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găsi răspuns la această între-

de 60 la sută dintre sa
de șantiere nr. 2

Peste văi și dealuri, funicu- 
larul forestier aduce lemnul 
pînă jos în șosea, la rampa 
de încărcat®-! Peste 30 funl- 
culare de diverse tipuri, ală
turi de alte mijloace mecani
ce ca, tractoare, autoîncărcă- 
toare, camioane, contribuie la 
scoaterea unui sfert de milion 
metri cubi material lemnos ce 
se exploatează anual din pă
durile bazinului nostru.

In clișeu: Funicularul din 
Cîinpușel aduce un nou trans
port de bușteni ia rampa de 
încărcare.

ANCHETA NOASTRA

Căminele constructori 
lor de obiective social
c u
A

11 u r a I e
IN POSTURA 

VITREGI
Mai bine 

lariatii Grupului 
Valea Jiului sînt nefamiliști. Marea 
lor majoritate sînt cazați în cele 
patru cămine aparlinînd grupului. 
Ce condiții de cazare le sînt asigu
rate acestor constructori ? Am vizi
tat căminele constructorilor burlaci 
din Petroșani, Vulcan și Lupeni pen
tru a 
bare.

Aflat în capătul cartierului Li- 
vezeni, CĂMINUL CON

STRUCTORILOR DIN PETROȘANI 
arată bine pe dinafară : straturi de 
flori, covoare de gazon, arbori 
plantali de curînd ; este opera celor 
doi portari ai căminului. Curățenia 
și ordinea caracterizează și casa 
scărilor, coridoarele. Neplăcut im
presionează însă marea majoritate 
a camerelor din cauza parchetului 
murdar, cearșafurilor de culoare în
chisă, ciorapilor amestecați încălță
mintea aruncată pe sub paturi. în
cercările unora dintre locatari de a 
schimba aspectul camerei prin foto
grafii decupate din diverse publica
ții sînt anulate de dezordinea care 
domnește în camere. Grupurile sa
nitare degradează atmosfera Interi
oară, au robinetele defecte, iar în 
pereții băii de la etajul II sînt 7 
găuri de ar încăpea în fiecare cite 
o vulpe.

pătoare și becuri lipsă, geamuri 
sparte, urmele imprimate de o min
ge.

Deschidem ușa camerei 26 și iată 
ce se oferă privirii: cearșeafuri înne
grite, cămăși murdare, aruncate ana
poda, mucuri pe podeaua pătată de 
grăsime, becul lipsă, sticle goale, 
două găleți, ciorapi și încălțăminte 
murdare, resturi de mîncare pe 
masă. Unul dintre locatarii camerei 
ne amenință dintr-o fotografie așe
zată în rama unui tablou, executat 
de un diletant, cu o pușcă în mînă, 
în chip de Winnetou. Regretăm că 
nu i-am putut afla numele acestui... 
Vînătu.

Aspecte asemănătoare am întîlnit 
la multe camere.

Vizita delegației
de partid și de stat

a României în Iugoslavia
Plecarea din Capitală

Luni la amiază a părăsit Capitala 
pentru a face o vizită în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, la 
invitația tovarășului losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, care este întovărășit de 
solie.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al

Consiliului 
este

Paul
al

Prezidiului

de
întovărășit 

Niculescu-Mizll, 
Comitetului 

Permanent,

Miniștri 
de so- 

mem-
Executiv, 

se-

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele 
care 
tie, 
hru 
al
cretar ai C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Radulescu membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului do Miniștri, 
George Macovescu, prirn-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Au
rel Măinășan, ambasadorul Româ
niei la Belgrad

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Apostol, Alexan
dru Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Virgil 
Verdet, 
pleanți 
C.C. al 
P.C.R., 
de Stat 
membri 
liului de Stat și ai 
ducători ai insti
tuțiilor centrale și 
organizațiilor ob
ștești, generali, 
ziariști români și 
corespondenți 
presei străine.

Emil
Trofin, 

de membri și membrii 
ai Comitetului Executiv
P.C.R., secretari ai C.C. 

vicepreședinți ai Consiliului 
și ai Consiliului de Miniștri, 
ai C.C. al

[lie 
su- 

al 
al

P.C.R., ai Consi- 
guvernului, con-

Pe Valea Mării

jjgj Căminul constructorilor din
Vulcan, cuprinzînd 84 camere 

locuri, a fost dat în fo- 
urmă cu 2 ani. Tot de a- 
fost zugrăvit, pereții te 
afumați, în multe locuri

și 320 de 
losintă în 
tunci n-a 
întîmpină 
scorojiți. In oficiile de la etajele I 

și II găsești mese 
șubrede, întreru-

Scenele erotice

și imitațiile

fonice
de insensibil ai ti, nu po(i rămine ne

ta lot ce se-nlîmplă în jurul tău. Mergi,
Oricît 

pdsdtor 
de exemplu, ia cinematograf. Să-i zicem la ,,Eroii 
de la Telemark". Te-așezi pe scaun și-aștepți ca 
singurul punct luminos să fie doar ecranul. în
cepe filmul. In sală întuneric. întunericul acesta 
din sala marelui ecran, la prima vedere al îl de 
insignifiant, are, pentru unii, o- importantă co
losală. Știind că fișiile de lumină ale aparatului 
de proiecție Și punctele luminale-n roșu și notate

Jur* nai 
citadin

„Ieșire" sînt prea discrete pentru n le descoperi 
identitatea, unii spectatori se cred acoperiți to
tal de-un anonimat desăvirșil. Și-s convinși câ-și 

■ pot permite să fie insolen|i, că au tot dreptul 
să-și dovedească, în felurite chipuri, ...adeziu
nea fată de cea ce se-ntîmplă pe ecran. Numai 

•așa îmi pot explica cum, în timpul secvențelor 
erotice dintre Kirk Douglas și Ulla Jacobsson, 
citiva tineri din sală și-au început canonada de 
imitații, sonore a săruturilor. Poate unora, ase
menea incidente li s-ar părea lipsite de gravi
tate. La lei, remarcele unor tineri, care dorind 
neapărat să pară spirituali, străpung sala, intr-o 
veselie nedisimulată, cu: „așa, slrînge-o mai 
lare-n brațe, băi!", „vezi că-ți scapă /“.

Ce sint aceste manifestări, însă, decît do
vezi sonore ale lipsei de civilizație ? Cu cîteva 
seri fn urmă, cînd le-am auzit ultima dată, au 
provocat in sală rumoare. Și au dat parcă și o 
neașteptată notă de vulgaritate unui spectacol 
cinematograție sobru, interesant ca concepție și 
realizare! Pentru ce ? Pentru că unii tineri nu 
doresc să învețe a fi corecfi și decenți la film 1 
Pentru că între stima și respectul nostru, al tu
turor celor care-am venit să ne-mbogăfim cunoș
tințele și oprobriul (tot al nostru) colectiv, aleg 
a doua ipostază I Cred c-ar fi cazul, să știe șl 
acești tineri, că societatea noastră dorește să 
crească oameni adevărați, cu mult bun simț. Nu 
papagali impertinenfi I

V. TEODORESCU

Au fost de fată șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, membri ai Am
basadei Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

La plecare, membrii delegației au 
fost salutați călduros de numerpși 
cetățeni ai Capitalei. Pionieri le-au 
Horit flori.

O| Părerile cîtorva locatari.

Iriza Mlhai, șofer. Un timp nu am 
avut decît cuiere bătute în perete. 
Acum ne-au fost aduse dulapuri, 
dar fără pereți laterali. N-au decît 
uși cu broaște care s-au defectat. 
Lucru de mîntuială.

Gheorghe Scarlat, instalator. Sîn- 
tem nevoiti să ne spălăm singuri ru
fele. Cel puțin dacă am avea apă 
caldă. Dar ce te faci că la noi nu 
s-a mai putut face baie de 4—5 luni.

Calotă Ion, zidar. Condiții de dis
tracție ne sînt create. Avem tele
vizor, bibliotecă, sală de șah. Ceea 
ce nemulțumește este 
întreținut căminul.

felul corn este

Ultimul popas 
conduce prin

Bărbuica Alexandru, 
social al grupului de șantiere,
vede străduința personalului de 
asigura o curățenie corespunzătoare

la Lupeni. 
camere 

șeful

Ne 
tov. 

biroului 
Se 

a

Versantul sudic al Reteza
tului, se înfățișează privirilor 
ca un lanț continuu, cu creste 
crenelate îmbrăcate în hlamida 
verde a nesfîrșitelor păduri. 
Doar intr-un singur loc — pe 
la Cimpu lui Neag — țiul nă
valnic al Bulei a spintecat 
adine acest masiv muntos, cre- 
înd un măreț Și sălbatic defi
leu prin care-și scurge apele 
tumultoase adunate tocmai do 
sub stincile Custurei.

In aceste sihăstrii, unde co
drul des ca peria oprește par
că lumina soarelui, nelăsînd-o 
să pătrundă pînă fn adîncimile 
pămintului, se află 
VALEA MĂRII! 
denumire — Valea 
nică în toponimia 
noastre muntoase,
respectivă nu-și găsește ex
plicația prin nici un fapt con-

o vale: 
Paradoxală 
Mării! U- 
masivelor 

denumirea

creț din împrejurimi I Sa tie 
oare o reminiscență amintire 
din timpuri imemoriale cind — 
in epoci geologice de mult tre
cute — toată Valea noastră 
era un fund de mare ? Cine 
știe I Denumirea însă există.

...Pe Valea Mării se află în 
prezent o puternică exploatare 
forestieră, condusă de maistrul 
Manolescu llie, secretarul or
ganizației de partid pe sector, 
exploatare care înregistrează 
multe succese. Șeful de briga
dă Todea 
funicular 
citorii de 
plat Bula
Cost led, Muntean Petru, echi
pa de încărcători ne rampă 
Cojocaru Ion, Manolescu Pe
tru, Nichituș loan, Burt Tra
ian sini doar cifiva din cei ca
re concură la bunul mers

lovan, mecanicul de 
Bula Griqore, mun- 
la fason.it — apro-

Petru, Ungureanu

muncii în această exploatare. 
Ineditul acestei Văi a Mării, 

îl constituie un bujor' de fată 
vioaie, expeditoare la una din. 
rampele de încărcare. Localni
că (din Cimpu lui Neagj. fe
tișcana crescută la poa'ele 
munților, după școală, a în
ceput să lucreze tot la mun
te, în mediu cunoscut, printre 
mantii și pădurile îndrăgite. 
Șeful de sector Stancău loan, 
maistrul Manolescu llie t-au 
îndrumat primii pași de acti
vitate, aiutind-o, încurajtnd-o 
în munca de răspundere 
expeditoare la o rampă 
cărcare a lemnului.

Lenufa Mojoatcă, 
noastră, este una din 
minunate ale zilelor i 
care își făuresc 
prin muncă, locul în viafă.

Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

de 
de fn-

eroina 
i Ielele 
noastre 

cu hotărîre,

Excursii pentru fruntașii 
în producție

Pentru rezultatele obținute în anul 1967, co
lectivului Exploatării miniere Petrila i-a fost de
cernat drapelul de întreprindere fruntașă pe ra
mură. Det curînd, Secretariatul Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a acordat, drept stimulent, aces
tui colectiv fondurile necesare efectuării 
excursii — 
fruntași în

Consiliul 
a întocmit 
s-a stabilit
efectueze cu autocarele O.N.T., în 12 serii, de 
cîte două zile fiecare, pe ruta Petri-la — Hațeg 
— Caransebeș — Turnu Severin — Sistemul hi
droenergetic de la Porțile de Fier. In cadrul 
excursiilor, care au un caracter documentar-edu- 
cativ, se vor vizita locuri istorice,

unor 
la care urmează să participe 427 

producție
municipal al sindicatelor Petroșani 
un plan de acțiune în baza căruia 
ca aceste excursii colective să se

Centrul orașului 
Deva. In depărta
re se profilează 
dealul Cetății.(Continuare în pag. a 3-a)

Schimb (le, cipcricnfâ
In domeniul sanitar

Dr. BANACU MIHAI

Totul a 
pînă în

să apll- 
metodele 

pe mai

toate 
fost 
cele 
ige-

spitalul nostru
lucru, să muncim 
cu devotament pentru a a-

pentru cu- 
muncitorilor 

din Hunedoara care de 
s-au mutat într-un nou și 
spital.
pentru sănătatea oamenilor 

a găsit cea mai fericită ex-

și televiziune în fiecare salon.
A fost făcut tot ce trebuie, la cel 

mal înalt nivel al tehnicii mondiale, 
pentru a se asigura bolnavilor ma
ximum de confort.

