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CONSTITUIREA 
COMITETULUI 
UE PARTID 
Șl AL CONSILIU
LUI POPULAR 
AL COMUNEI 
ANINOASA

Duminică a avut loc adunarea co
mună a membrilor de partid și a 
deputaților din comunele Aninoasa 
și Iscroni pentru constituirea orga
nizației de partid și a consiliului 
popular al comunei Aninoasa care, 
pe baza noii împărțiri adinlnlstra- 
tiv-teritoriale a județului, cuprinde 
și fosta comună Iscroni.

La adunare au participai tovarășii 
Lazăr David, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al P.C.R., 
președinte al Consiliului popular 
municipal, Furdui Gheorghe, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid și Blaj Traian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal.

Intrînd în ordinea de zi, aduna
rea a botărit constituirea organiza
ției comunale de partid șl a ales 
comitetul de partid comunal. Ca se
cretar al comitetului de partid a

fost ales tovarășul Găgeanu Dumi
tru, iar locțiitor de secretar tov. 
Diaconescu Antonie. Apoi, adunarea 
a trecut la constituirea consiliului 
popular comunal și a ales comite
tul executiv al consiliului popular. 
In funcția de președinte al comite
tului executiv a fost ales tovarășul 
Blag Teofil, iar ca vicepreședinți 
tov. Simo Iosif și Băncilă Minodora. 
Secretar al comitetului executiv al 
consiliului popular a fost numit tov. 
Pelrilean Gheorghe

In continuare, tov. Găgeanu Dumi
tru, secretar al comitetului comu
nal de partid, a prezentat un ra
port privind „Sarcinile comuniști
lor, deputaților și ale oamenilor 
muncii din comuna Aninoasa pen
tru întărirea continuă a muncii de 
partid și dezvoltarea social-econo- 
mică a comunei". Pe marginea ma
terialului au luat cuvîntul 14 tova-

răși. Vorbitorii și-au exprimat acor
dul deplin față de hotărîrea ca cele 
două localități, Aninoasa și Iscroni, 
să formeze o singură comună pu
ternică și cu largi posibilități de dez
voltare. Totodată vorbitorii s-au an
gajat să-și aducă dip plin contribu
ția la dezvoltarea și înfrumusețarea 
continuă a comunei. In cadrul dis
cuțiilor s-au făcut numeroase pro
puneri, îndeosebi în ceea ce priveș
te îmbunătățirea gospodăririi comu
nale, a alimentării cu apă și a de
servirii locuitorilor de către organi
zațiile comerciale.

In încheiere, a luat cuvîntul to
varășul I azăr David Vorbitorul a 
făcut recomandări prețioase comu
niștilor și deputaților privind mobi
lizarea tuturor cetățenilor la condu
cerea și rezolvarea treburilor ob
ștești.
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MUZICA 
BARBARĂ

Este de necre/.ut să asociezi muzicii un ase
menea atribut. Muzica, adevărata muzică, nu 
poate fi decît nobilă. Și totuși ea poate să lor- 
lureze. '

Să presupunem că e spre seară și aștepți o 
convorbire telefonică. In sfîrșit, apelul I Ridici 
receptorul: auzi foarte slab glasul celui aștep
tat și foarte puternia muzica transmisă de pos
turile de radio. Nu se înțelege nimic, strigi mai 
tare și tot nimic!

Bați în furcă, încerci să atragi atenția cen
tralistei că nu se poate vorbi, dar zadarnia. De 
la Petroșani și pină la Uricani nu te aude ni
meni in afară de interlocutorul de la celălalt 
capăt al firului care mai mult te bănuie. Așa 
a fost în după-amiaza zilei de 2 iunie. Și nu

jurnal 
citadin

numai atunci. Ajunsă pe căi lăturalnice in cen
tralele oficiilor poștale, muzica pătrunde în re
țeaua telefonică și de aici sursă de nervi, de 
prelungire nejustiiicată a convorbirilor, de dis
cuții uneori prea puțin politicoase cu centra
listele.

Intrucil nu poți renunța la convorbire, ești 
pus în situația de a insista, de a cere cu insis
tență o deservire corespunzătoare. Și numai du- 
!>ă discuții epuizante, după multe minute de bă
tăi In lured, cereri, implorări, argumentări ele., 
c.onstați că totuși se poate vorbi la telefon. Din 
partea conducerii oficiului P.T.T.R. se impune 
deci un control atent asupra deservirii prin re
țeaua telefonică și mai ales luarea de măsuri 
pentru eliminarea acelei muzici intruse care nu 
numai că le împiedică să-l auzi pe interlocutor, 
dar dă centralistelor prilejul de a uita că se ailâ 
în timpul serviciului, intr-un post în care se cere 
operativitate, solicitudine, atenție deosebită față 
de cerințele cetățenilor.

I. B.

Doi meseriași iscusiți din secția mecanică a 

U.R.U.M.P. — Holigher Vasile și Paqani Carol.

VIZITĂ UTILĂ
Elevii clasei a X-a de la Liceul Uricani, însoțiți de 

profesoara Nuțiu Viorica, au vizitat de curînd atelie
rul mecanic al garajului Lupeni. Scopul vizitei a fost 
consolidarea cunoștințelor dobîndite de elevi în orele 
de curs la capitolul din fizică Mașini termice. Maistrul 
Bojin Ion și mecanicul Mîndruță Ion le-au vorbit ele
vilor despre o serie de defecțiuni ce survin la mașini, 

despre construcția și principiul de funcționare a mo

torului cu ardere internă. Vizita a fost deosebit de 
instructivă, elevi ca Sanda loan, Pădure Viorica, Oră- 

șan Aurel, Kovacs Ioana manifestînd mult interes pen

tru completarea cunoștințelor despre mașinile termice.

O bizară înfîmplare petrecută în timpul celui de
al doilea război mondial, readusă în actualitate

V AS UL IN VIZIBIL 
DIN PHILADELPHIA

Revista franceză „Planete" în 
ultimul său număr a readus în 
discuție o misterioasă întîmpla- 
re din timpul celui de-al doilea 
război mondial: dispariția șl 
reapariția unoF vase în portul 
Philadelphia.

In mod sigur, aceste dispariții 
sint probabil legate de una 
dintre cele mai tulburătoare 

și secrete experiențe încercate vreo
dată in cursul celui de-al doilea răz
boi mondial de marina americană. 
Un singur om știa ceva, doctorul 
Morris K. Jessup, dar vorbea prea 
mult și într-o bună zi a fost găsit 
mort în mașină: sinucidere, a de
clarat poliția.

înainte de a muri, dr. Jessup a 
ridicat vălul misterios care acope
rea ciudatele întîmplări din timpul 
războiului. In perioada despre care 
vorbim își face aparția așa-numita 
„Philadelphia Experiment", care a- 
vea ca scop să facă navele invizi
bile 1 A fost o reușită parțială, dar 
a avut rezultate neașteptate și mor
tale.

Pentagonul și Serviciul amiralită
ții americane refuză să vorbească mult 
despre ea pretinzind chiar că nu a e- 
xistat niciodată „Philadelphia Experi
ment". Dar dacă cineva ar cere să 1

se prezinte jurnale de bord ale unor 
unități și chiar ale unor cargouri 
care s-au aflat în apropierea unor 
experiențe (este cunoscut că, con
form legii, toate jurnalele de bord 
ale navelor sub pavilion american 
sînt păstrate și pot fi și acum con
sultate), acestea nu sînt niciodată 
„disponibile". Dar ce se știe in fond 
despre toată povestea asta ? Și în 
special despre sftrșltul... atît de ne
așteptat.

Intr-o frumoasă dimineață însori
tă din luna noiembrie a anului 1943, 
picolița unui bar frecventat de ma
rinarii din portul Philadelphia a scă
pat din mină paharul pe care-1 șter
gea, văzînd subit materializindu-se 
pe taburetele din fața tejghelei trei 
marinari.

Cei trei oameni au cerut fiecare 
cite un whisky, dar, o clipă după a- 
ceea, au dispărut ! Mai surprinși au 
fost lucrătorii și marinarii care se 
aflau în apropierea arsenalului Phi
ladelphiei, cînd au văzut un mic 
vas-escortă, ancorat la mal, dispă- 
rînd cîteva minute și apărînd din 
nou.

In altă zi, Ia baza navală din Nor
folk, statul Virginia, niște marinari 
au văxut și ei apărlnd, iar apoi dls- 
părînd un mic vas-escortă. In a- 
ceeași seară, ziarul din Philadelphia

publica un articol care relata întim- 
plarea.

Edițiile următoare însă au apărut 
fără acest articol senzațional.

