansului obținut de extrema dreap
tă. Majoritatea delegațiilor la con
ferință au apreciat că în landul Ba- 
den-Wurtlemberg organizația social- 
democrată a avut de suferit din pri
cina topirii politicii proprii în cea 
a „Marii coaliții". Aprecierea con
ferinței social-democrate că organi
zația respectivă a avut de suferit 
din pricina urmării fără discemă- 
mînt a pozițiilor creștin-democratc 
a fost susținută de numeroși dele
gați. Bineînțeles, eficiența reorien- 
tării social-democrate pe plan local 
urmează să fie verificată în prac
tică. dar deocamdată este demn de 
reținut că tendința de a da Parti
dului social-democrat un profil pro
priu se accentuează.

Deopotrivă, și în rîndurile creș- 
tin-democrate se manifestă îngrijora
re, deoarece slăbirea pozițiilor prin
cipalului partener din coaliția gu-

Externa

vernamentală în parlamentul federal 
s-a făcut pe seama întăririi unor 
forțe periculoase care urmăresc »ă 
acapareze puterea. Avansul Partidu
lui național-democrat, care după a- 
legerile din Baden-Wurttemberq a 
cerut deschis organizarea do ale
geri generale cu ținta de a pătrunde 
într-o etapă viitoare in Bundestag, 
a devenit o preocupare majoră a 
tuturor forțelor politice interesate 

să împiedice alu
necarea puterii în 
mîinile extremiști
lor de dreapta.

Pentru moment 
se înregistrează 
doar o regrupare 
a forțelor, ceea ce 

limitată dacă nu este 
măsuri practice co- 
Interesul creștin-de- 

controlarea mai

are o valoare 
însoțită și de 
respunzătoare. 
mocraților pentru
departe a landului Baden-Wurttem- 
berg este legat și de anumite ante
cedente : înainte de a deveni can
celar federal, Kurt Georg Kiesinger 
a fost ministru — președinte în a- 
cest land, și sub conducerea sa or
ganizația crcștin-dcmocrată nu a ce
dat de loc pasul. Acum insă, lide
rul creștin-domocrat din Baden-Wurt- 
temberg a fost acuzat că a coche
tat într-o asemenea măsură cil po
litica promovată de Partidul națio- 
nal-democrat, incit a semănat con
fuzie în rîndurile alegătorilor. Or, 
pentru afirmarea dominanta a Uniu
nii creștin-democrate în întreaga ta
ră, landul Baden-Wurttember t re
prezintă tin lei do barometru,

Z. FLOREA

probleme

și ai candi-
a

ricane,
refuză să răspundă la exigențele le
gitime ale poporului vietnamez și ale 
opiniei publice din întreaga lume,

Noi atacuri ale tortelor
patriotice sud-vietnaroeze

de ore 
de Eli- 
au lan-

panamezii au 
desemnarea 
municipale.

votat
mem-
Spre

SAIGON. — In ultimele 24 
unitățile Frontului National 
berare din Vietnamul de Sud 
sat noi atacuri împotriva fortifica
țiilor trupelor americano-saigoneze. 
Cele mai intense acțiuni ale patrio- 
tilor au fost concentrate în cursul 
nopții în zona Da Nang-ului. Deta
șamentele F.N.E. au atacat cu rache
te și mortiere pozițiile deținute de 
inamici în subsectorul Dien Ban, la 
numai 20 kilometri de Da Nang, unde 
se află una dintre cele mai impor
tante baze militare americane. Baza

500 izvoare cu ape minerale
(Urmare din pag 1}

con-Liulin, care oferă excelente 
diții de climă.