In continuare am făcut o scurtă 
vizită în secția bluming a combina
tului siderurgic. Conduși de specia
liști, am vizitat

tive industriale,

Grădină 
vară la

muzee, obiec- 
șantiere.

de
Vulcan

La Vulcan, în 
uraniului „Straja", 
lucrările de amenajare a unei 
grădini de vară. Sînt 
strucție dependințele 
servire pentru 
și un ring de

Problema e : 
mult așteptata 
poziția oamenilor. Intr-o lună 
va fi gata, ne asigură condu
cerea T.A.P.L. Nu s-ar putea 
mai devreme ? Ba da ! Dar cu 
o condiție : meșterii sectoru
lui I.L.L., executantul lucrării, 
să renunțe la ritmul de lucru 
cu... încetinitorul, iar consi
liul popular Vulcan să depu
nă mai mult interes fată de 
modul cum se desfășoară lu
crările.

curtea resta- 
au început

bufet, 
dans, 
cînd va 
grădină

în cori
de de- 

refugii

fi pusă 
la dis-

Comitetul sindicatului sanitar Pe
troșani, împreună cu direcțiunea 
spitalului unificat, a organizat un 
scjiimb de experiență 
noașterea realizărilor 
sanitari 
curînd 
modern

Grija 
muncii
primare în acest complex spitalicesc 
dotat cu cea mai modernă aparatu
ră, cu condiții de confort atît pen
tru bolnavi cît și pentru personalul 
medical.

Bolnavii beneficiază de saloane 
mici cu 1—3 paturi, dotate cu 
instalațiile necesare, 
prevăzut și realizat
mai mici amănunte: instalații 
nico-sânitare moderne, instalații de 
semnalizare, prize de oxigen și aer 
comprimat, prize de telefon, radio

mașina electronică 
de calcul și am asistat Ia procesul 
tehnologic din secția de laminare.

Ne-am înapoiat hotărîti 
căm în 
noi de 
departe
sigura muncitorilor din Petroșani o 
asistentă

Sperăm 
în Valea 
tii pentru 
semănător 
derurgișbi

medioală de înalt nivel, 
că nu peste mult timp și 
Jiului se vor crea condi- 
construirea unui spital a- 
cu cel al muncitorilor si- 
din Hunedoara.

Din noianul de știri cu care zil
nic vine în contact, un corespondent 
relatează de obicei pe cele mai sem
nificative. Același lucru ne propu
nem să facem și în cele ce urmea
ză : să înfățișăm clteva ,,secvenle‘* 
din activitatea de zi cu zi a oameni
lor muncii din Iugoslavia prietenă.

fondul de locuințe a suferit mari 
distrugeri. Erau regiuni — în special 
în zona luptelor — unde puteai să 
străbați sute de kilometri fără să

prinderilor 
zinca „mai 
un conținut 
pede, mai frumos și mai ieftin’, In

de construcții, lo- 
rapid" a căpătat 
mai larg: „mai re-

Asfaltări 
de străzi 
în cartierul 
Sohodol

„In ultimii doi ani... 
260000 apartamente6*

Intr-o ședință a Vecei Executive 
Federale s-a discutat problema con
strucțiilor de locuințe. Cu acest pri
lej s-a arătat că, în anii 1966 șl 
1967, în întreaga Iugoslavie s-au 
construit 260 000 de apartamente, 
ceea ce înseamnă că au fost depă
șite cu 10 la sută prevederile ini
țiale.

Este știut că în timpul războiului 
de eliberare națională (1941—1945)

o singură clădire rămasă 
La Belgrad, de exemplu, 
la sută din locuințele exis- 
1945 puteau servi ca adă-

întîlnești 
întreagă, 
numai 30 
tente în 
post.

Repararea clădirilor avariate șl 
construirea altora noi a început 
practic chiar din primele zile de 
după eliberarea tării de sub jugul 
fascist. In decursul anilor, prin ac
tivitatea susținută a în-tre-

această întrecere s-a detașat între
prinderea „STAVBAR" din Maribor, 
care 
bloc 
te și 
luni.
fost consemnate de 
prinderii, ing. Boris 
la baza succesului : 
ganizare a muncii,
strictă a brigăzilor pe fiecare lucra-

a izbutit să construiască un 
cu cinci etaje, 140 apartamen- 

garsoniere, în
Trei elemente

numai patru 
principale au 

directorul întie- 
Maiar, ca stînd 
o modernă or- 

specializarea

re în parte, cointeresarea materială 
a constructorilor.

fată cîteva detalii oferite de di
rectorul întreprinderii: încă înainte 
de organizarea șantierului se stabi
lește cu precizie, cu ajutorul unui 
calculator electronic, unde și cînd 
(chiar la ce oră) trebuie să înceapă 
și să se încheie fiecare operație. 
Aceasta înseamnă nu numai că lu
crările se efectuează fără întrerupe
re, dar și că activitatea brigăzilor 
specializate este cronometrată știin
țific, că mașinile sînt folosite cu 
întreaga capacitate. In mod practic, 
nu există timpi morii.

Un amănunt care arată grija pen
tru economii:

Consiliul popular al orașu
lui Vulcan este preocupat de 
ridicarea continuă a gradului 
urbanistic al localității. Mo
mentan se execută lucrări, de 
reparații și asfaltări de străzi 
în cartierul energeticienilor 
de la Sohodol, în apropierea 
dispensarului din Paroșeni. 
După repararea pavajului și 
îndreptarea bordurilor urmea
ză turnarea asfaltului pe o 
suprafață de 2877 mp. Valoa
rea acestor lucrări, pe care 
le execută salariați ai secto
rului I.C.O. Vulcan, se ridică 
la ?tima de 65 000 lei.

primele construcții

Nicolae
Corespondentul

PLOPEANU
Agerpres la Belgrad

(Continuare în pag. a 4-a)

IRENE A
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a fost de plus 14 gra
de la Petroșani și plus 6 gra
de la Paring. Maximele în 
cursul zilei de ieri au oscilat 
între plus 20 grade, resoectiv, 
plus 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă cu 
cerul mai mult senin. Vînt 
moderat din sectorul sudic.

fason.it
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CADRAN ECONOMIC
La I. E. C. Paroșeni

Experimentarea noii forme 
de organizare, a dus 
la creșterea eficienței 

economice
Termocentrala Paroșeni face parte 

din întreprinderile care tncepînd de 
la î iulie 1967 experimentează mă
surile de îmbunătățire a planificării, 
finanțării, creditării și conducerii 
întreprinderilor, de întărire a coin
teresării și răspunderii materiale.

încă de la începutul experimentă
rii, colectivul întreprinderii elec-

trocentrale Paroșeni a abordat pro
blemele tehnice, organizatorice și e- 
conomice cu mai multă competen
ță și operativitate pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pentru va
lorificarea mai largă a rezervelor 
interne, creînd unele condiții pen
tru folosirea mai eficientă a poten
țialului tehnic și uman.

Așa de exemplu, volumul producției marfă vîndute și 
jcasate a fost depășit în semestrul II al anului 1967 cu 

13 681 mii Iei, iar în primele 4 luni ale anului 1968 cu 
3 914 mii lei.

Cheltuielile maxime la 1 000 lei producție marfă au scă
zut cu 0,13 Ia sută în semestrul II 1967, tar în primele 4 luni 
ale anului 1968 cu 2,40 la sută.

Economiile realizate prin efortul propriu la prețul de 
rost s-au ridicat la 320 mii lei pe semestrul II 1967 și ta 
J 632 mii lei pe primele 4 luni 1968.

Productivitatea muncii a crescut cu 7,95 la sulă in se
mestrul II 1967 și cu 4.58 Ia sută In perioada 1 ianuarie — 
30 aprilie 1968.

Rezultatele economice obținute au 
fost influențate și de acțiunea de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii.

Inițiativa creatoare a cadrelor în
treprinderii a acționat în domenii 
Importante, cum ar fi creșterea ca
pacităților de producție la unele a- 
gregate, sporirea productivității 
muncii și utilizarea mai judicioasă 
a forței de muncă.

Sînt concludente următoarele ma
suri aplicate în perioada experi
mentări.

Punerea in funcțiune a noilor 
pompe de alimentare de la gru
pul IV.

Darea în exploatare a turnului 
de răcire nr. 5.

< înlocuirea pompelor de eva
cuare a z.gurei șl cenușii.

+ Reactualizarea caracteristicilor 
de consum și randament la agrega
tele etapei 3X50 MW in vederea 
repartizării optime a sarcinii.

+ înlocuirea regulatoarelor do 
temperatură vechi la cazanele 1, 2 
și 3 cu regulatoare de temperatură 
prin injecție.

+ Montarea acționărilor electrice 
la vanele paralele ale turbinelor 1, 
2 și 3.

Montarea acționărilor eleilrec 
la sistemele , de preparare a prafu
lui de cărbune de la cazanele 
PK-10-p.

+ Montarea acționărilor cu 
mandă la distanță Ia vanele de pe 
condensatorul secundar din preincăl- 
zitoarele de joasă presiune în con
densator.

Aceste măsuri au dus la mărire 
siguranței în exploatare, la reduce
rea consumurilor normate precum 
și la creșterea productivității muncii.

S-a dovedit eficientă și o altă 
măsură supusă experimentării și a- 
nume, acordarea unor drepturi mal 
largi conducerii întreprinderii în ce 
privește utilizarea fondului de sa-

larii In raport cu necesitățile reale 
impuse de sarcinile de plan.

In activitatea Întreprinderii inter
vin situații care reclamă efectua
rea unor mici corecturi în structura 
salariaților. G>r posibilitățile condu
cerii întreprinderii In această direc
ție erau limitate.

In perioada de experimentare am 
putut revizui în spirit critic struc
tura salariaților uzinei, creînd sau 
desființînd unele funcții în raport 
cu necesitățile producției. Măsurile 
luate pentru raționalizarea unor 
funcții și îmbunătățirea salarizării 
funcțiilor nou înființate, corespund 
în general scopului urmărit.

De asemenea, s-au dovedit efi
ciente și măsurile supuse experi
mentării cu privire la îmbunătăți
rea condițiilor de finanțare și cre
ditare. Conducerea întreprinderii a 
avut posibilități mai elastice de 
gospodărire a mijloacelor circulante 
alocate global de la buget și a cre
ditelor bancare, corespunzător con
dițiilor impuse de realizarea sarci
nilor de plan cu cheltuieli mal mici.

Sînt, de asemenea, de remarcat și 
posibilitățile lărgite de care am pu
tut dispune pentru stimularea mate
rială a salariaților care au avut o 
contribuție însemnată la îndeplini
rea planului și în special Ia spo
rirea beneficiilor si reducerea pre
țului de cost.

O largă aplicate a avut în între
prinderea noastră premierea excep
țională din fondul de 1 la sută din 
totalul fondului de salarii. Din acest 
fond au fost stimulate operativ 
realizările deosebite ale unor mun
citori. In total, conducerea uzinei 
a acordat salariaților pentru efortu
rile depuse în sem. II 1967 și tri
mestrul I 1968 premii în sumă de 
peste 390 mii lei din care ca urmare 
a depășirii beneficiilor planificate, 
peste 230 mii lei.

Sîntem convinși că toate măsurile 
întreprinse în perioada de experi
mentare își vor arăta efectul și în 
ursul acestui an.

Gheorghe PÂTRAȘCU 
inginer șef I.E.C. Paroșeni

Planul de casă reflectă veniturile 
și cheltuielile bănești ale populației 
și are o deosebită importanță pentru 
realizarea unei evoluții normale a 
circulației bănești, corespunzătoare 
nevoilor reale ale economiei.