Ce s-a întimplat în realitate ? Du
pă părerea dr. Jessup, care se pare 
că era informat șl probabil că a 
participat chiar la această experien
ță, totul a început în primăvara a- 
țiului 1942 în momentul în care un 
tinăr savant, cunoscut și respectat, 
s-a prezentat la Oficiul de cercetări 
navale și a propus in modul cel 
mai serios un sistem de camuflare 
constind în a face invizibilă orice 
unitate in momentul în care aceasta 
s-ar afla pe mare. EI a declarat că 
vrea să aplice lucrările lui Albert 
Einstein asupra teoriei cîmpului uni
ficat. Potrivit doctorului Jessup, un 
misterios corespondent pe nume 
Allen, pe care nimeni nu l-a văzut 
vreodată, i-a scris în legătură cu a- 
cest lucru după război, pentru a-l 
explica matematic de ce experiența 
a eșuat totuși. După părerea lui, 
vasul-escortă experimental dispăruse 
pur și simplu în largul mării, în 
momentul dorit, dar experiența a 
avut urmări neașteptate și imprevi
zibile. Multe ore după prima și u- 
nica încercare, vasul-escortă a con-

(Cuntinuare in pag. a 4-a)

înainte de a pune

OAMENII PE DRUMURI
Zeci și zeci de pensionari din o- 

rașul Lupeni, dintre care amintim 
pe Benedek Adalbert, Bulzan Flo- 
rea, Gașpar Iosif, Griguță Vasile, 
Botici Aron, ca să numim numai pe 
oîțiva dintre ei, au primit cu întîr
ziere de două săptămîni pensia pe 
luna mai. La început s-a crezut că 
este vorba de o mică întîrziere, dar 
apoi s-au îngrijorat, și multi dintre 
ei au luat drumul Petroșaniului pen
tru a cere lămuriri Oficiului pen
tru probleme de muncă și asigurări 
sociale al municipiului.

Ce se întîmplase ?
Consumatorii de energie electrică 

trebuie să achite I.R.E.H. o garanție 
de 80 lei. Bineînțeles că această 
măsură se aplică tuturor abonaților, 
inclusiv celor pensionari. Dar în Ioc 
ca acești pensionari să fie solicitați 
de către personalul I.R.E.H. pentru 
efectuarea plății, s-a recurs la un 
procedeu extrem de comod pentru 
I.R.E.H., dar foarte supărător pentru 
pensionari: poprirea asupra pensiei. 
In legătură cu cn’ast fapt ne-am a- 
dresat organelor competente.

— Introducerea popririi este po
sibilă — arată tov. Măgureanu, șe
ful Oficiului pentru probleme de 
muncă și asigurări sociale al muni
cipiului Petroșani. Dacă un pensio
nar nu-și achită obligațiile, la cere
rea instituției creditoare oficiul la 
măsuri de reținere a sumei datorate. 
Dar spre deosebire de angajațil ac
tivi, în cazul cărora plata salariu
lui se face fără întîrziere, această 
poprire aduce multe neajunsuri: 
pensia este achitată numai după 
2—3 săptămîni, ceea ce dă naștere 
Ia reclamații, la nemulțumiri. A- 
ceastă poprire provoacă, de aseme
nea, cheltuieli în plus cu plata pen
siilor și implică un mare volum su
plimentar de muncă. Pensiile vin 
direct de la București și P.T.T.R. 
percepe o taxă pentru efectuarea 
plății. In urma introducerii popri
rilor, se face suspendarea plății pen
siilor respective la oficiul județean. 
După efectuarea operațiilor de re
ținere în urma cărora achitarea pen
siilor întirzie, se percepe din nou 
taxa de prestații de călre oficiul 
P.T.T.R. Iată deci multă muncă și 
cheltuieli in plus în cazul popririlor 
asupra pensiilor

— Credem ■ că poprirea asupra 
pensiilor pentru reținerea garanției 
I.R.E.H. poate fi introdusă numai 
într-un singur caz, și anume atunci 
cînd pensionarul refuză plata — a 
declarat tov. Farcaș Mihai, președin
tele comitetului secției sindicale a 
pensionarilor din Lupeni. Ceea ce a

provocat nemulțumiri este faptul că 
mulți pensionari n-au fost anunțați 
de acest lucru și au aflat de această 
garanție numai atunci cînd le-a fost 
oprită pensia. Acest lucru nu este 
just și conducerea I.R.E.H. trebuie 
să-l înțeleagă. Mai întîi să fie a- 
nunțat omul, să i se spună despre 
ce este vorba și numai în cazul ce
lor răiplatnici să se introducă po
prirea. Pentru că nu e puțin lucru, 
pentru un pensionar care nu are altă 
sursă de trai, să constate că își poa
te primi drepturile numai cu 2—3 
săptămîni mai tîrziu.

S-ar putea veni cu argumentul că 
I.R.E.H. a anunțat prin presă șl prin 
diferite alte mijloace despre obli
gativitatea achitării garanției, că are 
puțini agenți încasatori care să a- 
nunțe cetățenii de această obligație. 
Totuși normele în vigoare prevăd, 
într-adevăr, condiția ca mai întîi 
contribuabilul să fie întrebat asupra 
plății, și numai în caz de refuz șe 
poate recurge la poprire.

Ih nici un caz un cetățean nu poa
te fi tratat drept răuplatnic atîta 
vreme cît el ni-ci n-a fost întrebat. 
Conducerea I.R.E.H, trebuie să țină 
seama de acest lucru și să recurgă 
la popriri numai atunci cînd este 
cazul.

I. BRANEA 1

La impunătoarea stație de transformare de 220 kV, de la Terntaa 
centrala Paroșeni, controlul instalației se face cu atenție, cu minuțiozi« 
tate. Electricianul Dinca Trifu (în fotografie) este la post.
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Pentru evacuarea 
apelor din mină

La mina
nice pompe de fabricație so
vietică vor fi introduse în cu
rînd în subteran de către me
canicii sectorului VIII. Avînd 
o capacitate de 3 000 și 5 000 
litri pe minut, aceste pompe 
vor asigura evacuarea apelor 
reziduale și a celor provenite 
din infiltrații și lucrările de 
rambleu, cu o putere de eva
cuare do 200, respectiv f>00 
metri.

Petrila, cinci puter-

Bloc intrat 
în recepție 
la Vulcan

Astăzi a început recepționa- 
rea blocului G 4 di» Vulcan,

cuprinzind 60 de apartamente 
a 4 șl 3 camere, fiecare a- 
partament dispunind de balcon. 
Este prima clădire din oraș 
a cărei fațadă a fost acoperită 
cu terasin — ceea ce conferă 
blocului un aspect plăcut și 
îl apără de influențele aqen- 
ților atmosferici.

Finisajele interioare reușite 
vopsitoriile și zugrăveala în 
culori pastelate, bucătăriile 
spațioase, băile îmbrăcate in 
faianță asigură 
cat de confort 
tari.

un grad ridi- 
viitorilor loca-

Patiserie modernă
In fostul local al cofetăriei 

Corso din Lupeni s-a deschis 
o patiserie. Complet renovat, 
noul local oferă surprize plă
cute consumatorilor. In mijlo
cul interiorului este amena
jată o fintină arteziană, in ju
rul căreia se află mesele.

La noua patiserie, deschisa 
tot din inițiativa mandataru
lui Demeter Iosif, pot fi ser
vite produse delicioase la mi
cul dejun : omletă, crenvurșll, 
mămăliguță cu briază etc.

ECOURI LA ANCHETA 
„Cu cc boze materiale se 
îmbogăți posibilitățile de

Pe adresa redacției continua să sosească scrisori pe 
tema îmbogățirii posibilităților de agrement. Și e firesc. Rit
mul de lărgire șl dezvoltare a bazelor de recreere și distrac
ție e departe de cerințele locuitorilor Văii Jiului, chiar și 
față de promisiunile făcute în acest sens de organele în 
drept Ia începutul primăverii.

Pentru a reaminti organelor competente că oamenii aș
teaptă mal mult, publicăm șt aceste două scrisori:

încă o dată despre 
transportul spre 
locurile de agrement

Citind articolul „Cu ce baze ma
teriale se vor îmbogăți posibilitățile 
de recreere", am găsit de cuviință 
cîțiva iubitori al drumeției să facem 
cîteva propuneri referitoare la trans
portul în comun, cu autobuzele

I.C.Q., spre locurile de agrement, ne 
scrie cititorul Mltitelu Jenică din 
Lupeni.

Am considera foarte util ca ac
tualul cap de linie al curselor care 
circulă pe traseul Lupeni — Cîm.pu 
Iul Neag să fie mutat tocmai Ia 
Buta, adică unde se bifurcă drumul 
spre cabana Buta. Aceasta ar fi In 
avantajul tuturor turiștilor care merg 
în munții Retezat scutindu-i de un 
drum de mers pe jos de circa 4 km.