Frumusețile naturale ale 
țiunii Bankia și împrejurimile ei 
vor fi accentuate prin crearea a 
trei parcuri noi care se 
tinde pe circa 70 ha. 
muntelui se vor împăduri. Se pre
vede corectarea rîului 
efectuîndu-se unele lucrări 
baraje. In felul acesta nivelul apei 
se va ridica și va putea fi folosit 
pentru navigație și sporturi na
utice. Planul prevede construirea 
unui stadion cu 15 000 de locuri, 
a unei roți uriașe, poligoane de 
tragere, poduri decorative, colibe 
pentru recreere, estrade unde se 
vor prezenta concerte în aer liber. 
Intr-un cuvînt, tot ceea ce trebuie 
ca un om să devină în cel mai 
scurt timp sănătos.

In ultima vreme, în depresiunea 
Sofiei au fost descoperite nume
roase izvoare termale nebănuite 
pînă acum. Căutînd limitele mari
lor zăcăminte de minereu de fier 
de la Kremikovți, geologii au fost 
plăcut surprinși de erupția apei 
unui izvor termal cu temperatura 
de 44 grade și debit de 360 l/min. 
Lîngă lacul de captare a fost con
struită o baie minerală. Alte 
izvoare asemănătoare au fost des-

sta-

vor tn- 
Pantele

Banska, 
de

de 12 ore între 
In ciuda acestui 
populației de cu-

I-n cursul celor

7 dimineața, 
manifestațiile 
au continuat.
zile de tulburări, 12 persoane

DELHI. — Presa indiană a publi
cat o declarație a premierului in
dian Indira Gandhi făcută în cadrul 
unei reuniuni a Consiliului național 
de dezvoltare. După cum a subliniat 
Indira Gandhi, ritmul anual de creș
tere al economiei în perioada ac
tualului plan de dezvoltare a tării 
pe cinci ani trebuie să fie de cel 
puțin 5—6 la sută, deoarece numai 
in aceste condiții 
junge la ridicarea 
al poporului.

Indira Gandhi a 
nuare că venitul
cap de locuitor rămîne în India în
că la un nivel deosebit de scăzut. 
Eforturile în direcția dezvoltării e- 
conomice au dus pînă în pre-

se va putea a- 
nivelului de trai

arătat în conti- 
national real pe

de elicoptere americană situată în 
apropierea Muntelui de Marmură a 
fost supusă de asemenea, unor bom
bardamente de hărțuire. Lupte deo
sebit de violente au avut loc și în 
valea Song Thu Don. Detașamente 
ale patriolilor, aflate pe poziții for
tificate, au atacat forțele inamice 
dizlocate In această zonă, provocîn- 
du-le pierderi considerabile. Tot în 
apropiere de Da Nang, la vest de 
locul unde s-au desfășurat luptele 
din valea Song Thu Don, au avut 
loc ciocniri puternice între patrioți 
și trupele americano-saigoneze. Mal 
multe detașamente ale patriolilor au 
încercuit după lupte îndîrjite, o ta
bără militară americană de la Thuong 
Duc.

Detașamentele Frontului Național 
de Eliberare au lansat intense ata
curi împotriva forțelor americano- 
saigoneze și în alte regiuni ale Viet
namului de sud. Ele au supus unor 
bombardamente
deținute de trupele 
calitatea Tay Ninh, 
kilometri de Saigon, 
merican de la Dong
militar de la Chau Doc.

cu

coperite recent in comunele Guli- 
anți, Dobroslavți, Cepinți, llienți 
și Ivaniane. Un interes deosebit 
suscită apa de la llienți, bogată în 
acid carbonic și prîn proprietățile 
ei radioactive.