Banca națională are sarcina să a- 
sigure evoluția circulației bănești 
urmărind menținerea unui echilibru 
permanent între volumul plăților și 
încasărilor în numerar. îndeplinirea 
acestor sarcini ne obligă să ținem 
legătura cu toate întreprinderile 
care au operațiuni de casă.

In perioada 1 Ianuarie — 15 mai 
1968, planul de casă pe municipiul 
Petroșani nu a fost îndeplinit la ca
pitolul plăți decît în proporție de 
99,5 la sută, iar la încasări în pro
porție de numai 93,8 la sută. Circula
ția bănească planificată a fost depă
șită cu 16 897 000 lei din cauza nea- 
trageril numerarului prin sursele de 
încasări. Pentru a explica nereall- 
zarea planului de casă, prezentăm 
unele aspecte care dacă s-ar reme
dia. nu ar mai influența în mod ne
gativ evoluția circulației bănești.

Se știe că plățile pentru salarii 
au o mare pondere în planul de ca
să. Față de realizarea acestui indi
cator nu există în prezent o sufi
cientă preocupare din partea servi-

DUMITRU PĂTRÂȘCOIU 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii Naționale

ciilor respective ale tinor întreprin
deri.

In perioada amintită planurile de 
muncă și salarii nu au fost îndepli
nite de către unele unități ale 
C.C.V.J., de către T.C.M.M., Grupul 
II construcții etc., aceasta influen- 
țînd negativ planul de casă, pe în
tregul municipiu.

Numerarul pus în circulație este 
atras tn circuitul financiar prin co
merțul de stat și unitățile presta
toare de servicii.

Prin comerțul cu produse indus
triale, cu legume, fructe și produse 
alimentare, veniturile populației nu 
au fost atrase tntr-un volum oare 
să acopere planul. Cauzele trebuie 
căutate In activitatea salariaților 
din aceste sectoare, în faptul că pe 
lingă necorelarea cererii solvabile 
a populației cu oferte corespunză
toare de mărfuri, există numeroase 
deficiențe în vehicularea mărfurilor, 
în prezentarea lor spre vinzare, în 
atragerea cumpărătorilor. Organele

băncii au constatai numeroase cazuri 
cînd magazinele de desfacere au 
fost închise din diferite motive, pre
cum și alte aspecte oare dăunează 
realizării planului de casă. Amintim 
doar cîteva exemple edificatoare: 
mărfurile existente în depozitele cu 
ridicata ajung cu întîrziere în ma
gazine; întreprinderile comerciale cu 
ridicata nu urmăresc primirea măr
furilor de la furnizori în termenele 
contractuale; rețeaua de desfacere 
a mărfurilor cu preț redus este In
suficientă; în structura stocurilor e- 
xistă mărfuri cu mișcare lentă sau 
greu vandabile; grădinile de vară 
au fost deschise cu întîrziere; pre
paratele de cofetărie nu satisfac ce
rințele de consum. Toate acestea 
dovedesc că întreprinderile și orga
nizațiile comerciale trebuie să-și 
mobilizeze mai muit forțeJe pentru 
a asigura în viitor funcționarea ire
proșabilă a unităților care deser
vesc cerințele populației.

Si în cadrul unităților prestatoare

Cum asigurăm 
pregătirea producției viitoare?

A început glisarea turnului 

primului put al minei Livezeni
Constructorii noii mine Livezeni 

au început glisarea turnului puțu
lui auxiliar din incinta principală.

Noul turn va avea înălțime de 
peste 70 metri, constructorii șantie
rului T.C.M.M. luîndu-și angajamen
tul să termine glisarea pînă la sfîr- 
șitul lunii Iunie. La glisare, o ac
tivitate rodnică depun maiștrii Iștok

Bella, Tașcău loan, brigăzile condu
se de dulgherul Gheorghe Gheorghe, 
betonistul Roșculescu Dumitru, fie
rar betonistul Susan Petru și meca
nicul Cojocea loan care, printr-o 
muncă bine organizată, reușesc să 
obțină o viteză de glisare a turnului 
de 0,80—1,10 m pe zi.

Deschiderea și pregătirea de noi 
rezerve de cărbune, care să asigure 
o linie de front la nivelul sarcini
lor de plan, impune realizarea rit
mică a acestor lucrări, conlorm pre
liminarului de producție întocmit 
pentru anul 1968.

Dacă Ia activitatea de extragere 
a cărbunelui, rezultatele obținute în 
acest an la E. M. Lonea sînt mulțu
mitoare, la lucrările de pregătire se 
constată mari rămîneri în urmă. Ast
fel, pe patru luni, planul de pregă
tiri în steril și cărbune a fost înde
plinit în proporție de numai 79,3 la 
sută, volumul nerealizat însumînd 
599 metri de galerii și suitori. De 
reținut faptul că nici unul din cele 
cinci sectoare productive ale minei 
n-a îndeplinit planul de pregătiri, 
sectoarele I și IV avînd cele mai 
mari restanțe — 142, respectiv, 226 
metri. Această situație nefavorabilă, 
continuă să se mențină și în luna 
mai, realizarea trimestrială a pla
nului de pregătiri fiind discutabilă.

Lipsa de efectiv, preocuparea in
suficientă a maiștrilor și. a șefilor 
de sectoare fală de brigăzile de la 
pregătiri, folosirea cu mult sub ca
pacitate a mașinilor de încărcat, vi
tezele de avansare scăzute, nereali- 
zarea sarcinilor proprii de plan de 
către unele brigăzi, sînt cîteva din
tre cauzele care au influențat nega
tiv bunul mers în executarea lucră
rilor de pregătire.

0 analiză mai amănunțită a aces
tor cauze, duce la concluzii de oaie 
trebuie să se țină seama în activi
tatea de viitor. De altfel, cauzele se 
înlănțuie, sînt legate una de alta, 
formează lanțul slăbiciunilor cu oa
re au fost încorsetate lucrările de 
pregătire.

Astfel, lipsa de efectiv — argu
ment adus de către conducerea mi
nei — poate fj luată în considerare 
doar pentru luna aprilie cînd în- 
tr-adevăr față de 198 muncitori pla
nificați, efectivul la lucrările de 
pregătire a fost de numai 117, res
pectiv, 59,0 la sută față de plan. In

trimestrul 1 insă, deși numărul me
diu scriptic planificat a fost depă
șit cu 3,2 la sută, planul la pregă
tiri s-a realizat în proporție de nu
mai 91,5 la sută. Aceasta ca urmare 
a faptului că din 12 brigăzi, 8 nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan. 
In luna aprilie, situația brigăzilor 
rămase sub plan este și mai gravă, 
8 din 10 brigăzi fiind cu planul ne
realizat. Această stare de lucruri 
denotă o slabă preocupare a maiștri
lor, a șefilor de sectoare, față de 
lucrările do pregătire, față de bri
găzile care le execută.

Faptul este dovedit și de ușurința 
cu care unii șefi de sectoare aduc 
în scris justificări ca: „lipsa de 
preocupare a șefului de brigadă", 
sau „slaba organizare a brigăzii la 
locul de muncă", maiștrii fiind scu
tiți de răspundere, cu toate că unii 
dintre ei ca Linca loan — sectorul 
IV — și Chiriac Octavian — sec
torul V — au fost sancționați pen
tru activitate necorespunzătoare. 
Astfel au fost justificate rezultatele 
slabe obținute de către brigăzile 
conduse de Sălișteanu loan, Huică 
Victor — sectorul IV, Damianovici 
Ion — sectorul V și alții.

Nerealizarea sarcinilor de plan 
de către 72,7 la sulă din brigăzile 
de la lucrări-te de pregătire, a In
fluențat vitezele de înaintare care 
sînt încă scăzute, media pe 4 luni 
fiind de numai 46,2 ml/lună.

La, aceasta a contribuit și folosi
rea cu mult sub capacitate a mași
nilor de încărcat, indicatorul de 
plan tehnic: „încărcarea mecanică 
în galerii", fiind îndeplinit pe 4 
luni în proporție de numai 35,1 la 
sută. Cele îrei mașini de încărcat 
repartizate lucrărilor de pregătire, 
au funcționat în această perioadă 
doar 80 de zile, adică abia 331 de 
ore. Desele defecțiuni, preocuparea 
insuficientă față de întreținerea lor, 
an făcui ca funcționarea lor să fie 
sporadică, mai mult formală.

Față de această situație nefavora
bilă, conducerea minei Lonea va tre-

bui să ia imediat cele mu; eiiciente 
măsuri în scopul realizării planu
lui la lucrările de pregătire, acțio- 
nînd asupra creșterii vitezelor de 
înaintare, a folosirii marinilor de 
încărcat la capacitatea maximă, a 
unei aprovizionări corespunzătoare 
a brigăzilor cu vagonete și materiale 
precum și asupra întăririi răspunde
rii personalului tehnico-ingineresc 
pentru realizarea acestui important 
Indicator de plan, astfel în<cît să se 
creeze posibilitatea recuperării res
tanțelor de pînă acum.

R. S.

de servicii se constată nercalizarea 
planului de cosă, lie din cauza lip
sei de materie primă pentru execu
tarea comenzilor solicitate de popu
lație, fie din neîncasaiea serviciilor 
prestate sau din ncexecutarea de 
lucrări de calitate.

Este necesar să se îmbunătățeas
că simțitor activitatea de Influen
țare favorabilă a circulației bănești, 
asigurîndu-se o evoluție normală 1 
operațiunilor cu numerar din loca
litatea noastră.

Pentru realizarea indicatorilor pla
nului de casă și recuperarea rămî- 
nerilor în urmă sînt necesare li
nele măsuri pentru aplicarea cărora 
întreprinderile industriale și orga
nizațiile economice trebuie să se 
preocupe îndeaproape.

Conducerile întreprinderilor să fi
nalizeze periodic îndeplinirea planu
lui de muncă și salarii, și, în cazul 
cînd se constată devieri față de su
mele planificate, să stabilească mă
suri operative de recuperare a ne- 
roaJizărilor;

Planurile de măsuri lehnico-orga- 
nizatoriee ce s-au întocmit, să fie 
realizate, și în afara obiectivelor 
cuprinse în aceste planuri, să fie 
inițiate noi măsuri pentru cTOșlerea 
productivității muncii șî realizarea 
sarcinilor de plan;

Furnizorii locali să livreze măr
furile contractate la termene și de 
bună calitate. 1st întreprinderile co
merciale cu ridicata să urmărească 
primirea mărfurilor de la toți fur
nizorii, conform contractelor înche
iate;

Receptionarea mărfurilor să se fa
că operativ urmărindu-se ca aces
tea să ajungă la magazine și la cum
părători într-un timp cît mai scutî;

Întreprinderea de industrie locală 
să-și lărgească sortimentul de obiec
te de uz casnic care nu se fabrică 
în industria republicană și sînt so
licitate pe piață.

Nu este suficient însă ca unită
țile economice să se rezume la în
tocmirea planurilor de măsuri. A- 
cestea trebuie aplicate în practică, 
activitatea tuturor salariaților direct 
răspunzători să fio îndrumată și con
trolată la timp analîzîndu-se cu fer
mitate și competență toate abaterile 
care dăunează realizării planului de 
casă.

Cinetica in procesul 
de Hotare a slamului 
la preparafia Lnpeni

încă una din sutele de garnituri care poartă aurul iegru spre gurile de Ioc ale Hunedoarei.

Cu mult timp în urmă, sec
ția de preparare a substanțe
lor minerale utile din Insti
tutul de mine Petroșani și-a 
propus să aplice rezultatele 
cercetării științifice în prac
tică, la uzinele de preparare 
din Valea Jiului.

Activitatea de. cercetare de
pusă de studenți a fost în
deaproape coordonată de ca
drele didactice ale secției de 
preparare. Ca urmare, au fost 
întocmite lucrări documentate, 
cu concluzii de aplicare în 
fluxurile uzinelor de prepa
rare.