Mal propunem ca în perioada

Loc de popas peutru mulți excursioniști — SARMIZEGETUSA ROMANA.
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agrement*1
dintre lunile mai — octombrie ulti
mul autobuz care se înapotază sea
ra de la capătul noii linii să plece 
înspre Lupeni doar la orele 21—22, 
și asta mai ales duminica și la săr
bătorile legale. Propunerea este lot 
în avantajul turiștilor care, plecînd 
sîmbătă seara la cabana Buta, af 
avea posibilitatea să se întorcă du
minică seara mai tîrziu în Lupeni 
și nu ar fi nevoiți ca cel mai tîrziu 
la ora 19 să aștepte cursa în Cîmpu 
Iul Neag. In cazul cînd aceste curse 
nu ar fi rentabile pentru I.C.O., fu 
cursul săptămînii ar fl de dorit ca 
cel puțin sîmbăta, duminica și luni 
să fie totuși menținute. Poate n-ar 
fi rentabile la început însă ulterior 
cu siguranță s-ar... rentabiliza.

Avînd în vedere că înspre aceas
tă zonă a Văii1 Jiului se îndreaptă 
mulți turiști — oameni. ai muncii 
din Lupeni, Uricani și alte localități
— considerăm că ar trebui dat curs 
acestor propuneri ceea ce ar fi în 
Interesul pasionalilor drumeției la 
sfîrșitul de săptămînă.

Pentru a se evita aglomerările 
mai fi necesar ca duminica să fie 
puse curse suplimentare pe acesi 
traseu, așa precum a promis de alt
fel tovarășul Romoșan Gheorghe^

(Continuare în pag. a 3-a)

»Brnr a
Azi la ora 8 temperatura 

aerului a fost de plus 15 gra
de Ia Petroșani și plus 12 

grade la Paring. Maximele de 

ieri au fost de plus 24 grade 

și, respectiv, plus 17 grade,

PENTRU URMĂTOARELE 24 

DE ORE: Vremea devine 
instabilă cu cerul mai mult 
acoperit. Precipitații slabe sub 

formă de averse de ploaie.
_________________________________
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REALIZAREA RITMK A
dai in

DIN ABATAJ COClRI A

INVESTIȚIILE COMERCIALE

EXECUȚIE RAPIDA,
EFICIENȚA MAXIMA !

de abataj 
mina I la 
mult timp, 
la atelieî

noul atelier

rit- 
re-
Cll 
ale

ce privește asignrarea îndeplinirii 
proprii de plan de c&tre brigăzi, un 

a avnt o convorbire pe această temă 
maiștri de la sectoarele I, II și HI

căuta soluții
descomple-

rANCMETA’

direcție al 
bine dacă 

destule — 
mici

și scule. S-ar 
timp, munci- 
tot schimbul

A PRODUCȚIEI 
ÎNCEPE

Nenl

ciment

losință

Petrila.

Mibai

MARȚI 4 IUNIE 1968

ISectorul III Vulcan

jPE DRUMUL
1
’rezultate
IPROMIȚĂ-

UNOR

TOAItE

Îndeplinirea ritmică a planului de producție presupune 
o organizare a procesului tehnologii- în așa fel făcută, în- 
cît fiecare brigadă, fiecare schimb să-și realizeze sarcinile 
proprii de plan.

Asistența tehnică, aprovizionarea la timp cu materialele 
și sculele necesare, munca cu omul, sînt cîțiva dintre fac
torii de bază care, respectați, pot asigura fiecărei brigăzi 
condiții optime pentru a-și realiza planul de producție încă 
din prima zi a lunii.

Deși rezultatele de pînă acum ale minei I.onea sînt 
bune — în luna mai toate cele cinci sectoare și-au înde
plinit sarcinile de plan realizînd un plus de 3 027 tone — 
mai sînt încă brigăzi care nn realizează ritmic planul din 
dilerite cauze.

Pentru a cunoaște preocuparea conducerii unor sectoa
re. a maiștrilor in 
mice a sarcinilor 
dacfor al ziarului 
șefi de brigadă și 
minei Lonea...

Relatăm cuvîntul participanților.

miner șef 
„La fiecare 

înmîne^ză 
luna urmS- 
sîntem mu-

60S1INAȘ DUMITRU, 
de brigadă, sectorul II: 
sfÎFșit de lună, mi se 
foaia de acord pentru 
toare. Dar din cauză că
tați de la un loc de muncă la altul, 
fără ca noul front să fie dinainte 
pregătit, pierdem mult timp cu lu
crări de amenajare neproductive la 
noul front. Așa am petit în luna a-

prilie, cind din această cauză n-am 
realizat planul.

Trebuie să arăt că și aprovizio
narea cu materiale este de multe 
ori necorespunzătoare. Cred că este 
necesar să se acorde mai multă aten
ție problemelor mecanizării. Ar fi 
necesară dotarea minei Lonea cu o 
foreză pentru săparea suitorilor. Se 
poate face mai mult și 1n ce pri

ffl

CĂUTĂRI, SOLUȚII TEHNICO-ECOHOMICE

Suitorii pot ii sâpați moi 
economic $1 mal rapid

<1 O realizare novatoare la mina 
Petrila: forarea cu gaură de sondă

• Sapa cu role înlocuiește freza 
cu cuțite

• 400 000
vidia 
lei economii anuale
ori-

strate-
O dată cu deschiderea a noi 

zonturi pentru exploatarea 
lor 3 și 5, minerii petriieni au tre
buit să execute un volum mare de 
suitori în culcuș. Arializîndu-se 
normele acordate și realizările ob
ținute la săparea suitorilor pînă a- 
nul trecut, s-a ajuns la concluzia 
că avansarea medie în condițiile 
existente nu poate depăși 1- 
înl/zi. Viteza de săpare redusă 
datoiește condițiilor tectonice, 
tușul acestor straie fiind format 
roci gresoase cu infiltrații de
ian. Emanațiile mari de GH4 impu
neau pușcarea cu exploziv de sigu
ranță și aprinderea instantanee, a- 
cestea aducînd după sine, încetini
rea vitezei de avansare. Se ridica 
deci în fața cadrelor tehnice ale mi
nei problema de a găsi o metodă de 
săpare cît mai economică și rapidă. 
S-au făcut o serie de încercări și 
modificări privind forma, diametrul 
și materialul de tăiere, reglîndu-se 
avansul și turația forezei în funcție 
de 
au 
rea 
for
încîl necesita să fie recondiționate 
ori schimbate plăcutele. Preocupați 
«te găsirea unor soluții, minerul 
Pop loan 50 și inginerul șei al ex
ploatării, Dumitru Simota, au con
ceput o inovație adaptînd la coloa
na lorezei SBM-3U o sapă cu role

-1,2 
se 

cul- 
din 

me-

tăria rocii. Rezultatele Insă nu 
fost satisfăcătoare. După fora- 
a ciTca 1—1,5 ml, uzura cuțite- 
vidia era atît de pronunțată

de tip R 16 CB-1 cu diametrul de 
300 mm și un sistem de ghidare 
pentru menținerea direcției. Atît 
sistemul de ghidare cît și legătura 
între coloană și sapa cu role au fost 
executate în atelierele exploatării.

Rezultatele au fost cît se poate 
de avantajoase. Intr-un timp scurt 
s-au forat 7 suitori 
totală de 810 ml.

Avantajele sapei 
dite: viteza mare 
sie 0,1 ml/minut), 
funcționare (cu o 
200 ml, după care 
nează ușor prin sudare cu electrozi 
El 400), costul redus al sapei de 
numai 50 la sută din prețul coroanei 
de săpare.

Prin faptul că suitorii au fost să- 
pați cu gaură de sondă, s-au obți
nut și alte avantaje: s-a realizat 
un circuit continuu de aeraj care 
exclude acumulările de CH4. Ulte
rior, cînd se exertă lucrările de ex- 
cavatii și armare a suitorului coloana 
de aeraj nu mai este necesară reali- 
zîndu-se deci economii de a£r com
primat și energie electrică, tuburi de 
aeraj și bineînțeles economiile la ma
nopera necesară pentru montarea co
loanei; efectul de rupere al pușcării 
este superior, datorită existentei gău
rii forate care creează o suprafață li
beră. Toate acestea înseamnă econo
mii de circa 400 000 lei anual, în 
funcție de lungimea forajului exe
cutat.

vește folosirea mașinilor de încărcat".
BURDEA NICOLAE, miner șef de 

brigadă, abatajul cameră 108, sec
torul I: „Din < 
mecanic pentru
— perforatoare,
— a fost mutat 
mina II, pierdem 
cu naveta de la 
distanța de la abataj la 
fiind mare. Mai mult, reparațiile se 
fac de mtetuiala. Pentru schimba
rea sfredelelor, un om din brigadă 
pierde cîteva ore. Mă nemulțumeș
te de asemenea și activitatea nor- 
matorului de sector, Constantinescu 
Iulian, care intră foarte rar în mină 
și la recepție — necunoscînd ce 
lucrări am efectuat, ce greutăți am 
avut — nu ne socotește toate lucră
rile ce le-<am executat.