Ultimele date atestă că pe te
ritoriul Republicii Populare Bulgaria 
se află peste 500 de izvoare
ape minerale cu debite totale de 
miliarde de litri, constituind o 
devărată bogăție națională. Si
tuate mai ales în partea de sud a 
țării, în Valea trandafirilor, pe 
pantele munților Rila, Pirin, Rodopi 
ca și pe litoralul Mării Negre, 
izvoarele balneologice atrag anual 
mii de oameni ai muncii și vi
zitatori. In jurul lor au fost con
struite 50 de stațiuni de odihnă și 
cură. Cel mai vechi centru balnear 
îl prezintă stațiunea Hisaria cu 
cele 16 izvoare ale sale, descoperite 
încă de pe timpul romanilor. La 
renumitul izvor sărat de la sta
țiunea Narecen, țîșnește apa cu 
cea mai mare radioactivitate din 
Peninsula Balcanică, folosită în 
bolile reumatice și nervoase.

Fără îndoială că această mare 
bogăție naturală a țării va fi mai 
bine valorificată în viitor, asi

de întărire a 
oamenilor muncii și de 
a turismului.

valorificată 
gurîndu-se condiții 
sănătății 
dezvoltare

a-

puternice pozițiile 
inamice în 
situată la 
aerodromul
Ha și centrul

io
ns

zent la o îmbunătățire substanțială 
a vieții poporului.

Referindu-se ta 
lizărji resurselor 
voile dezvoltării 
Gandhi a relevat 
acest domeniu al agriculturii. Re
nunțarea la ajutorul străin, inclusiv 
la importul de cereale, a subliniat 
primul ministru, va fi posibilă numai 
în cazul în care se vor descoperi 
și fructifica resursele interne cores
punzătoare.

In încheierea declarației sale, pre
mierul indian s-a pronunțat în spri
jinul planificării economice a țării, 
subliniind că aceasta constituie uu 
instrument pentru dezvoltarea tutu
ror regiunilor țării.

problemele mobl- 
ipteme pentru ne
economice, fndirt 
rolul important îu 

al agriculturii.

sdi, pre- 
felicitare 

Zeelandă,

Libia ia măsuri

pentru dezvoltarea 

tortelor sale armate
,,A1 Manar" 
o declarație 

I Bakkoush,

BAGDAD - Ziarul , 
din Bagdad publică 
a lui Abdel Hamid 
primul ministru libian, în care 
arată că Libia ia măsuri pentru 
dezvoltarea forțelor sale armate. 
Bakkoush arată că Libia a încheiat 
acorduri cu cîteva uzine britanice 
de armament pentru furnizarea de 
echipament pentru o rețea 
că au fost achiziționate 
crucișătoare și echipament 
forțele maritime și că în 
vor fi cumpărate din străinătate 
tancuri, vehicule blindate avioane 
de vînătoare și bombardament.

radar, 
două 

pentru 
curînd

GREVA MINERILOR DIN JAPONIA
TOKIO — Luni dimineața au 

declarat o grevă de 48 de ore 
muncitorii de la 29 de întreprin
deri miniere aparținînd celor mai 
mari companii carbonifere din 
Japonia. Au fost sistate lucrările 
pentru 24 de ore și la alte 32 de 
mine aparținînd
și mijlocii. Este cel 
val din acest an al 
rilor japonezi care 
jorarea salariilor, 
condițiilor de muncă, 
raționalizării capitaliste 
nerează concedieri în

tronii au refuzat să satisfacă cere
rile greviștilor. In urma acestei 
atitudini, Federația japoneză a sin
dicatelor
trio carboniferă, 
54 000 de membri, 
ganizarea 
dicative. 
marilor 
gramului
muncitorii vor organiza cîte două 
greve de 48 de ore, iar la minele 
mici și mijlocii cîte 2 greve de 24 
de

companiilor mici 
de-al cincilea 
grevelor mine- 
revendică ma- 
îmbunătățirea 

sistarea 
care ge- 

masă. Pa

muncitorilor din indus- 
care reunește 
a hotărît or- 

unor noi acțiuni reven-
La minele aparținînd 

companii, potrivit pro- 
stabilit de Federație,

Prăbușirea satelitului
NEW YORK. — Prăbușirea sate

litului american „Nimbus-3" în 0- 
ceanul Pacific, la puțin timp după 
lansare, pune din nou pentru spe
cialiști problema reperării, și a re
cuperării materialelor fisionabile că
zute o dată cu satelitul. De data a- 
ceasta este vorba de recuperarea a 
două generatoare izotopice „SNAP- 

destinate să furnizeze cei 50

de

ore, pe săptâmînâ.