Lucrarea rezolvată de doi 
tineri doctoranți în preparare, 
inginerii Georgescu Dan și 
Moțoc Lucia, urmărește com
portarea la flotație a șlamu- 
lui de cărbune de la prepa- 
rația Lupeni.

Comportarea la flotație a 
fost analizată din punct de 
vedere cinetic, făcîndu-se în
cercări de flotație disconti
nuă urmărindu-se în princi
pal :

— timpul optim de flotare a 
șlamulul;

— comportarea diferitelor 
clase granulometrice în pro
cesul de flotație.

In cadrul cercetărilor s-a u- 
tilizat o celulă de flotație de 
laborator din plexiglas cu o 
capacitate de 2 litri, la oare 
s-a schimbat rotorul obișnuit 
cu un rotor tip colivie, oare 
asigură o mai bună agitare a 
tulburelii din celulă. Tulbu
reala a fost colectată din a- 
limentarea flotației de lapre- 
parația Lupeni avînd un ra
port lichid: solid egal cu 
5,5:1 determinat în laborator. 
Conținutul total de cenușă al 
alimentării constituită d-ln 
șlam este 37,6 la sută.

Ca regim de reactiv s-a fo
losit un amestec de:

— colecIcF : motorină : 2,2 
părți;

— spumant : naflcnat de so
diu : 0.5 părți și apă 2,0 părți.

Consumul de • reactivi s-a 
3nat același ca și cel utilizat 
practic la Lupeni, adică 2 kg.'t 
de cărbune supus flotă; ii.

Cu datele obținute se poate 
trasa un grafic dir care rezul
tă variația conținutului de 
cenușă în concentrat, în func
ție de timp, și se poale urmări 
timpul necesar de flotare pen
tru obținerea unui produs cu 
o anumită cenușă impusă.

încercările au dus Ta urmă
toarele concluzii :

© In primele momente alo 
flotării, în can tute tea cea mai 
mare flotează clasa 0,125—0,25 
mm care, de fapt, are și cea 
mai mare pondere în alimen
tare, cu un conținut de cenu
șă de 13.9 la sută:

0 Trasînd un graf-Jc, reie
se că timpul optim de flotare 
este de 7'30" (respectiv mo
mentul din care creșterea în 
substanță combustibilă devine 
foarte micăț;

Q Considerăm necesară in
troducerea unui indice nou 
pentru prepararea cărbunilor 
și anume: „extracția în sub
stanță combustibilă".

In general, în prepararea 
cărbunilor se folosește „ex
tracția de concentrat" sau „ex
tracția de cărbune cuiat*.

Studiul pe baze cinetice al 
comportării cărbunilor la flo
tare este deci foarte impor
tant, pînă în prezent fiind cu
noscut doar studiul cinetic al 
flotației minereurilor și mei 
puțin al cărbunilor.

Ing. Constantin DUMITRU 
catedra de lucrări miniere 

și preparare — I.M.P.

Ond 
soluțiile 
tehnice 
sînt în 
dezacord 
cu N.T.S.

Obligativitatea respectării 
normelor de protecție a mun
cii, revine în aceeași măsuri 
muncitorilor cît și conduceri
lor unităților.

In unele cazuri, ce-i drept 
puține, se investesc bani pen« 
tru executarea unor lucrăn| 
care, din cauza nerespectării 
N.T.S., nu pot fi date în func
ție.

Cîteva exemple furnizate de 
inspectorii de stat pentru pro
tecția muncii, ing. Constantly 
Oancea și Farcaș Iosif, de pe 
lîngă Inspectoratul pentru pro
tecția muncii din Petroșanii

0 La mina Petrila, sectorul 
IV, blocul III, stratul 3, su în
ceput lucrările de exploatare 
într-un abataj frontal pentru 
nivelarea zonei ce urmează să 
fie susținută cu stîlpi meta
lici. Metoda adoptată este total 
necorespunzătoare, abatajul 
neavînd asigurată o a doua 
oale de acces și refugiu. De 
asemenea, aerajul întregului 
abataj se face artificial cu in
stalații de aeraj parțial. Toi 
aici, din cauza neglijării în
treținerii preabatajului direc
țional săpat pe mijlocul stra
tului, acesta a fost închis a- 
proape complet.

In urma controlului pe linie 
de protecție a muncii, abata
jul a fost oprit pînă la reme
dierea deficientelor constatate.

Cîtă producție s-a pierdut 
vom afla poate la sfîrșitu) 
lunii.

0 In abatajul cameră nr. 1 
vest, blocul 1, stratul 5, sec
torul I al minei Vulcan s-a 
constatat o concentrație de 
metan peste limitele admise 
de N.T.S. Confrunlînd situația 
reală cu cea înregistrată de 
măsurătorul de gaze Puiu 
Gheorqhe, s-a constatat o „e- 
roarc intenționată". Cu toate 
că metanul n-a fost evacuat 
din front, Puiu Gheorqhe a 
menționat în registru o situa
ție normală.

Lipsa de conștiinciozitate în 
exercitarea funcției ar fi pu
tut duce la accidente șl ava
rii. Probabil că față de aceas
tă atitudine, conducerea minei 
a luat măsurile cuvenite.

★
Am relatat doar cîteva e- 

xemple de nerespectare a 
N.T.S. oare ar fi putut gene
ra accidente.

Activitatea de fiecare zJ 
cere cu insistență respectarea 
cu strictețe a N.T.S.

R. S.

In librării

Chimie și proble
mele de chimie 
pentru concursul 
de admitere 
în învățămintul 
superior

de I. Rișavi, Gh. Dumitru, 
D. Tomescu

Este una dintre lucrările’ aș
teptate cu deosebit interes de 
către numeroși cititori.

Beneficiarii ei sînt tinerii 
care se pregătesc pentru con
cursul de admitere în învăță- 
mîntul superior. (Facultățile 
de chimie și fizică ale uni
versităților și institutelor pe
dagogice de 3 ani, facultățile 
de chimie industrială — toate 
secțiile —, institutele agrono
mice, de petrol, gaze si geo
logie, facultățile de medicină 
umană — toate secțiile —, 
farmacie, medicină veterinară, 
biologice — geografie — sec
țiile geoclumie și geologie — 
facultățile de comerț — sec
ția merceologie — facultățile 
de tehnologia produselor ali
mentare și tehnica pescuitu
lui ele.).

Ii informăm că lucrarea con
ține un boqat material, pus 
în concordanță cu noua pro
gramă analitică a concursului, 
și la un nivel corespunzător 
cerințelor și exigențelor mereu 
creseînde ale unui asemenea 
concurs.

Volumul cuprinde chimie a- 
norganică, chimie organici 
precum și probleme referitoa
re la calcule stoechiometrice 
și aplicații practice. In anexji 
sînt inserate sistemul periodic 
al elementelor după MendC- 
lecv și tabele cu simbolul nu
mărului atomic, masa atomică 
a elementelor chimice, densi
tățile acizilor și bazelor mai 
importante, greutăți specifice 
ale metalelor.

560 pag., 15 lei.
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Învățămîntul superior ®
®
®

Ia un înalt nivel
Am studiat cu un Interes deose

bit documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. și cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea acti
vului de partid din Capitală. Diti 
hotărîrile adoptate se desprinde 
grija deosebită pe care o manifestă 
partidul nostru pentru 
continuă a 
gradele.

Măsurile 
legiferate 
măresc să 
țara noastră pe baze 
asigure ridicarea lui la nivelul ce
rințelor actuale ale dezvoltării ști
inței, culturii ale construcției socia
liste.

Îmbunătățirea organizării invăță- 
mtntului asigură condiții mai cores
punzătoare pentru crearea cadrelor 
necesare în diferitele domenii de 
activitate. Pe această linie consider 
de mare importanță indicațiile de 
0 se acorda mal multe drepturi uni
versităților și institutelor 
»e, o mai largă autonomie 
tară.

In cadrul plenarei s-a 
necesitatea îmbunătățirii 
ale a programelor, perfecționării 
elaborării manualelor și a unei mai 
bune documentări și Informări a 
cadrelor din învățămînt, îndeosebi 
din cel superior. No se poate des-

dezvoltarea
învătămîntului de toate

dezbătute în plenară, 
în sesiunea M.A.N., 
așeze învățămîntul 

moderne,

ur- 
din 

să

superioa- 
uni verși-

subliniat 
substantl-

fășura un învățămînt modern, de 
Înalt nivel fără a asigura ca toate 
catedrele noastre să fie la curent cu 
ceea ce este nou in domeniul j res
pectiv, fără să se creeze posibilita
tea ca întregul corp didactic 
dieze și să-și ridice nivelul 
noștințe.

Consider de o deosebită 
tanță sublinierea la plenară 
îmbunătățirea procesului de 
mînt, un rol important îl are 
didactic, chemat să desfășoare o ac
tivitate multilaterală atît în pregăti
rea și instruirea elevilor și studen
ților, cît și în educarea cetățeneas
că a tinerelului. In această direcție 
va avea un rol eficace măsura ca 
profesorii, conferențiarii și celelalte 
cadre didactice din învățămîntul su
perior să se ocupe fiecare nemijlo
cit de un grup de studenți. In a- 
cest mod se creează condiții pentru 
cadrele didactice de a avea o legă
tură mult mai slrînsă cu studențfi, 
să-i cunoască bine, să-i sprijine în
deaproape în procesul de învăță- 
mînt, să contribuie la formarea lor 
multilaterală.

La plenară s-a subliniat că înar
marea elevilor și a studenților În
deosebi, cu temeinice cunoștințe fi
lozofice și Ideologice constituie nna 
din cerințele fundamentale ale dez
voltării unui învățămînt modern M

să stu- 
de cu-

impor- 
cK în 

învăță- 
corpul

ÎN POSTURA
DE COP

(Utmaie din pag 1)

me-
gri, 
ne-

încăperilor. Dar și aici aceleași 
tehne: cearșafuri de culoare 
miros de ceapă prăjită, podele 
întreținute, resturi de mîncare,
chiuvete sparte și defecte. Aflăm de 
la locatari că șeful șantierului (tov. 
Mandero Romeo) trece foarte rr 
prin cămin.

Conducerea șantierului dovedeșt • 
dezinteres față de gospodărirea 
căminului. care necesită reparați? 
capitale. Tov. Bărbuică a prezentat 
conducerii șantierului trei referate 
>i chiar un deviz cu lucrările ne
cesare ia cămin. Totul 
camdată, prin rafturi și 
fost și reprezentanți al 
fața locului: au văzut,
au plecat. Măsuri — nimic. Din lin
sa unui portar, intră în cămin cin- 
vrea. Mai e de mirare că au dispă
rut unora hainele și banii ?

zace, deo- 
dosare. Au 
trustului la 
au notat și

0 primă concluzie care se des 
prinde din ancheta efectuată: 
condițiile de cazare ale con

structorilor nefamiliști nu sini nici
pe departe satisfăcătoare. O situație

tara noastră. In această privință, un 
rol important îl au, în primul rînd, 
cadrele care predau științele socia
le. Dar, așa cum subliniază tovară
șul N’r* Ceaușescu, aceasta nu 
esle o gulie care ține numai de 

Conți-
ideologic al învătămîntului

domen::!l Ier de activitate, 
nutul 
nostru este și trebuie să fie o pro
blemă a condu'cerii universităților și 
Institutelor de învățămînt superior. 
Toate cadrele didactice au îndatori
rea să militeze pentru educarea ti
neretului în spiritul concepției des
pre lume și societate a nariidulul 
nostru.

Măsurile adoptate sînt de o actu
alitate deosebită în desfășurarea 
procesului instructiv-educativ. 
zarea lor impune răspunderi 
sebite din partea noastră, a 
lui didactic din învățămîntul 
rior, o contribuție mai susținută în 
lichidarea lipsurilor semnalate.

îmi exprim toată satisfacția 
de măsurile adoptate 
voltarea învătămîntului 
alături de colegii mei, 
și mai multă hotărîre 
plinirea sarcinilor de mare răspun
dere ce ne revin.

privind dez- 
superior șl, 

voi lupta cu 
pentru înde-

Reall- 
deo- 

corpu- 
supe-

0

BOX

Noua, fetitelor,, ne plac florile. De aceea le udăm mereu pe cele din fala blomhil nostru.