Ar fi bine ca realizările zilnice 
ale brigăzilor să fie afișate pe un 
panou, să știm fiecare ce am lucrat. 
Vreau să mai spun că în prima de
cadă multe brigăzi rămîn sub plan 
din cauză că asistenta tehnică și a- 
provizionarea cu materiale sînt ne
glijate. In decadele următoare, 
maiștrii ne ajută mai mult și așa 
recuperăm restantele. Dacă s-ar da 
aceeași atenție primei decade ca și 
cele! de a doua jumătăți a lunii, re
zultatele noastre ar fi mult mai 
bune".

COJOCARU ION. miner șef de 
brigadă, abatajul cameră 605, sec
torul III: „Pierdem mult timp cu 
prelungirea transportoarelor, a con
ductelor, din cauza mecanicilor care, 
nu întotdeauna pot fi găsiți la 
timp. Reparațiile utilajelor se fac 
de multe ori necorespunzator. Așa 
s-a întîmplat cu un ciocan de aba
taj, care a stat la atelier pentru 
reparație o lună de zile — de la 28 
martie pînă la 28 aprilie. Lipsesc 
pile pentru ascuțirea joagarelor. La 
fel, ducem lipsă de scări. De multe 
ori noi trebuie să transportăm sco
curi, lanțuri, lemn ; pierdem timp 
iar lucrul In abataj nu merge cpm 
trebuie. Propun ca fronturile 
de lucru să fie aprovizionate 
cu lemn corespunzător ca dimensiu
ni, pentru a nu se pierde așa mult 
lemn. Comenzile să se facă după 
cum situația locului

cauză că atelierul 
repararea uneltelor 
ciocane 
de la

i foarte
i front

muncă".
BACIU ION, miner șef de briga

dă. abatajul 802, sectorul II, mem
bru în comitetul de 
C.C.V.J.: „Ar fi foarte 
în mină — locuri sînt
s-ar amenaja ateliere pentru 
reparații de utilaje 
evita astfel risipa de 
toril ar lucra efectiv, 
la front.

Este necesar a se 
pentru preîntimpinarea 
tării brigăzilor în primele zile ale 
lunii, din cauza , concediilor, zileior 
de boală etc. Aceasta este o altă 
deficientă care împiedică realizarea 
planului în prima decadă".

Alti șefi de brigadă 
Gherase 
sectorul 
sectorul 
ficiențe, 
rea artificierului 
pușcare, lipsa materialelor și a pie
selor de schimb, neprezenlarea 
pografului la recepție înainte de 
fectuarea surpării, iluminatul în 
bataj uneori necorespunzator.

Despre deficiențele semnalate 
posibilitățile de remediere au 
bit și Onici Ion, maistru principal 
la sectorul II, Pătrui Avram, mais
tru la sectorul UI și David Gheor- 
qhe, maistru principal la sectorul I.

Din relatările paTlicipanților la 
convorbirea avută cu reprezentantul 
ziarului nostru, se desprinde urmă
toarea concluzie: carențele care se 
manifestă în organizarea și supra
vegherea procesului de producție în 
prima decadă, Ia cele trei sectoare 
ale minei Lonea, pot fi remediate. 
Se cere însă o mai atentă preocu
pare față de fiecare schimb, față de 
fiecare brigadă în fiecare zi de către 
maistrul de schimb. Conducerea minei, 
readucerile sectoarelor sînt che
mate să acționeze imediat. Realiza
rea ritmică a planului 
insistență. Numai 
vor fi din ce în 
măsura harnicului
Lonea.

între care 
Mihai și Porca Ioan, de la 
I, Ralea Simion II de la 
II au semnalat aceleași de- 
la care se adaugă întîrzie- 

la lucrările de

to-
e-
a-

?i 
vor-

o cere cu 
astfel rezultatele 

ce mai bune, pe 
colectiv al minei

cu o

cu 
de 
durata 
sapă se 

se

role 
foraj

lungime

sînt vă-
(ln gre- 

mare de 
pot fora 

recondițio-

(hclluiclllc neproductive 
— eliminate complet

Căutările pcLulenilor cuprind tot 
mai multe domenii. In anul 1967, 
cheltuielile neproductive ale minei 
Petrila s-au ridicat la 489 mii lei. 
La sfîrșitul primului trimestru din 
1968, deci după numai trei luni, bi
lanțul înregistrează la acest capitol 
o creștere mare: peste 760 000 lei. 
Dar cu toată această creștere care 
prevestea și pentru viitoarele tri
mestre consecințe financiare neplă
cute, iată că în trimestrul II se 
produce o întorsătură pe cît de ne
așteptată pe atît de îmbucurătoare: 
reducerea la zero a cheltuielilor 
neproductive.

Cum se explică aceasta ? Prin ce 
măsuri organizatorice s-a găsit mo
dalitatea de lichidare a lor?

Se știe că exploatările miniere nu 
dispun de suficiente condiții pentru 
descărcarea din vagoane, într-un 
termen scurt, a materialelor și în
deosebi a lemnului de mină. Ame
najările la suprafață nu corespund 
în toate cazurile cerințelor. Din a- 
ceastă cauză, lunar se înregistrează 
mij de ore locații, pentru nedescăr- 
carea la timp a vagoanelor. Se mai 
înregistrează cheltuieli ce ar putea 
Ii evitate penîiu repetatele anulări

de vagoane neîncărcate în termenul 
planificat.

Toate aceste cheltuieli — nepro
ductive — la mina Petrila, cu nu
mărul de muncitori care formau e- 
chipa de descărcare nu puteau fl 
înlăturate. Chiar dublarea număru
lui de muncitori nu aducea după 
sine o îmbunătățire, deoarece in
fluenta ciștigul mediu al muncito
rilor retribuiti printr-un fond de sa
larii condiționat de efectivul scrip
tic al minei. In această situație s-a 
recurs la o soluție simplă: au fost 
angajați muncitori din afara exploa
tării, plătiți din fondul nescriptic, 
fond neutilizat lună de luna. Mun
citorii lucrează în acord și asigură 
descărcarea și încărcarea vagoane
lor Ia timp astfel Incit de la 15 
martie nu s-au mai plătit locații 
pentru nedescărcarea la timp a va
goanelor sau pentru anularea aces
tora.

Iată deci că, printr-o măsură de 
organizare aparent simplă dar e- 
ficace, s-au eliminat complet chel
tuielile neproductive ale exploată
rii.

1 M.

iosl îndeplinit doar in luna

Dezvoltarea intr-un ritm susținui 
a JoralitătiloT noastre prin construi
rea a numeroase cartiere noi de 
blocuri, creșterea populației Văii 
Jiului, a ridicai necesitatea sporirii 
substanțiale a spațiului comercial, 
modernizarea Telelei existente de 
magazine pentru a putea asigura o 
cît mai bună aprovizionare a popu
lației cu cele necesare 
fiecare zi, cu bunuri 
de folosință îndelungată.

In decursul ultimelor
nii, bazinul nostru s-a îmbogățit cu 
zeci de noi magazine, unele ame
najate la parterul blocurilor iar 
altele în moderne complexe comer
ciale cum sint cele din Lupeni, Pe
troșani și Petrila depozitul de legu
me Petroșani, complexul de deser
vire cooperatistă Lupeni și 
șa ni etc.

Investițiile comerciale 
dere destul de însemnată 
acesta, la unele șantiere 
strucții. Astfel, șantierul
avut de predat în primele luni ale
anului corpul A din noul complex 
comercial, la Petroșani s-au început 
primele amenajări pentru 
unui 
tistă, 
ții Ie 
cial,
în lucru

tone,
aces-

obi-

traiului de 
de consum

două decc-

Pctro-

au
și

pon- 
anul
con-

o
în

de
Petrila a

■

Rezultatele obținute in primul tri
mestru al anului de către sectorul 
III Vntoan sini nesaț isîăcăioare. Pi
uă in prezent sectorul IM a înre
gistrat nn minus de 4 407 tone. Pla
nul a
aprilie, obținindu-se un plus de 230 
tone. In itina mai, planul va fi de 
asemenea realizat. Situația prezentă 
ne îndrefrtățiește sa considerăm că 
stilul de muncă in atest sector s-a 
schimbat, deci ca atare și 
tele au început să fie mai I 
prinlr-um eîort sporit se va 
cursul trimestrului II și 111 
torul să recupereze minusul 
tal. pentru a intra in rindul 
relor fruntașe de la E.M. 
redobîndindu-șt locul deținut 
1960—1966.

Nu ne propunem să înșirăm fac
torii ce au condus ia nerealizarea 
sarcinilor de plan în primul 
tru, intrucit in majoritate ei 
natură subiectivă și numai 
parte sini obiectivi ca lipsă 
ță de muncă și greutăți 
tarea sir aiului 3, blocul 
unui foc endogen vechi, 
asanat prin înnămolire.