„Nimbus-?66
Wați necesari funcționării echi

pamentului satelitului.
Cele două generatoare 

cantitate destul de mare 
niu-238 foarte nociv din 
vedere chimic. Durata de

a acestui radioizotop este de 
100 de ani, adică este radio- 

timp de mai bine de un secol. 
„Nimbus-3" ar fi fost plasat

conțin o 
de pluto- 
punct de 
viată „u-

Situație 
încordată
Ia lliiancayo

L/MA. — In departamentul 
Arcosh din Peru, situația se 
menține încordată ca urmate 
a grevei și manifestațiilor 
studențești din Huancayo, împo
triva reducerii fondurilor des- 
tfncdp invăjămlntului. Demon
strațiile studențești sini spriji
nite de întreaga populație a 
orașului. După cum anunță 
din Lima corespondentul agen
ției Prensa Latina, toate căile 
de acces spre acest oraș au 
fost blocate de către greviști. 
Țăranii din satele apropiate 
au distrus două poduri pentru 
a zădărnici întărirea forțelor 
polițienești din Huancayo

In urma ciocnirilor .dintre 
demonstranți și politie o per
soană a fost ucisă, alte & 
rănite și au fost operate nu
meroase arestări. Autoritățile 
iau măsuri draconice pentru 
restabilirea calmului.

acfionată
de maree
în U.R.S.S

a-

Centrală electrică

MURMANSK (Agerpres) - Prima 
centrală electrică experimentală 
din U.R.S.S. funcționind pe baza 
mareelor a fost construită în Gol
ful Kola, lingă Murmansk (nordul 
R.S.F.S.R.). Turbina hidraulică și 
celelalte instalații au fost ex
perimentate cu succes. In Golful 
Kola mareele care vor acționa cen
trala ating o înălțime de 14 metri.

..X . --z

R. P. POLONA: Vedere panoramică a localității Katowice din 
Silezi-a superioară, care în cursul ultimilor ani a cunoscut o dez
voltare și modernizare accelerată
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tilă" 
peste 
activ 
Dacă
pe orbită, acest fapt nu ar fi pre
zentat nici un pericol deoarece sa
telitul ar fi putut rămîne în spațiu 
tiimp de 1 600 de ani.

Marina americană a început ope
rațiunile de căutare a rămășițelor 
satelitului după ce acestea au fost 
reperate la 25 de mile de localita
tea Santa Barbara. O ambarcațiune 
de salvare a aviației marine se în
dreaptă spre locul unde se află sa
telitul, avînd la bord scafandri șl 
aparate de sondare sonoră a fundu
lui mării.

Linie aeriană directă
Moscova-Ankara

MOSCOVA - Agenția Tass trans
mite că luni dimineața a fost 
inaugurată linia aeriană directă 
dintre Uniunea Sovietică și Turcia.

Avioane de tip ,,11—18" vor efec
tua curse săptămînale între Mos
cova și Ankara.

Zambia a recunoscut Biafra
LUSAKA - Agenția Reuter tran

smite că guvernul Zambiei a re
cunoscut luni provincia secesio
nistă nigeriană cunoscută sub 
numele de Republica Biafra. 
Intr-o conferință de presă, minis
trul de externe zambian, Reuben 
Kamanga, a declarat că guvernul

Zambiei este convins că războiul 
fratricid din Nigeria va face im
posibilă crearea unei baze pentru 
o unitate politică între Biafra și 
Nigeria. Zambia este a patra 
țară africană, după Tanzania, 
Gabon, Coasta de Fildeș, care 
recunoaște Biafra.
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