Cont. AUREL POP
catedra de știm le soci ale I.M.P.

Meciuri frumoase,
arbitraje eronate

Radio
MIERCURI 29 MAI

PROGRAM UI

6,00—8,25 Muzică 
iități; 8,25 Moment 
8,30 La microfon,

I

Elevii Scolii generale nr. 3 
Lupeni — campioni municipali

sau vor participa, 
edificii cu care 

mindrește, sau se 
ei. cei care con- 

moder-
nezugrăvfte

pur și simplu paradoxală pentru că 
este vorba de oameni care au par
ticipat, participă, 
la înălțarea unor 
Valea noastră se 
va mîndri. Adică
struiesc „linii arhitectonice 
ne" trăiesc in cămine
de 2 ani. cu geamuri sparte, podele 
mbibate de praî, cu pereți scoro- 

>Ri instalații de apă părăglnite, 
«aluri acoperite cu cearșafuri înne
grite etc.

Oare conducerea grupului, sindi
catul conducerile șantierelor în ca
uză cunosc aceste stări de lucruri ? 
Și dacă le cunosc, de 
prind ceva de natură 
înfățișarea acestor case 
’■•’or
nfățișează
’regi.

Nu de
șantierelor
-fecliv".

ce nu între- 
să schimbe 
ale niuncito-

neiamiliști care în prezent se 
aidoma unor copii vi-

puține ori 
s-au pi ins 

'. Dar oare să 
gtijarea condițiilor de 
uză că oamenii pleacă 
meleaguri.

conducătorii 
de „lipsa 
nu fie și 
cazare o

de
ne-

spre
ca- 

alte

FOTOCRITIC A

dom’le I
Ce onoare,

Tamburul 
fotografie se 
ram de multișor, 
părăsit lingă com
plexul comercial 
al cartierului Li- 
vezeni, din Petro
șani. A ajuns pînă 
acolo îneît să se 
bucure de privile
giul de a deveni... 
afișier pentru un 
spectacol de va
rietăți în care a- 
par Doina Badea, 
George Bunea și 
Radu Zaharescu. 
De-ar ști Radu Za- 
harescu, ce cuplet 
ar mai prezenta 
pe această temă... 
J-am propune și 
titlul: „Tragedia
tamburului pără-

din 
află,

F. V.

la apiopierea pulului auxiliar nr. 1 de la mina Dîlja, în urmă cu 
ani au căzut două cărucioare care au folosit la transportul lemnului pe 
funicularul Petrila — Aninoasa. După cum se vede și în fotografia a- 
lăturată cărucioarele sînt încă în bună stare de funcționare. Așteaptă 
numai ca stăplnil lor de la Aninoasa (sau Petrila) să se îndure să le 
ridice iar la înălțime ca să poată il de folos...

loan CIUR
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® 
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Deseori ni s-a explicat. în timpul 
vizitei la cămine, că „unii nu păs
trează curățenie", „fac scandal”, „se 
culcă îmbrăcați”. Dar vreun concurs 
intre cămine (așa cum a organizat 
anii trecuțl C.C.V.J. între căminele 
pe care le administrează) s-a orga
nizat ? De o întrecere „pentru cea 
mai bine întreținută cameră", de a- 
semenea, nu am auzit, iar de mă
suri exemplare împotriva celor care 
încalcă regulile de conviețuire doar 

căminul din Lupenl am aflat. De 
trăiesc 
locatari

Finala campionatului municipal 
școlar la fotbal s-a disputat dumi
nică pe stadionul din Lupeni între 
echipele Școlii 
peni 
nea. 
celor 
tate, 
rnl de 2—1 prin golurile marcate

generale nr. 3 Lu- 
și Școlii generale nr. 2 Lo- 
Mai bine pregătiți, în ciuda 
trei lovituri de la 1î metri ra- 
lupencnii au clștigat cu sco-

de Sălăjan, Șifing și Mechuerel (au
togol). A arbitrat Filip Qrisfian, Pe
troșani. ' Jocul s-a întrerupt cu un 
min-ut înainte de final, dcoerece 
oaspeții au avnit un jucător care 
nu a vrut să părăsească terenul. 
De unde or fi învățat cei mici a- 
semene-e lucruri îî...

C. ION

la
ce 
de

c

FOTBAL

în anonimat comitetele 
ale căminelor ?

de
este

cele
că
să

organizațiilor
se

ne-
facă

e considerăm că se impune 
a fi înfăptuit ca să se schim
be în bine modul de cazare 

al constructorilor ? In afară 
arătate mal sus, găsim 
cesar, în primul rînd, 
mal mult din partea
U.T.C., a sindicatului pentru educa
ția civică a locatarilor — avînd tn 
vedere că majoritatea lor sînt ti
neri veniți din diferite colțuri ale 
tării. Camerele din toate căminele 
să fie înzestrate cli ptnză de lino
leum, dacă nu există posibilități de 
a 1» se repartiza covoare de Iută. Să 
fie revizuită încadrarea cu personal 
deoarece în prezent cel 
poate satisface cerințele 
tenii corespunzătoare.

Avem 
șantiere 
ridicate 
sari, nu
cheta privind activitatea 
nele constructorilor (publicată în a- 
prilie) rînd s-a răspuns prin... tăcere.

existent nu 
unei cură-

Grupul de 
problemele

convingerea că 
va răspunde la 
în ancheta de fală cu mă- 
cum s-a întimplat cu an

ta canii-

Anchetă realizată de
Francisc VBTRO

rezultatele înregistrate, în 
categoriilor de greutate: 
cocoș : Pașitoniu Petru 

b.p. Jivcovici Cornel (Tl- 
cafegoria pană : Onisie 

b.p. Becheru Ioan (T) și

Sala de sport din Lupeni a găz
duit duminică dimineața gala pugi- 
listică dintre echipele Minerul din 
localitate și U.M. Timișoara. Me
aturile au fost de un bun nivel teh
nic, dîrz disputate. Dar dacă boxe
rii și-au făcut pe deplin datoria, 

.arbitrajele prestate de Mandoca 
Vasîle, Lupeni, Pop Vasiîe, Petrila 
și Vîrlan Constantin, Petroșani au 
fost foarte slabe, au conținut deci
zii eronate, dezavamtajtnd pe oas
peți.

Iată 
ordinea
categoria 
(Lupeni) 
mișoara) ; 
Petru (L)
Cotigă Șerban (L) b.p. Molnar Ște
fan (T); categoria semiușoară : Sze- 
kely Dionisie (L) b.p. Toble Gheor- 
ghe (T); categoria ușoară : Cercel 
Ioan (L) h.p. Rezeanu Ion (T); ca
tegoria ușoară : Șanta Victor (L) 
b. ab. I Picior Gheorghe (T); cate
goria semiușoară: Crețu Gligor (L) 
— meci nul Tamaș Vasile (T) șl 
Morar Petru — meci nul Ispas Ni- 
colae (T); categoria mijlocie mică: 
Beleț Aurel (L) p.qb. II Marconi Mi
hai (T) șl Maxim Hie (L) p„ab. II 
Kooș Die (T); categoria mijlocie: 
Rusii LazSr (L) p.p. CoTțan Adrian 
(T).

HANDBAL

Utilajul

Ion CIORTEA
Lupenl

Constructorul
Hunedoara 24-18

Intîlnirea dintre Utilajul Petro
șani și Constructorul Hunedoara, 
din cadrul campionatului județean, 
disputată duminică la Petroșani, în 
deschidere la meciul de „B" dinlre 
Știința „li* Craiova, s-a încheiat 
cu victoria categorică a gazdelor: 
24—18. Cele mai multe goluri pen
tru 
Ion 
pei 
săi.

UUJa.jul au fost înscrise de Ion 
și Stern, dar La victoria echi- 
au contribuit toți componenjii

SCRISORI DE LA CITITORI
Purtat pe drumuri

secto-
cerere

care
că nu

meni n-a venit 
Le adresăm o 
așteptarea lor... 
provizionăm cu 
zi.

să ia vreo măsură, 
nouă invitație și în 
continuă să ne a- 

apă de pe alte stră-

sînt seînduri. Așa am fost

Anul trecut m-am adresat 
ruliri I.L.L. din Lupeni cu o 
pentru a-mi podi camera în 
locuiesc. Atunci mi s-a spus
sînt grinzi. Din demolarea unor clă
diri au rezultat grinzi. Acum exis
tau grinzi dar la sector mi s-a spus 
că nu
purtat pe drumuri luni de-a rîndul, 
de la șeful sectorului la maistru și 
Invers.

Aș dori să știu cum califică tova
rășii de la I.L.L. această atitudine 
datorită căreia 
să piardă timp 
în zadar.

cetăt-enii sînt nevoițl 
.șl să consume nervii

Ioan MAGHERUȘU
Lupenl

O învifafie
locuitorii 
cișmele, 

ai străzii

De peste două luni, 
Botoni nu au apă la 
peste 150 de locuitori 
nevoiti să care apă cu găleata
str. Mihail Kogălniceanu, pe o 
tanță de 300—350 metri.

Secției apă-canal de la I.C.©. 
fost reclamat acest neajuns dar

din
Cel 
sînt
din 
dis-

i-a
ni-

Loan COSTEANU
Petroșani

Să se facă lumină !
Sjnl amator de excursii și într-una 

din zile am poposii la cabana Slivei, 
ap-artinînd întreprinderii 
Petroșani, 
nei sînt minunate, i 
doresc să mă refer, 
faptul că la locuința 
n-a ajuns încă lumina 
Asta cu toate că ultimii 
găsesc la aproximativ 100 
Surprinzător pentru mine 
ceasta pentru că am văzut 
trei copil ai cabanierului 
îa lumina unei lămpi cu gaz.

Chiar să coste un efort atît 
mare aducerea curentului electric 
această cabană ? Cineva trebuie 
facă lumină și în această poveste...

forestlere 
Locurile din jurul caba- 

dar nu la asta 
M-a surprins 

cabanierului 
electrică, 

stllpi se 
de metri, 
a fost a- 

pe col 
învățînd

de 
în 
să

Iulian IORDACHE
Vulcan

Dinamo Bacău
(tineret-rezerve) 2-0

In descinderea meciiaiku vedetă de 
duminică dintre Jiul și Dinamo Ba
cău au evoluat formațiile de tine
ret-rezerve ale celor două cluburi 
sportive. S-au întflnit deci echipele 
de pe locurile 2 (Dinamo) și 3 
(Jiul) la egalitate de puncte: 14. 
Prestînd un joc frumos, combinato
riu, în viteză, elevii lui Emil Ciur- 
dărescu au 
pînd, parcă, 
a colegilor 
Deși lipsiți
țoiu, Tonca, zXchim, Goleac (ultimii 
doi au jucat în prima formație), jiu- 
llștii și-au dominat copios adversa
rul și l-an administrat două goluri, 
frumos realizate de Covaci, 
cele palm goluri de duminică,
scrise băcăaxajailor, au avut doi 

Covaci pentru tineret 
pentru echipa înlîi. Am 
jocul bun de la mijlocul
al lui Grizea și Dobrescu,

cîștigat cu 2—0, antici- 
victorta la același scor 

lor din prima echipă, 
de aportul lui Stoichi-

Deci, 
în
so
ri

re-
te-

liști :
Libardi
marcat
renului
Intervențiile prompte ale fundașului
Pop și ale portarului Marincan, im

pciiMSzildtea și IwiivliLatea lui Co
vaci.

Această victorie o adus echipa de 
tineret-rezerve Jiul pe locul 2 în 
clasament, cu 16 puncte, după 
Steaua cu 17 puncte, dar înaintea 
unoT echipe cu pretenții ca: Farul, 
Rapid și Dinamo 
Argeș, PetTohil ! 
I>e subliniat 
t«—10, deci +

Disculînd eu 
antrenorul echipei, despre comporta
rea, în general, a jucătorilor săi, se 
declara mulțumit de evoluția 
de-a lungul celor 25 de et-spe, de 
locul ocupat în clasament, 
manifesta și regretul de o fi 
nepermis acasă Tntîlnirea 
București. Se-ntîmpla.