Pentru realizarea p’anului de pro
ducție. in cadrul sectorului III s-an 
luat unele măsuri a <ăror efect s-a 
făcut 
prin 
ceste

rezult a- 
bnne, și 
reuși în 
ca sec- 
acumu- 

I sectoa-
Vulcan, 

I in anii

trimes- 
sint de 
o mică 
de for- 
exploa-în

III în zona 
care a fost

fructe cu o capacitate de 1000 
ce va fi gata pînă la sfîrșitul 
lui an.

Execuția lucrărilor la aceste
ectiv-e importante, nu se bucură 
insă de atenția necesară, nici din 
partea beneficiarului. nici a con
structorului. Un exemplu : lucrările 
la complexul comercial Petrila au 
alunecat pe paula tărăgănării. Cau
za ? Cooperativa meșteșugărească 
.„Jiul" și organizația de comerț cu 
legume-fructe au depus cu multă 
intirziere rota lor de fonduri pen
tru finanțarea construcției. La rîndul 
lor, constructorii au mai tărăgănat 
și ei lucrările cu circa un an de 
zile pe-te termen, iar acum cînd lu
crarea este oala, unele ortjanizalii 
comerciale ca T.A.PJL. nu sînt pre
gătite să deschidă unitățile respec
tive in spațiul comercial nou care 
le-a fost repartizat. De ce ? Nu au cu 
ce le mobila! Oare in cei trei 
ani, de cînd se lucrează la complex, 
organizațiile comerciale n-au avut 
destul timp să-și comande și procure 
mobilierul necesar? Cert este că în 
momentul predării localului, comer
țul este pus în imposibilitate de a 
Lrece la deschiderea Iui. PflW* ase
menea , pățanii" au mai trecut șt 
O.C.L. Alimentara și O.C.L. Produse 
Industriale, și cooperația... Totuși nu 
s-au

La 
plex 
nea
datia la mai multe unităti de desfa
cere. Insă, lucrarea nu are nici a- 
cum finanțarea deschisă. Și la Pe
troșani. din primele zile de lucru, 
execuția complexului cooperatist a 
fost oprită din aceleași cauze. O 
oarecare activitate se mai menține 
la silozul de legume Lupeni (Băr
băteni). Dar și aici exista... un dar*, 
termenul de predare — 31 decem
brie — nu este în concordanță cu 
cerințele folosinței obiectivului. 
Cine oare va mai pune la 31 de
cembrie la siloz cartofi sau varză ? 
Poate cartofi înghețați... Silozul este 
necesar în luna octombrie, cînd în
cep însilozările de legume — fruc
te! Așa că, obiectivul respectiv ar 
trebui să fie terminat în timp util 
scopului pentru care este făcut.

Investițiile comerciale să 
cutate într-nn timp scurt, 
mai predarea lor la timp, 
gura o eficientă maximă a
Fiecare zi și metru pătrat înseamnă 
în comerț beneficii pentru stal, prin 
vînzarea unui volum mai mare de 
mărfuri, iar peniiu populație o mai 
bună aproviziona ie cu cete ne ce
sare.

simțit încă in tuna 
realizarea planului. Dintre 
masuri amintim :

aprille,
a-

de 
de

I 
!
I

0 Concentrarea aCtlvîtălii 
producție pe un număr roslrins 
abataje, în aceste locuri de muncă 
fiind plasate brigăzi omogene șî 
compacte. (Menționăm că la secto
rul III avem un rumor de 9 aba
taje cameră in stratul 3 și 4 abataje 
cameră în s tra'ul 5). la un număr 
mai redus de locuri de muncă, de
servirea brigăzilor precum si asis- 
lența tehnică este inuM îmbunătă- 
țilă.

0 Reducerea postnrPo- 
introducerea micii 
colivie basculantă la puțul 

pentru aprovizionarea <■ 
a sectorului ; introducerea 

mecanice pentru încărcat 
sectorul

organizarea unul

huxllia- 
mecani-

I
I

ridicarea 
complex de deservire coopera- 
la Vulcan se execută funda- 
unui modern complex comer- 
lar la Lupeni (Bărbăteni) este 

un depozit de legume-Ing. Radu SELEJAN

Atelierul mecanic din cadrul complexului administrativ, aflat în fază de recepție la mina Paroșeni.

tras învățăminte. 
Vulcan, lucrările la 
comercial au fost 

începute• s-a turnat

noul com- 
de asemi'- 
deja fun-

Cu toate că există directive cla
re privind modul de aprovizionare, 
păstrare, distribuire, întrebuințare 
și evidență a echipamentului de pro
tecție și de lucru totuși organele 
de control constată multiple abateri 
de la aceste directive la toate uni
tățile economice din Valea Jiului.

La contractarea echipamentelor d? 
protecție și de lucru, la întocmirea 
comenzilor, nu se ține seama de 
necesitățile reale, de mărimi, de ta
lii. Astfel în trimestrul II al acestui 
an, exploatările miniere au fost a- 
provizionate cu pieptare vătuite de 
mărimi mici folositoare unui număr 
foarte redus de salariați. Se naște 
întrebarea : cum au fost recepționa
te aceste pieptare care acum stau 
nefolosite în magaziile exploatări
lor.

Sînt cazuri cînd merceologii, din 
dorința de a satisface comenzile cu 
orice preț, sau poate din comodi
tate, nu tin seama de sortimentul 
specific de echipament necesar. Așa 
se explică de ce la E.M. Petrila și 
la alte unități miniere din bazin, 
muncitorilor de la suprafață li s-au 
distribuit bocanci cu elastic lateral, 
care este conceput și destinat în 
mod special turnătorilor de metal 
și forjorilor, în timp ce la U.R.U.M.P. 
muncitorii din turnătorie nu au pri
mit bocanci de protecție din lipsa 
acestui sortiment din depozitul cen
tral al C.C.V.J.

©rganclc de control au constatat

re, prin 
zări ca :
7 vest, 
material
unei guri 
producția de cărbune din 
III orizontul 480 ; 
transport judicios ca număr de lo-
romottve pe orizontul 518 ele.

e Crearea unei brinăzi rare să 
execute din timp, prin alternare, 
atacări la abatajele cameră, creîn- 
du-se astfel fronturi de rezervă 
pentru perioadele de rambleu șl pră
bușiri.

fie 
căci

exe-

va asi- 
lucrării.

0 Transferarea unei brigăzi m 
rezultate foarte bune in muncă, de 
Ia sectorul I la sectorul III pentru 
a demonstra practic posibilitățile 
reale de lucru intr-un abataj. Fsle 
vorba de brigada condusă de comu
nistul Nicoară Alexandru, care 
din prima lună de activitate in 
dnil sectorului III (este 
luna aprilie) a obținut 
meni de 7,46 tone post 
cameră nr. 3, unde pînă 
randamentul obținui nu 
lone post.

Prin aceste măsuri și p; n altele 
ce se vor lua operativ, ținînd cont 
că și în cadrul sectorului III sînt 
brigăzi bune ca a minerilor Dăniiă 
Vaier, Gantz, Ștefan, Chiva Alexan
dru și Oprea Ilie, avem certitudi
nea că rezultatele re se vor obține 
vor fi Ia înălțimea sarcinilor, reali
zarea ritmică a planului de produc
ție va deveni o realitate

inc ă 
ca- 

vorba de 
un randa- 

La abatajul 
in prezent 
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MIHAI ȘTEFAN
<
l

SURULFSCU DAN, 
inginer șei adjunct E.M. Vulcan 

ing. AIBFSCU DUMITRU,

CARENȚE ÎN GOSPODĂRIREA
ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE
deficiente și în planificarea sorti
mentelor, după specificul lucrărilor 
executate în unitățile respective. 
Astfel, la preparația Petrila pentru 
anul 1968 au fost comandate 20 pe
rechi de mănuși pentru mineri, deși 
se știe că la această unitate nu se 
execută lucrări cu specific minier, 
dar au omis să-și comande alte ti
puri de mănuși din piele prevăzute 
de normativ și care sînt necesare 
pentru protejarea muncitorilor.

Institutul de cercetări pentru pro
tecția muncii a trimis diverse tipuri 
de echipamente de protecție pentru 
experimentarea lor în producție, în 
vederea cunoașterii comportării și 
eficacității lor de protejare in tim
pul lucrului. Din păcate nu la toate 
unitățile se dă atenția cuvenită a- 
cestor modele noi de echipament 
pentru a se putea constata și comu
nica comportarea reală a echipa
mentului. Astfel, în depozitul de 
materiale al E.M. Uricani au fost 
qăsite pe rafturi circa 40 perechi 
bocanci tip minier cu bombeu meta
lic, trimise pentru experimentare. 
„Bocancii nu sînt folosiți pentru că

nu au venit muncitorii să-i ridice" 
— s-au scuzat tovarășii -din condu
cerea minei. Au fost însă distri
buite cizme de protecție de cauciuc, 
deși locurile de muncă respective 
nu impuneau folosirea acestui sor
timent.