In orice caz, meciul

București, F. C. 
și Dinamo Bacău, 

golaverajul pozitiv : 
6.
Emil Ciurdăreșcni,

lor

cu

de

dar își 
pierdut 

Rapid

ieri a 
demonstrat că echipa își merită lo
cul din clasament și, printr-o com
portare bună și în 9 Iunie, le Arad, 
și-l poate păstra, l-o dorim din Ini
mă.

G. DINU

TELEVIZIUNE
MARTI 28 MAI

păpuși: „Pui de om" de 
un colectiv al Teatrului

industrie. Automatizarea :

17.30 Pentru cei mic’ Ecranul cu
Victor Eftimiu. Interpretează 
de păpuși din Botoșani.

8,00 T.V. pentru specialiștii din 
Sisteme pneumatice.

‘3,30 Cuts dc limbă engleză — lecția a 18-a.
.9,00 T.V. pentru școlari. Antologic școlară: Nuvela „Ale

xandru Lăpușneanu" de C. Negruzzi.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Thierri la Fronde.
20,26 Refrene îndrăgite. Mnzică ușoară românească.
20.45 Seară de teatru. „Școala bîrfelilor" de R. B. Sheridan. 
Interpretează colectivul Teatrului Național din Cluj.
In pauză : — Pledoarie pentru stagiunea estivală. Participă: 

Virgil Brădațeanu, Președintele Comitetului pentm cul
tură și artă al municipiului București, Alecu Popovicf, 
critic teatral și autor diamalic, Lucian Giurchesru, re
gizor și Dîdu Sfiraru, cronicar dramatic.

22.45 Panoramic. Con vorbirile de la Paris între delegațiile 
guvernelor Republicii Democrate Vietnam și Statele 
Unite.

23,00 Telejurnalul <ie noapte.

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
<s 
® 
® 
® 
® 
® 
<9 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

și actua- 
poetic; 
melodia 

preferată; 9,00 Buletin de șâiari;
9,06 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Măline» literar; 
liOJCXJ Sîntem a țării pximăva- 
T.i — program de cîntece rno-< 
nierești; 10,10 Curs de limba 
franceză; 10,30 Muzică popu
lară ; 11,00 Buletin de știri;
11,05 Qfle specialistului. Fizi
ca modJafrna ; 1.25 Cinci pie
se simfonice de Ludovic Feld
man; 11,45 Sfătui medicului} 
12,00 Muzică ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și iarterpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,20 So
liști și orchestre de muzică 
ușoară; 14 00 Melodii popu
lare cu Marin lordache și Pe
tru Bund'iș; 14,15 De ce? De 
unde ? De rînd ?; 1
'dio-puWîci'tate ; 14.50 
ușoară fnterprotwlă 
nek Sîhra ;
ștfri;
Muzică ușoară; 
jrrrnnl. Sport ; ' 
populare interpretate de 
RaTaci (noi înregistrări); 
Corespondentă specială, 
tele Mureșului (II1);
Viata de concert a orașului 
Oradea ; 17,15 Odă limbii ro
mâne; 17,45 Cîntece patrio
tice} 18,00 Buletin de 
18,02 Radiosimpozion : 
luția de la 1848 și dezvoltarea 
economicii și socială 
nici moderne; 18,20 
mate ale folclorului 
18,40 Arii din opere 
Radioqazeta de seară;
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 A 7-a artă; 20.20 Melo
dii populare; 20,40 Cîn4ă
Aida Moga și Vico ToTisnl» 
20,55 Noapte bună, copiî} 
21,00 Festivalul festivaliirilo» 
de muzică ușoară; 22 00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic ; 22,20 Muzică 
șoară de Noru 
22,30 Moment 
Muzică ușoară ;
do 
da

14.30 Rn- 
i Mnzteă 

de Zde-
15,30 Buletin de 

15,15 Meridiane; 15,30 
16.00 Radin- 

16,20 Ctntece
Ana 

16,30 
Virs- 
1«,45

știri; 
Reve

a Româ- 
Neste- 

nostra; 
19,00 
19,30

u-
Dcmof riad; 

poetic; 22,59 
24,00 Bn’pfin

știri ; 0 05 — 5,00 Estra- 
nocturnă.

PROGRAMUI II

8,55 Ope- 
„Cosifan tut- 
10,00 Buletin 
Melodii de 

și Andrei 
Cărțile re

7,00 Melodii populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de
știri; 7,39 Allegretto rustic» 
de Romeo Alexandrescu ; 7,45 
Matineu muzical ; 8,05 MuflrM 
populară ; 8.30 Ruletin de
știri ; 8,35 Suita „Păsările" de
Ottorino Respighi ; 
ra în foileton : 
te" de Mozart; ’ 
de ștrrl; 10,05
Petre Mihăescu 
Proșteanu ; 10,30
pilăriei „Hukleberry Fin" de 
Mark Twain ; 10,55 Opera în 
foileton (continuare): 11,15
Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 11,30 Cîntece dis
tractive; 12,00 Buletin tfe
știri ; 12,07 Opera 
(continuare); 12,25 
șoară; 13,20 Arii 
te; 13,30 Muzica 
14,00 Radiojurnal ; 
cert de prînz ; 
ușoară ; 
fie ;
julul din Tg. Jiu ; 16,00 Viața 
de concert a Capitalei ; 16.15 
Muzică; 16,20 Sfatul medicu
lui ; 16,25 „Melodii... melo
dii" — muzică ușoară; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Lexicon folcloric 
muzical; 17.40 Radio-publicl- 
tate; 18,15 Corala „Cîntarea 
României"; 18,30 Pagini 
creator scriitorilor noștri. 
Creangă ; „Moș Nichifcr 
cariul"; 18,50 Muzică; 
Buletin de știri; 19,00 
gram pentru iubitorii do fol
clor; 19,30 Curs de limba 
germană; 20,30 Ora specialis
tului ; 20,50 Teatru radiofonici 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Lu
crări audiate la Tribuna in
ternațională a ‘Compozitorilor 
— Paris 1967 ; 0,10 Cîntece 
lirice; 0,55 — 1,00 Buletin
de știri.

Buletin
în foileton 
Muzică u- 
din opere- 
populară;

14,08 Con- 
15,00 Muzică 

15,30 Orizont științi- 
15,45 Cîntă taraful Gor-

din
Ion 

Coț- 
18,55 
Pro-

O.C.L. Alimentara
Petroșani

anunță publicul
consumator

că a redeschis
MAGAZIML

CL AUTOSERVIRE
din l’îafa Victoriei 
Petroșani, com
plet renovat ți bi
ne aprovizionat.

Mica publicitate
V1ND

bloc 4, sc. V, ap. 9.

conform normelor P.C.I.

unei butelii aduse la domiciliu 
Petroșani, in care se cuprinde

înlrucît mi a-

este de 14,10 
transportul șl

Baza de desfacere 

a produselor petroliere 
PETROȘANI

Mb la tanițlijja papilaliei onnătoarele i
1. Prețul de vînzare al conținutului unei butelii de a- 

ragaz pentru populație este de 11,10 let loco (din depozit 
și stațiuni, unde există).

2. La depozit du se pof schimba butelii 
tem condiții

3. Prețul 
iei în orașul
montarea buteliei. Cei care nu sînt găsiți acasă sau renunță 
Ia comanda făcută inițial pentru o a doua comandă, prețul 
unei butelii va fi de 17,10 lei, incluzîndu-se 
de-al doilea transport.

4. In restul Localităților din municipiul
țul buteliei de aragaz este de

La montare se asigură și

Prețul per butelie pentru
depozit este de 15,75 lei, Iar cu transport de 18,75 lei.

și costul celui

15 lei.
Petroșani, pre-

costă 0,15 lei.garnitura care 
instituții și întreprinderi Loco-

Informații și comenzi se primesc zilnic între orele 8—14 
Ia telefon 1242.
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STEAGUL ROȘU

Franfa

După 25 de ore de negocieri
s-a ajuns la un acord privind
majorarea salariilor

(Urmare din pag. 1)

Sosirea la Belgrad
lută cu cordialitate pe oaspeți.

In primirea călduroasă făcută 
legației române la Belgrad s-au 
flectat sentimentele de prietenie 
poporului iugoslav față de poporul
român, năzuințele comune ale celor 
două țări socialiste de a-și dezvolta 
multilateral relațiile în folosul cau
zei progresului și păcii.

de- 
re- 
ale

PROCESUL THALIDOMIDEI
de
ju-

BELGRAD. — De la trimișii spe
ciali Agerpres, S. Strujan și N. Plo- 
peanu : Luni la amiază a sosit la 
Belgrad delegația de partid și de 
stat *a Republicii Socialiste Româ
nia condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, care face o vizită ofi
cială în țara vecină și prietenă, Ia 
invitația tovarășului losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Belgradul, împodobit sărbătorește, 
l-a primit pe solii poporului român 
cu tradiționala ospitalitate a locui
torilor săi.

P«> clădirea modernă a aeroportu
lui Surcin flutură în adierea vîntului 
drap-lele românești și iugoslave. 
Pe pancarte sînt înscrise urări de 
satur în limbile română și sîrbo- 
croată : „Bine ați venit, dragi oas
peți lin România prietenă!".

Mii și mii de locuitori ai capita
lei iugoslave au venit la poarta ae
riană a orașului pentru a exprima 
sentimentele frățești pe care popo
rul iugoslav le nutrește față de po
porul român. Ei flutură stegulețe 
mânești și iugoslave, buchete 
flori.

In 
flau 
soția, 
viei, 
rale, membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.L. cu soția, Mialko Todorovici, 
secretar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.L cu soția, Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Fede
rale membru al

soția, 
C.C.

al
Goșniak, 
Consiliului 

membru 
U.C.L,

Române, 
aeroportului 
escortat de 
cu reacție

apare avio- 
la frontieră 
ale forțelor

slavi, corespondenți ai presei străine.
Erau, de asemenea, prezenți Iakșa 

Petrici, ambasadorul R.S.F.I. la Bu
curești, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Belgrad, membrii 
Ambasadei

Deasupra 
nul oficial 
de avioane
armate iugoslave.

La ora 13,30 (ora locală) 
aterizează. Răsună salve de 
semn de salut. Coboară I 
Nicolae Ceaușescu și soția, 
Ceaușescu. Ei sînt întîmpinați cor
dial de tovarășul losip 
soția sa, lovanka Broz.

Un grup de pionieri 
ților flori.

Tovarășul Nicolae 
prezintă gazdelor pe membrii dele
gației române.

Delegației de partid și de stat a 
Socialiste România le 

membrii conducerii 
stat iugoslave veniți

ro-
de

a-
Și

înl im pin are pe aeroport se 
tovarășii losip Broz Tito 

lovanka Broz, Milentie Popo- 
președintele Skupștinei fede-

Prezidiului C.C. al 
Petar Stambolicl, 

al U.C.L din Ser- 
Prezidiului C.C. al 

locțiitor al 
i Apărării 

al Prezidiului 
Blajo Iovanovici, 

Constitu- 
al 

Du- 
Fe- 

Pre- 
Po- 

C.C.
pre-

Rudi Kolak, 
Executive

U.C.l cu 
președintele 
bia, membru 
U.C.l. Ivan 
președintelui 
Naționale, 
C.C. al
președintele Tribunalului 
țional al Iugoslaviei, membru 
Prezidiului C.C. al U.C.L, Rato 
gonici, președintele Conferinței 
derale a U.S.P.M.I., membru al 
zidiul.it C.C. al U.C.L, Vladimir 
povici, membru al Prezidiului 
al U.C.L, secretar general al 
ședintelui Republicii, 
vicepreședinte al Vecei
Federale, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.L, Djurița Ioikici, președin
tele Vecei Executive a R.S. Serbia, 
Marko Nikezici, secretarul de stat 
pentru afacerile externe, membri al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.l , ai Vecei Executive Federale, 
generali și ofițeri superiori, condu
cători ai organelor locale de partid 
și de stat, ziariști români și iugo-

) avionul
■ tun în 
tovarășul 

Elena

Broz Tito șl

oferă oaspe-

Ceaușescu

Imnurile de stat ale

Republicii 
sînt prezentați 
do partid și de 
în întîmpinare.

Se intonează
României și Iugoslaviei. Comandan
tul gărzii de onoare aliniată pe 
aeroport prezintă raportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul losip Broz Tito. 
trece în revistă garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiuni
lor diplomatice aflați pe aeroport și 
persoanele oficiale iugoslave.

Tovarășii Ceaușescu și Tito iau 
loc împreună într-o mașină deschi
să, escortată de motocicliștl, care 
este urmată de celelalte mașini ofi
ciale.

De-a lungul traseului pînă la re
ședința de la Dedinie, prin orășelul 
studențesc, prin cartierul Noul Bel
grad 
laie, 
slavi 
tură 
celor 
zute 
urări 
lor, saluturi 
româno-iugoslave, a colaborării din
tre cele două țări și partide. Pe un 
mare panou, încadrat de drapelul șl 
stema de stat a Republicii Socialis
te România, se poate citi în limbile 
română și sîrbo-croată : „Popoarele 
Iugoslaviei urmăresc cu satisfacție 
realizările poporului român în con
strucția socialismului". „Relațiile de 
egalitate între partidele comuniste 
întăresc rîndurile mișcării comunis
te și muncitorești internaționale". 
„Pacea și colaborarea pe bază de 
egalitate între popoare — scopu
rile ambelor noastre țări socialiste"! 
— sînt cuvintele înscrise pe alte 
panouri care se află de-a lungul 
drumului de la aeroport spre reșe
dință. Zeci de mii de locuitori sa-

— cu clădirile sale monumen- 
mindrie a constructorilor iugo-
— pe bulevardele orașului flu- 
în adierea vîntului drapelele
două țări frățești. Pot fi vă- 

panouri pe care sînt înscrise 
de bun sosit adresate oaspeți- 

în cinstea prieteniei

SECVENȚE IUGOSLAVE
(Urmare din pag. I)

se efectuează po^șantier sînt... 
întîi ca 

s-au 
mici 
ga-

care
garajele. Ele servesc mai 
birouri pentru salariați. Cînd 
terminat toate lucrările, cîteva 
modificări și... birourile devin 
raje.

construcție este desigur hidrocen
trala de la Porțile de Fier, care se 
construiește în colaborare cu Re
publica Socialistă România și care, 
după cum a arătat tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, „reprezintă un sim
bol al prieteniei și colaborării fruc
tuoase româno-iugoslave".

„Cărbunele alb - 
o mare bosră(ie6*

Specialiștii . energeticieni au calcu
lat că utilizarea forțelor apelor Iu
goslaviei ar putea da anual 64 mili
arde kWh energie electrică. Valo
rificarea „cărbunelui alb", ca și a 
celorlalte resurse energetice ale ță
rii constituie o practică permanen
tă Acest lucru este de înțeles: e- 
nergelica are un rol esențial în 
promovarea tehnicii avansate, în 
extinderea mecanizării și automati
zării producției.

Nu de mult am asistat la intrarea 
to funcțiune a hidrocentralei Tre- 
binie, de pe rîul Trebișnița. Astfel 
s-a încheiat prima fază de construc
ții a „sistemului de pe Trebișnița", 
care va da anual 2,1 miliarde kWh 
energie electrică. După cum ne-a 
declarat i<ig. Vladimir Langhofer. 
directorul tehnic al hidrocentralei 
Trebinie, pe acest rîu și pe afluenții 
săi urmează să se mai construiască 
Încă șase centrale hidroelectrice. 
De asemenea, se va construi și o 
centrală termoelectrică, care va fo
losi rezervele de cărbune din bazi
nul Trebișniței. Laolaltă ele vor pro
duce anual 6 miliarde kWh energie 
electrică.

Potrivit 
moază să 
centralele 
Tikneș,
Morava și Tîrbovlie, cu o forță in
stalată de 630 MW șl o producție 
anuală de peste 2 miliarde kWh e- 
norgie electrică, reprezentînd fiecare 
cîte o treaptă în cascada de lumini 
a Iugoslaviei socialiste.

Cel mal mare obiectiv afl-at în

„O activitate de mare 
amploare — moder
nizarea drumurilor*6

planului, anul acesta ur- 
intre în producție hidro- 
Rioka, Drava, Rama și 

precum și termocentralele

Voind să arate importanța rețelei 
de transporturi, vicepreședintele Ve
cei Executive a Bosniei și Herțego- 
vinei, Todo Kîrtovici, a asemuit-o 
cu sistemul circular al organismului 
omului. Recent, Vecea Executivă a 
hotărît intensificarea modernizării 
drumurilor în R. S. Bosnia și Her- 
țegovina. De fapt, această hotărîre 
a fost precedată de discuții ample 
în cadrul cărora și-au spus cuvîntul 
un mare număr de specialiști și oa
meni ai muncii; ea a întrunit ade
ziunea unanimă.

Planul prevede reconstrucția șl 
modernizarea în următorii cinci ani 
a 1 800 km drumuri. Pentru acope
rirea cheltuielilor în afară de fon
durile date de Federație și de Re
publică, s-a hotărît lansarea unui 
împrumut către populație. La ape
lul organelor și organizațiilor social- 
politice din R. S. Bosnia și Herțe- 
govina au răspuns sute de mii de 
cetățeni, nu numai din republica res
pectivă, dar și. din alte republici. 
Plafonul inițial al sumei împrumu
tului a fost cu mult depășit. Se pre
vede, de asemenea, ca unele dru
muri, cum ar fi, -de exemplu, cele 
din Bihaci și Iaițe, să fie construite 
de către brigăzile de tineri. Cele 
două localități au o importanță deo
sebită în istoria țării: la Bihaci, în 
1942, a avut loc prima și la Iaițe, 
în 1943, cea de-a doua sesiune a 
Vecei antifasciste de eliberare na
țională, care au pus bazele Iugo
slaviei noi.

★

Belgrad.
1938, pe colina A- 
din granit și mar- 
marelui sculptor 

eternizează memo-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
membrii delegației române au depus 
luni după-amiază o coroană de flori 
la Monumentul Eroului Necunoscut 
din apropiere de 

înălțat în anul 
vala, monumentul 
mură, creație a 
Ivan Mestrovici,
ria luptătorilor pentru libertatea șl 
independența Iugoslaviei. Pe colina 
Avala, luptătorii iugoslavi au dus 
lupte grele în timpul războiului de 
eliberare în anul 1944.

Membrii delegației române au fost 
însoțiți de Rato Dugonici, președin
tele Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Mustafa Șabici, mem
bru al Vecei Executive Federale, 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia Ia București, și alte persoa
ne oficiale.

La monument erau prezenți repre
zentanți ai organelor locale, gene
rali și ofițeri superiori.

Garda de onoare, aliniată în fața 
monumentului, prezintă onorul. Apoi 
este depusă coroana pe ale cărei 
panglici sînt înscrise cuvintele: 
„Din partea delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia".

Cei prezenți păstrează un moment 
do reculegere.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Iugoslaviei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer semnează apoi 
în cartea memorială din incinta mo- 
numoqtului.

★

Elena Ceaușescu, șl 
împreună cu tovară-

Ka-

Tri- 
pre- 
cea

Tovarășele 
lovanka Broz, 
șele Elena Maurer, Maria Mălnășan, 
Ștefița Șpiliak, Milka Petrici și alte 
persoane au vizitat luni după-amia
ză Muzeul Național și cetatea 
lemagdan.

La Muzeul Național, dr. Lazar 
funovlci, directorul Muzeului, a 
zentat colecția de arheologie și
de sculptură modernă iugoslavă, 
precum și lucrări din Galeria de la 
Dresda, care sînt expuse în prezent 
la Belgrad.

La Kalemagdan, directorul Institu
tului pentru ocrotirea monumente
lor culturale din Belgrad, Iova Se- 
kulicl, a făcut vizitatoarelor un is
toric al vestitei cetăți.

PARIS. — La Ministerul pentru pro
blemele sociale al Franței au con
tinuat în lot cursul, nopții de dumi
nică spre luni discuțiile între repre
zentanții guvernului, ai 
și sindicatelor asupra 
remunerării, condițiilor 
pensiilor, reducerii zilei
folosirea forței de muncă, dreptu
rilor sindicale, securității sociale și 
reformei fiscalității, 
după 
cieri, 
pidou 
care
acord privind majorarea 
minim de la 2,22 la 3 franci pe oră. 
începînd cu data de 1 iunie 1968 
și alte revendicări dintre care unele 
urmează să 
de Centrul 
francez, iar

Problema
spus Pompidou, urmează să fie dez
bătută în cadrul unor convorbiri 
între organizațiile sindicale și gu
vern, în vederea elaborării unui

patronatului 
problemelor 
de muncă, 

de lucru,

Luni dimineața, 
aproape 25 de orc de nego- 
primul ministru, Georges Pom- 
a făcut presei o declarație în 

a arătat că s-a ajuns la un 
salariului

fie examinate ulterior 
national al patronatului 
altele de guvern, 
drepturilor sindicale, a

proiect de lege care să prevadă ex
tinderea drepturilor sindicatelor în 
întreprinderi. El a subliniat că cen
tralele sindicale și cercurile patro
nale an hotărît să se reunească îna
inte de 1 octombrie a. c. pentru a 
examina toate problemele referitoa
re la folosirea forței de muncă.

Intr-o primă declarație făcută pre
sei după anunțarea acestui acord, 
secretarul general al Confederației 
Generale a Muncii, Georges Seguy, 
a relevat că „revendicările sindica
telor au găsit în cele din urmă o 
soluție dacă nu totală, cel puțin 
parțială. Rămîn încă multe de fă
cut. însă revendicările oamenilor 
muncii au fost reținute în cea mai 
mare parte, iar 
nut nu poate fi 
nostru nu va fi 
înainte de a ne
torii. Considerăm că pe 
țămintelor și aprecierilor 
vom prezenta 
vor lua în cel 
rîrile care se

făcut
vinzare începînd 

aproximativ 7 000 
care 5 000 numai

ceea ce s-a obți- 
neglijat. Răspunsul 
înaintat 
consulta

oamenilor 
mai scurt 

impun".

guvernului 
cu munci- 

baza învă- 
pe oare le 
muncii, ei 
timp hotă-

EZternA

cei aproximativ 
deformații fizice, 
mîini sau picioa- 
toate membrele, 
efectele nocive

numărul victime- 
vertiginos, mai ales

Ruperea relațiilor diplomatice 
dintre Uganda și Sudan

După 5 ani de tergiversări, 
probe, contraprobe și expertize 
diciare și medicale, luni a început 

• la Aachen procesul intentat fțrmel 
vest-germane „Chemie-Grunentlial" 
din Stolberg, producătoarea thalido
midei. Pretinsul medicament, cu
noscut și sub numele de Contergan, 
care a fost pus în 
din 1957, a
de victime, dintre 
în R.F.G., 1 900 în 
Japonia și 400 în 
Marea Britanic, 
rhalidomida, căreia 
i s-a făcut o recla
mă deșănțată pen
tru presupuse efec
te calmante, era 
folosită de femeile gravide fără ca 
ele să bănuiască gravele consecințe 
pe care aceasta le avea asupra fătului. 
Așa s-au născut 
7 000 de copii cu 
Cei mai multi fără 
re sau chiar fără 
Pînă a se constata 
ale thalidomidei, 
lor a crescut
că aceasta a fost exportată de firma 
vest-germană în 50 de țări și sub 
diverse denumiri. In afară de copiii 
schilozi, numeroase mame au rămas 
cu grave urmări de natură nervoa
să. Thalidomida a declanșat cea mai 
mare tragedie în istoria medicinei. 
Au existat numeroase cazuri cînd 
mamele disperate și-au ucis copil 
născut! cu malformații. Așa a fost 
cazul Helgăi Siderau din Frankfurt 
pe Main, care și-a omorît copilul în 
vîrstă de 3 ani născut fără membre
le superioare și inferioare

KHARTUM. — Relațiile diploma
tice între Uganda și Sudan, relatea
ză agenția France Presse într-o co
respondentă transmisă de la Khar
tum, au fost în mod virtual rupte. 
Ambasadorul Sudanului la Kampala

Noi atentate la
Ciudad de Panama

CIUDAD DE PANAMA. — Garda 
națională panameză a împiedicat pe 
David Amado, președintele Consi
liului electoral să se întîlnească cu 
membrii acestui organism, acțiune 
considerată ca urmărind să vină în 
sprijinul candidatului opoziției la 
recentele alegeri prezidențiale, Ar- 
nulfo Arias. Amado a preluat postul 
de președinte al Consiliului electo
ral joi-a trecută, dar opoziția a pre
tins că această schimbare era me
nită să ajute pe candidatul guver
namental David Samudio în timpul 
operației de numărare a voturilor.