Din analizarea accidentelor după 
topografia locului leziunii, se cons
tată că majoritatea acestora au loc 
la membrele superioare și inferioa
re (circa 40 la sută la mîini și cir
ca 30 la sută la picioare). Acest lu
cru denotă că o bună parte a acci
dentelor de această categorie pot fi 
evitate prin folosirea mănușilor și 
a încălțămintei de protecție indicate 
de normative. Dar la acest capitol 
sînt deficitare majoritatea unităților 
miniere.

Dacă s-a reușit oarecum ca echi
pamentul de protecție și de lucru 
să fie distribuit salariaților — tinted 
cont mai mult sau mai puțin de nor
mativ — se depune un interes foar
te scăzut pentru a controla și a 
impune folosirea lor în procesul de 
producție. Merită laude conducerea 
E.M. Lupeni prin faptul că a luat

■masuri ca întreaga condeiele a ex
ploatării, inclusiv șefii de sectoare, 
să intre în mină ecliipați cu bocanci 
și jambiere. In același timp însă, 
consemnăm nepăsarea conducerii 
sectoiTelor de la aceeași mină care 
nu au găsit m-elode și măsuri pentru 
a imnune ca și personalul mediu 
tehnic și muncitorii să folosească 
în timpul serviciului încălțămintea 
<te lucru și protecție distribuită. La 
celelalte exploatări miniere situa
ția este s;m:lară. Nu ne putem ex
plica ușurința cu care s-a distribuit 
salariaților — contrar prevederilor 
normativului legal — cizme de pro
tecție din cauciuc (în mod gratuit) 
In locul bonrancilor de lucru (la 
care salariatul trebuie să contribuie 
cu 50 la sută din valoarea obiectu
lui), acolo unde condițiile la locul 
de muncă nu reclamă acest lurru. 
Sînt și cazuri cînd încălțămintea 
distribuită (și la care 50 la sută 
din valoare este suportată de uni
tate) este folosită în scopuri per
sonale, în afara cîmpuhii muncii.

Echipamentul de protecȚie liin-d

proprietatea un.taților economice, el 
trebuie întreținut și păstrat în cele 
mai bune conditiuni. Și în această 
problemă sînt multe carențe. Spre 
exemplu la T.C.M.M. grupul de șan
tiere Valea Jiului, lotul Livezeni în 
magazia de materiale, echipamentul 
de protecție este aruncat necurățat, 
peste diverse materiale, provneîn- 
du-se astfel d'«gradarea lui prema
tură.

Dispozițiile legale referitoare la 
echipamentul de protecție și de lu
cru sînt clare și categorice.

La cele spuse pînă actgn mai a- 
mintim și faptul că echipamentul de 
proiecție și de lucru prevăzut de 
normativul în viqoare se procura de 
unităti din fondurile statului, deci 
constituie o parte din avutul ob
ștesc. Evident că se impune > preo
cupare mai mare din partea unită
ților pentru gospodărirea acestor 
bunuri.

Ing. REMEIE IOSIF
șeful Inspectoratului pentru 

proiecția muncii Petroșani



STEAGUL ROȘU 3MARȚI 4 IUNIE 1068

4
♦
♦
♦

••

a#

i

Așteptați 
„furtuna" ?

Â

♦
4
4

4
♦4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

L

Ciocolată...
amara

Ciclovan Linii (18 ani), Pol- 
hac Adrian (17 ani) și Cristoi 
Dominic (13 
sînt prieteni 
mai ales de 
o lună, au 
mai mare
Si-au procurat chei de 
tipuri și mărimi, apoi, 
pul 
Iul 
din 
lost
geamul Închis 
tuială, de către gestionara Cio- 
banu Maria, 
dulciuri. Au 
cu ciocolată 
i-av cheltuit.
cuns-o In podul cinematogra
fului-, consumau numai at ft cil 
să nu le producă grețuri. Dar

ani) din I upeni 
de gașcă. Dat 

..aventuri". Acum 
pus la cale cea

„ispravă a lor. 
diferite 
in tim- 
in ho- 

Cultural
nop/ii, au pătruns
cinematografului 1 
localitate. De aici, nu le-a 
greu să se strecoare pe 

doar de mîn-

fn chioșcul cu 
umplut o sacoșă 
și bani. Banii 
Ciocolata au as-

pînă la urmă au ajuns la mi
liție, la procuratură. Așa că 
ciocolata, chior de lapte fiind 
o ajuns amară.

Atențiune,
șoferi!

Șoferul Vintea Vasile de la 
sectorul I.C.O. I.upeni lucrea
ză pe autobuzul 31 HD I 635. 
El are un obicei prin care 
vrea cu orice preț să dove
dească și altora că-i lipsesc 
cei 7 ani .. Cum trece cu ma
șina pe lingă alt coleg, îi face 
semn să oprească. In Ioc de 
orice conversație 
Apoi, 
parte. Așadar, atenție, șoleri ! 
Nu scoateți capul pe geam 
cînd treceți pe lîngă colegul 
dumneavoastră de pe autobu
zul 31 HD 1 635 ! Șl nici nu-I 
urmați exemplul.

îl scuipă, 
pleavă rînjind mai de-

„Cu ce baze materiale
se vor îmbogăți posibi
lifăfile de agrement4

\

Orice locuință, pentru a ii 
conservată, are nevoie de în
grijire. Cînd reparațiile se fac 
la timp și de calitate, omul 
nu duce grija că-i va ploua 
In casă, nici că-i va sufla 
vîntul pe sub ușă. E scutit de 
umblat pe drumuri, iar I.L.L.-ul 
nu mai „colecționează" cereri, 
reclamata. Dar se întîmplă și 
invers.

Locatarul Radu loan din 
Vulcan, Bd. Victoriei, blocul 
El a sesizat acum patru luni la 
sectorul l.L.L. din localitate 
că-i plouă în casd. Degeaba: 
nu s-a sinchisii nimeni să facă 
reparațiile necesare. Cînd norii 
grei de vară își deșartă po- 
topul de apă, în apartament 
plouă ca la ecuator. Proba
bil cei de la sectorul
așteaptă și „furtuna". Dar una 
care să-i clintească și pe el 
din Inc 1

7.L.L

(Utmate din pag- 1)

lor să 
enunțat 
Această

directorul I.G.O., Iar orarul 
fie publicat în ziarul local, 
la stațiile de radloficare. 
propunere ar fi valabilă nu numai 
pentru ruta spre Buia, cl pentru 
toate rutele spre locurile de agre
ment din municipiu.

Am dori să vedem răspunsul con
ducerii !.€.©. la aceste propuneri... 
prin fapte

în-a rămas
® groapă 

Tinerii sînt 
contribuie la amenajarea
daT lipsește interesul, Inl- 
partea gospodarilor ora-

de pini de deasupra car- 
așteaplă șl ea o

Așteptăm inițiativa 
gospodarilor 
din Vulcan

nici o mișcare. Totul 
cremenlt ca odinioară, 
mare, pămlnt răscolit, 
dornici să 
ștrandului, 
tlatlva din 
șului.

Pădurea
tierulul Gocoșvar 

de gospodar care s-o trans- 
într-o zonă de distracție, mal 
tntr-un parc. Alei între pini, 
o grădină de vară în care

Vara își lace lot mai mult sim 
țită prezența și pe meleagurile noas
tre, remarcă într-o scrisoare tlnărul 
Imlinq lacob din Vulcan. Gospoda
rii multor orașe din tară, care tin 
la prestigiul lor șl mal ales al ora
șului pe care-1 gospodăresc, au de
pus strădanii spre a oferi locuitori
lor condiții cît mai optime de re- 
creere și petrecere a timpului liber 
în natură. In orașul Vulcan însă 
domnește acalmia. Nici o mișcare! 
Pe șantierul viitorului stadion nu 
vezi țipenie de om. Amenajarea sta
dionului a fost abandonată. Bine că 
s-a răscolit pămîntul. Mai bine era 
sfi li fost lăsat ace«4 Izlaz pentru 
pășunatul vitelor.

Pe șantierul mult discutatului 
ștrand e, de asemenea, liniște. Și

mînă 
forme 
precis 
bănci, 
să poți servi o pastrama, un grătar, 
o bere ar fl foarte bine venite în 
acest cadru natural cu atît, mai mult 
cu cît orașul Vulcan nu are o gră
dină de vară. Ar mal avea oamenii 
un loc de refugiu în timpul lor li
ber, ar avea cu ce se mîndrl. Ce 
părere aveți gospodari ai orașului ?

Am citit din ziare că mai în toate 
orașele din tară s-au deschis șantie
re de munci patriotice pentru ame
najarea de noi spatii ale frumosu
lui, de noi zone de agrement. De 
ce domnește acalmia în orașele mu
nicipiului nostru? De ce n-au iniția
tivă în acest sens consiliul popu
lar, organizațiile U.T.C. ?

Tinerii din Vulcan stnt hotărltl 
să lucreze efectiv la amenajarea 
unui asemenea loc de agrement, Iar 
un mandatar Isteț care să conducă 
grădina de vară din pădurea de pini 
s-ar găsi cu siguranță.