Pe de altă parte, La Ciudad de 
Panama au avut loc noi atentate. 
Un agent care asigura garda de 
corp a ministrului justiției, Joaquin 
Franco, a fost asasinat cu gloanțe 
trase de persoane necunoscute din- 
tr-un automobil. In acel moment, 
ministrul se afla în locuința candi
datului guvernamental la președin
ție, David Samudio. Numărul per
soanelor ucise în cursul tulburărilor 
ce au urmat alegerilor prezidențiale 
se ridică acum la patru.

nu a putut să-și prezinte scrisorile 
de acreditare, ca urmare a refuzu
lui guvernului statului Uganda. Tot
odată, guvernul ugandez a refuzat 
să primească la Kampala doi repre
zentanți speciali ai președintelui 
Ismail El-Azhari, care urmau să pre
zinte președintelui Milton Obote ex
plicații în legătură ou recentele in
cidente de la frontiera dintre cele 
două țări.

Agenția France Presse, citind sur- 
oficiale de la Khartum, relevă 
guvernul sudanez va rechema 
reprezentantul său diplomatic 
Uganda.

După cum se știe, acum cîteva sap- 
tămînl un detașament al forțelor ar
mate sudaneze a angajat o luptă cu 
unități ale armatei ugandeze, mai 
mulți militari din ambele părți pier- 
zîndu-șl viața.

se 
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O VICTIMA A THALIDOMIDEI !...

similar a Tost înregistrat și în BeL 
gia. Mama ucigașă, Sussane Vande- 
putt a fost achitată de justiție.

Autoritățile vest-germane se afli 
în posesia a sute de plîngeri îm
potrivi fabricanților Thalidomidei. 
Recent, se aprecia că totalul despă
gubirilor pe care ar trebui să Io 
plătească victimelor laboratoarele 
„Chemie-Grunenthal" . se ridică la 
peste 100 milioane de mărci vest- 

germane. Rămîne 
de văzut care va 
fi verdictul tribu
nalului din Aachen, 
în fața căruia vor 
compare cei opt 
acuzați. Este vor
ba, între alții, de 

dr. Heinrich Mueckter, șeful cerce
tărilor și producției de la firma mai 
sus-amintită, care a avut o contri
buție însemnată la descoperirea așa- 
zisului medicament, Jacob Chauvis- 
tre și Herman Leufgens, directori, 
precum și alți cinci colaboratori. 
Patronul firmei, dr. Hermann Wirtz, 
deși este principalul acuzat, nu va 
apare luni în boxa acuzaților. Wirlz, 
care este în virstă de 72 de ani, a 
suferit recent o operație și va fi ju
decat ulterior.

Acuzații se fac vinovați, între 
altele, că au produs și pus in vîn- 
zare un medicament fals. căruia, 
pentru a obține cîstiguri fabuloase, 
!-au făcut o publicitate exagerată. 
Se fac vinovați, de asemenea, că 
ay ignorat constatările unor medici, 
potrivit cărora administrarea Thali
domidei provoacă prurit, transpira
ție frison, stări vomitive, leșin și 
chiar paralizia membrelor. Totodată, 
procuratura din Aachen acuză fi’r- 
ma „Chemie-Grunenthal" și pe prin
cipalii colaboratori ai acesteia 
deși au fost încunoștințați 
secințele grave, au refuzat 
teze producția și vînzarea 
midei

Așadar la Aachen începe
ces de mari proporții din punct de 
vedere al conținutului și duratei. 
Dosarul conține 70 000 de pagini de 
documente și declarații făcute de 
1 200 de persoane și, după părerea 
observatorilor, procesul nu va 
mai puțin de doi ani, timp în 
în fața instanței vor depune 
350 de martori din străinătate, 
cum și 29 de experți 
Interesul pe care-I sttrnește 
proces este demonstrat de faptul că 
la dezbaterile sale și-au anunțat 
participarea un număr de 300 de 
ziariști.
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ACTE ALITATEA PF (,! CE
O NOUA SCĂDERE
A CURSULUI LIREI STERLINE

PE URMELE
LUI ULISE

Rezultatele alegerilor 
din R. D. Vietnam

HANOI. — La Hanoi au fost date 
publicității rezultatele alegerilor în 
organele locale ale puterii de stat 
în raioanele 
și orașele R. 
au participat

autonome, provinciile 
D. Vietnam. La alegeri 
98,51 la sută din nu-

mărul alegătorilor. Au fost aleși ca 
deputati 2 559 reprezentanți ai mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, 
reprezentanților naționalităților con
locuitoare, organizațiilor politice, so
ciale și religioase.

Puține șanse de reușită 

în negocierile nigeriano-biafreze

nigeriano-biafreze să se 
reglementare a conflic- 
dintre guvernul federal 
și Biafra. Examinarea 

înscrisă pe a-

KAMPALA. - La Kampala, trans
mit corespondenții agențiilor de pre
să, există puține șanse ca negocie
rile de pace 
soldeze cu o 
tului militar 
al Nigeriei
problemei de fond 
genda convorbirilor — sistarea osti
lităților militare și restabilirea pă
cii în Nigeria — a evidențiat pozi
țiile diametral opuse pe care s-au 
situat cele două delegații. Potrivit 
agenției Rveler, delegația guvernu
lui federal 
punctul de

al Nigeriei • împărtășește 
vedere că negocierile de

pace se pot desiășma în condițiile 
continuării ostilităților militare, în 
timp ce delegația bialreză insistă a- 
supra necesității sistării lor ca o 
condiție esențială a soluționării 
conflictului.

Greutăților generate de pozițiile 
ferme ale celor două părți li -s-a a- 
dăugat un element nou: dispariția 
lui Johnson Banjon, secretarul par
ticular al lui Anthony Enahoro, șe
ful delegației guvernului federal al 
Nigeriei. „Cazul" Johnson Banjon 
ar putea duce la sistarea convorbi
rilor de pace, consideră observatorii 
politici.

Orientul Apropiat

Declarațiile ministrului
de externe al

CAlRO. — „Noi l-am informat pe 
Gunnar Jarring că sîntem de acord 
să aplicăm rezoluția, dar refuzăm 
să renunțăm măcar la o palmă de 
teritoriu arab" — a declarat minis
trul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, într-un interviu acorr 
dat ziarului egiptean „Al Gutnhuria". 
Trimisul special al secretarului ge-
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R.A.U.
neral al O.N.U. în Orientul Apropiat 
— a spus Riad — nu poate spera 
să rezolve în mod pașnic criza din 
Orientul Apropiat atît timp cit Iz- 
raelul refuză să aplice rezoluția 
Consiliului de Securitate în legătu
ră cu retragerea trupelor izraeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate și cu 
problema refugiaților palestinieni.

LONDRA. Din Londra se anunță o 
nouă scădere a cursului lirei sterli
ne, â cărei paritate cu dolarul a co- 
borît la 
cizează 
poziției 
dată cu

2,3042 și 50 la sută. Se pre- 
a 
o 

al

că această nouă slăbire 
lirei sterline

publicarea
a intervenit 
unui raport

Creșferea număru
lui infracțiunilor la 
Washington

WASHINGTON. In perioada apri
lie 1967 — aprilie 1968, numărul in
fracțiunilor a crescut în capitala fe
derală a Statelor Unite cu 24,5 la 
sută, a comunicat poliția din Was
hington. In această perioadă
înregistrat 41111 delicte serioase, 
comparație cu 33 031 înregistrate 
precedentele 12 luni.

s-au 
în 
în

Demonsfrafii 
de protest în 
R. F. a Germaniei

BONN. In R.F. a Germaniei con
tinuă demonstrațiile de protest îm
potriva legislației excepționale, care 
urmează să fie adoptată miercurea 
aceasta de Bundestag. Sute de stu- 
denți ai facultății de teologie din 
Heidelberg au început duminică 
greva foamei. O grevă similară a 
fost organizată de studenții 
orașul Malnz.

CINCI GEMENI
CIUDAD DE MEXICO. — O 

țărancă din localitatea Cruz 
de Los Esteros, în virstă de 
29 de ani, a născut cinci co
pii — dintre care trei au ră
mas in viată, s-a anunțat la 
Ciudad de Mexico. Gemenii, 
cu toții fete, s-au născut pre
matur. Supraviețuitorii — care 
cintăresc 350, 550 și 800 gra
me — au fost plasați intr-un 
incubator la spitalul din Poza 
Rica și, după cum au anunțat 
medicii, se ailă într-o stare 
satisfăcătoare.

Institutului național pentru cercetări 
economice și sociale din Londra, în 
care se atrage atenția că perspecti
vele balanței de plăți a Angliei nu 
îndreptățesc speranțele unei îmbu
nătățiri și se recomandă instituirea 
unui control asupra importurilor 
britanice.

9 TEHERAN. — Potrivit ultime
lor știri difuzate la Teheran, 37 de 
persoane și-au pierdut viața ca ur
mare a inundațiilor care s-au pro
dus in regiunea de nord a Iranului. 
Numeroase familii din regiunea si
nistrată au rămas fără adăpost.

Incident în Cipru
NICOSIA. Un cipriot turc a 

fost împușcat duminică de o patrulă 
de polițiști în apropierea localității 
Vretsia (în vestul Ciprului), anunță 
un comunicat al poliției locale.

Potrivit comunicatului, victima ar 
fi tras cu arma asupra patrule' de 
polițiști. Este primul incident sem
nalat în regiunea respectivă după 
instaurarea calmului în urmă cu 
șase luni.
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PIREU. Un tinăr 
grec, Petros Kloudas, 
sil duminică portul 
pe bordul unei mici 
cațiuni cu pînze, 
efectua
tiv 5 100 kilometri al cdlățo- 
riei lui Ulise, așa cum a 
imortalizată in Odiseea 
Homer. Această călătorie, 
care Kloudas speră sd o
cheie după trei luni, va avea 
ca itinerar Tunisul, insulele 
Favignana și insulele Lipari, 
de lingă Sicilia; va urma a- 
pol Corsica și Capri, unde 
Ulise s-a lăsat legat de catar
gul vasului său pentru a re
zista cînlecului ademenitor al 
sirenelor; ulterior, Kloudas 
intenționează să treacă prin 
strimlorile Messinei, între Si
cilia și coasta italiană, pînă 
tn Syracusa și apoi fn Corfu, 
unde Ulise a naufragiat; tn 
ultima etapă a călătoriei, na
vigatorul grec speră să de
barce pe Insula Ithaca, unde 
Odiseea se încheie, o dală au 
revederea dintre Ulise și so
ția sa, Penelopa.

U.R.S.S.
Construcția cen

tralei electrice a- 
tomice de la 
vo-Voronej 
tinuă în ritm 
ținut. Primul 
agregat cu o
tere de 210 MGW

No- 
con- 
sus- 

ei 
pu-

a furnizat
1967 un
trei sute

în anul 
miliard

milioane
kw-ore de energio 

electrică.
In clișeu: In

sala de mașini a 
primului agregat 
al centralei elec

trice atomice de 
la Novo-Voronej.
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