De s-ar găsi însă, mal întîi, Ini
țiativa, ambiția gospodarilor ora
șului de a realiza un lucru frumos 
și util pentru locuitorii Vulcanului ’

i;u.

SCRISORI DE LA CITITORI

p

Văzute Una pe fablă
în piafa 
Vulcanului

și alfa 
în realitate

Dorind să-mi procur par-
chel și alte materiale, în-

Au apărui și in piața din tr-una din zilele trecute iii-am
Vulcan căpșune și cireșe. Mar- prezentat la depozitul de ma-
fă căutată. Vînzătorii nu mai leriale pentru construcții din
prididesc cu coniecționatul Petroșani. M-am bucurat cînd
pungilor. Alunei le vin In a- fn curtea unității am văzut o
jutor copiii, care in schimbul tablă pe care era expusă o
cîtorva cireșe string hîrtie de listă cu prețurile materialelor
pe unde nimeresc, pînă și din Am socotii imediat că pentru
coșurile de gunoi. parchetul pe care voiam să-l

Tot în această piață se află cumpăr îmi sînt necesari 31
un panou pentru afișarea pre- de IeL La casierie mi s-au
țurilor fructelor și" zarzavatu- solicitat insă 43 de lei. Am
rllor. Dar panoul stă nefolo- cerut lămuriri invocind cele
sil. Cred că organele adminis- afișate pe tabla din curie. Mi
trației locale șl ale inspecției s-a răspuns că prețurile acelea
sanitare ar trebui să facă o sînt vechi... Ce rost mai are
vizită prin piață și să nu se atunci panoul cu lista de pre-
rezume la a constata... ’uri ?

Iulian IORDACHE Victor RAGUȘ1TU

Vulcan I.upeni

Pe urmele materialelor publicate
Răspunde conducerea I.C.O. Petroșani

După apariția însemnării ,,Dar și 
ceva mai multă orientare" (Steagul 
roșu nr. 5 761) ni se face cunoscut 
că se va solicita aprobare pentru 
mărirea relugiilor din stațiile de au
tobuz, pcntrLi a 
Ierbii.

„Este adevărat 
nu era autobuz 
șani, cu destinația 
ceasta se datorește 
la acea aiă, în static nu erau decît 
doi călători iar transportul către a- 
reaslă destinație este organizat nu
mai dacă sînt mai multi călători",, 
sună răspunsul conducerii I.C.O. la 
nuta ..Polliți la Lunca Florii". Este 
un răspuns care nu poale mulțumi.

se

că 
în

evita călcarea

la 5 mai, ora 7, 
autogara Petr-o- 

Lunca Florii. A- 
însă faptului că

De ce ? Motivul invocat nu este în
temeiat. Pînă la Lunca Florii auto
buzul oprește în cel puțin 7—8 sta
ții. Exista deci posibilitatea de a se 
încărca și deveni rentabilă cursa 1

Intr-un jurnal citadin intitulat 
..Mărunțișuri" se arată că etichetele 
cu numele șoferului și a taxatoarei, 
de pe autobuzele locale, nu sînt 
așezate la loc vizibil și că în cartie
rul Livezeni, lîngă blocul nr. 38, din 
strada Viitorului, se află un cămin 
de vizitare cu capacul spart, 
răspuns reiese că s-au rezolvat 
sesizate. Și mai reiese un fapt 
trușnic: capacul căminului de 
tare fusese furat 1
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SECVENȚE CULTURALE
Ședința cenaclului literar Brigada științifică

din Petroșani
Duminică dimineața, în sala biblio

tecii 
s-au 
IlI-a 
șani. 
și a

Ion Das<ălu 
argumentindu-și 

în
poeziile ci- 
originalîtă-

la Voevodu

din Petroșani, 

Manea Ion, prof, 
medicul Bali n t

9
9

și-au citit ultimele crea-
ION CH1RAȘ, muncitor 

STFL1AN VINTTLESCU, 
Institutul de mine și IV-aj a ce-

Radio
Miercuri 5 iunie

PROGRAMUL I:

muzical

Muzică
A foment

mc-
9.00 Buletin

Casei de cultură a sindicatelor 
desfășurat lucrările ședinței a 
a cenaclului literar din Petro- 
In fața membrilor cenaclului 

iubitorilor de literatură prezenți
la ședință, 
ții poetice 
tipograf, 
student la
CONSTANTIN SFETCU. muncitor la 
E. M Petrila. Baza discuțiilor fruc
tuoase pe marginea producțiilor lite
rare prezentate a fost creată de re
feratele întocmite de prof. Constan
tin Pascu, ing. Radu Selejan și prof. 
Ion Mocioi. In cuvîntul lor, profe
sorii Mircea Munteanu, Cornel Hog- 
man și Petru Eana, Rusalin Bălșan,

bibliotecar șei al bibliotecii centrale 
municipale Petroșani, 
și Gheorghe Prața, 
riguros aiirmatiile, au analizat
principalele lor aspecte 
tite, relevînd elementele 
ții autorilor.

Următoarea ședință (a
naclului literar va avea Ioc dumi
nică, 16 iunie a. c. Vor citi din lu
crările lor literare: IOS1F MiC, stu
dent la I.M.P. (recenzent Ion Dascălii, 
administrator la spitalul din Vulcan). 
LUCIAN STROCHI. elev la Liceul 
Petroșani (recenzent prot. V. Teodo- 
rescu) și ION MIRION, muncitor la 
E.M. Petrila (recenzent prof. Mircea 
Muntean»).

Duminică dimineața, o brigadă ști
ințifică a Comitetului municipal pen
tru cultură și artă 

formală din juristul 
Cordoș Tiberiu și

loan, s-a deplasat în mijlocul 

citorilor de pe șantierul de 

struct» forestiere de la Voevodu. In 
afara problemelor de specialitate, 

prezentate în expuneri, membrii bri
găzii științifice au răspuns întrebă

rilor puse de muncitori în legătură 

cu modul corect de interpretare a 

diferitelor legislații aflate în vigoa

re, tratamente medicale etc.
A fost o acțiune unanim aprecia

tă de numeroși participant!.

con-

14,15 Do ce ? De

CALENDARUL ZILEI
Marți 4 iunie TELEVIZIUNE

1836 — S-a născut Eduard Wach- 
mann, compozitor și dirijor, organi
zatorul primelor concerte simfonice 
din tara noastră (m. 1908).

1934 — Se desfășoară la Craiova, 
procesul 
lupte din 
VII).

eroicelorconducătorilor
februarie 1933 (4 VI — 1

1967 -
Gheorghe
eminent om de știință în domeniul 
agriculturii (n. 16 X 1885).

A murit academicianul 
Ionescu-Șișești, profesor,

1968 — Vizita In Franța a preșe
dintelui Indiei, dr. Zakir Hussain 
(4-7).

1844 
t orilor 
acțiuni 
Germania).

— A avut loc răscoala lesă- 
din Silezia (una din primele 
de masă ale muncitorilor din

1968 — Alegeri preliminare pre
zidențiale în statele California 
Dakota de sud

1968 — Salon 
ronaulică (4—13

(S.U.A.).
și

Marți 4 innie

17,30 Pentru cei mici Galeria de carton : „Drobul de sare" 
— adaptare după o povestire de Ion Creangă.
Tv. pentru specialiștii din industrie. Tema: Automati
zarea — Sisteme electronice.
Curs de limba engleză (lecfia a 19-a). 
Emisiune pentru tineret. Intîlnire pe ecran.

18,00

international de 
Torino).

ae-

1968 — Tîrg 
mostre. Participă 
Tel Aviv).

International 
și România (4—22,

de

18,30
19,00
19.45 Telejurnalul de seară.
19,55
20,00
20,26
20.45
21,00

1968 — Reuniunea Comitetului 
O.N.U. pentru definirea agresiunii 
(4 VI - 5 VII, Geneva).

23,00
23,10

Buletinul meteorologic.
Film serial: Thierry la Fronde.
Opinia dumneavoastră...
Varieiă(i pe peliculă.
Seară de teatru: „Viforul" de Barbu Ștelănescu De- 
lavrancea. Interpretează un cnlec'iv a] Teatrului „Bai- 
bu Delavrancea".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Populara competiție fotbalistică — 
campionatul interjudetean — și-a 
consumat duminică ultima etapă, e- 
tapă hotărltoare pentru desemnarea 
celei de a doua echipe care promo
vează în divizia C, alături de Știința 
Petroșani, virtual calificată în G cu 
două etape înainte 
pionatuhrf. Cea de 
nerul Ghelar care,

pe propriul teren, a învins cu B—0 
pe I.C.O. Hunedoara. La rîndul său, 
Constructorul Hunedoara a 
la Teliuc cu scorul de 5—0, 
ce Abatorul Hațeg a dispus 
de echipa Minerul Vulcan.

Dar iată pe scurt cronicile 
tor trei întîlnirl șl clasamentul 
al campionatului inter județean 
fotbal

pierdut 
timpîn

Ambele hunedorene - 
învinse în deplasare

Abatorul Hațeg
Minerul Vulcan 5-2

9
9
9
9

5,00— 6,00 Program 
de dimineață. Buletine de știri 
5,00; 5,30; 6,00—8,25
și actualități; 8,25 
poetic; 8,30 La microfon, 
lodia preferată;
de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu 
literar; 10,00 Cîntece pentru 
cei mici; 10,10 Curs de limba 
franceză; 10,30 Cîntec și joc; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Ora specialistului: Fizica mo
dernă; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 De la munte. Ia mare; 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13.20 So
liști și orchestre do muzică 
ușoară; 14.00 Cîntă orchestra 
do muzică populară a teatrului 
de estradă „Ion Vasilescu" din 
București;
tinde? Do cînd (emisiune pen
tru școlarii din clasele I—IV);
15.40 Melodii interpretate Ia 
acordeon; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 
15,15 Meridiane; 15.30 Cîntece 
de Florentin Delmar sl H, 
Mălineanu; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Cti cîntecul pe plaiuri 
năsăudene; 16,30 Coresponden
tă specială. „Flori rare". Ra- 
dioreportaj din Baia Mare de 
Viorica Chită; 16,45 Viața de 
concert a orașului Arad; 17,15 
Odă limbii române; 17,45 Gîn- 
tece patriotice; 18,00 Buletin 
de știri; 13,02 Radiosimpozion. 
Naționalizarea — moment im
portant în dezvoltarea econo
miei socialiste; 18,20 Melodii 
populare; 19,00 Rad-oqazeta de 
seară; 19 30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; '’9,00 
Buletin do știri; 20,05 A Va 
artă; 20.20 Muzică populară;
20.40 Cîntă Frank Sinatra; 
20.55 Noapte bună copii; 21,00 
Meridiane melodii; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Muzică ușoa
ră; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Romanța dragostei; 22,55 Me
lodii lirice; 24,00 Buletin de 
știri; 0 05 -5,00 Estrada 
turnă. Buletine de știri șl 
teo-rutiere Ia orele l 
si 4.00.

.00;

n .->o
me-
2,30

A S A M EC L

7. 45—42
8. 16-30

24—32
10. Minerul Vulcan 30—51

coreei I. Coșeriu din
17—3411. I.C.O. Hunedoara

Mircea NEAGU19—5312. Abatorul Hațeg

de finalul cam- 
a doua este Ml- 
în ultimul meci,

Constructorul I upeni
Preparatorul Petrila

9. Constructorul Hunedoara

„Valea Jiului".

DUMINICA CELOR MICI

ANUNȚ

TUL
1. Știința Petroșani 22 17 2 3 50—13 36

2 Minerul Ghelar 22 12 3 7 50—22 27

3. Minerul Teliuc 22 12 2 8 49—26 26
4. Minerul Aninoasa 22 9 7 6 33—26 25
5. Minerul Uricani 22 10 3 9 31—41 23
6. Parînqul lonea 22 9 4 9 38 -32 22

La Ghelar și Teliuc au avut 
loc duminică partide decisive 
pentru configurația definitivă a 
clasamentului campionatului in- 
terjudețean, seria „Valea Jiului".

S Minerul Ghelar a primit replica 
formației I.C.O. Hunedoara. După ce 
la pauză scorul era alb, în repriza 
a doua gazdele au forțat victoria, 
foarte necesară pentru ocuparea lo
cului II în clasament, și deci obține
rea dreptului de participare în di
vizia G. Invingînd cu 3—0, Minerul 
Ghelar și-a realizat dorința. Golurile 
au fost înscrise de Dicu 2 și Ciocă
narii.

A arbitrat N Bistrian, Orăștie.
• La Teliuc, echipa Minerul din 

localitate a dispus cu 5—0 de Con
structorul Hunedoara. Fotbaliștii din 
Teliuc au obținut astfel o victorie 
clară în urma unui joc frumos. Au
torii golurilor au fost, tn ordine: 
Ciovică, Moldovan, Delgoe, Lungii 
și Popită.

A arbitrat 
Alba lulia.

Jucînd bine, la fel ca și-n ultimoîe 
meciuri, formația locală a cîșVgat 
detașat. Este o victorie pe deplin 
meritată, în majoritatea timpului 
gazdele dominînd puternic și exer- 
citînd un adevărat presing la poar
ta adversarului.

Primul punct îl înscriu însă oas
peții prin Zagoni la un contraatac, 
în 
16 
la 
la
Ghergan pnin. 
(min. 28).

In partea a doua a meciului, tot 
gazdele sînt cele care au inițiativa, 
combină frumos, își creează nume
roase ocazii do a marca însă ratea
ză mult. In min. 
că la
peste 7 minute el devine 5—1 (a 
înscris Jeledintan). Gazdele au și-n 
continuare nenumărate ocazii 
care însă le ratează. In min. 
Roff de la oaspeți reduce scorul 
5—2, rezultat cu care ia sfîrșit 
lîlnirea. A arbitrat bine I. 
din Hunedoara.

La juniori au cîșiigat 
3—0 prin neprczcntarca 
verse.

min. 11. Gazdele egalează în min. 
prin Biro cu un șut puternic de 
distantă, apoi majorează scor îl 
3—1 prin golurile înscrise de

22) și Jeledintan

60, scorul se ridi-
4—1, printr-un autogol, iar

Nicu
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Fiorian

gazdele cu 
echipei ad-

SBUCHEA
Hațeg

In cinstea Zilei inte-nationale s 
copilului, duminică dimineața, sta
dionul Parînqul din Lonea a ctmmjs- 
cut freamătul întrecerilor celor mal 
mici sportivi petrileni. Redăm, în 
continuare, rezultatele pasionantelor 
dispute ale copiilor: triciclete: 1) 
Lăcătuș Bennne, 2) Bora Vasile; tro
tinete: l) Mîrlooean-u Ion, 2) Mîrlo- 
geanu Vasile; 60 metri plat (copii, 
12 ani): 1) Andruș Petru (Jiet). 2) 
Fazekaș Nicclse (Lonea); 80 metri 
plat (copii, 13 ani): 1) Marcoci Cor
nel, 2) Liviu Nicolae, 3) Ealica Ște
fan; 40 metri plat (copii. 8 ani): 
Maczanga Alexandru (băieți) și Bar
tha Margareta (fete). întrecerea fot
balistica a fost cîștiqatu de copiii 
din cartierul Remetea, care in fi-

au dispus cu scorul de 0—2

de echipa copiilor din 
Eminescu. CîștigătoriJor 
oferi-te premii constfnd 
mont sportiv (chiloti și

Pentru copiii și pentru 
spectatori, prezenți pe stadion, 
cașii de la Spartac Petroșani au fă
cut o reușită demonstrație în pro
ba de 4X3 săgeți, la distantă de 30 
metri.

cartierul M. 
le-au fost 

din echipa- 
maieurl).

ceilalți 
ar-

4)

7,00 Jocuri populare; 
Tot înainte (emisiune | 
pionieri); 7.30 Buletin 
Buletin meteo-rutier; 7,39 Mu
zică; 7,45 Matineu 
8,05 Orchestra de 
populară „Doina Moldovei" 
din Iași; 8,30 Buletin de știri; 
10,00 Buletin de știri; 10.05 
Muzică ușoară de Emanuel Io- 
nescu 
10,30 
siune 
preti 
Xandru 
Runea;
Buletin 
Muzică 
operete; 
curl populare;
nai. Buletin meteo-rutier; 14.08 
Concert de prînz; 15.00 Oco
lul pămintului în nouă melo
dii; 15.30 Orizont științific; 
15,48 Melodii populare; 16,15 
Muzică ușoară; 16.20 Sfatul 
medicului; 16,25 Cîntă Ana 
Lăcătușu, Little Tonv și or
chestrele Paul Ghentzer, Bebe 
Prisada si Pprez Prado; 17 00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Muzică populară; 
18,50 Două melodii interpre
tate la chitară; 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Din tezaurul 
folclorului nostru muzica1; 19,30 
Curs de limba germană. Lec
ția a 48-a: 19.50 Cercul me
lomanilor; 20,30 Ora specialis
tului; 20,50 Teatru radiofonic. 
Ciclul „120 de ani de la re
voluția din 1848". Premieră 
„Fluier-așul codrilor'. Scenariu 
radiofonic de Mihail Joldea; 
21,55 Jocuri populare; 22.00 
Transmisiunea părții a 11-a a 
concertului „Tribuna tinerilor 
soliști" care a avut loc luni 
27 mai. Dirijor Emanuel Ele- 
nescu; 23,00 Radiojurnal; 23 07 
Lucrări audiate la Tribuna in
ternațional a compozitorilor 
— Paris 1967. Emisiunea a 
VII-9; 0,0’ Armonie și ritm; 
6.55—1.00 Buletin de știri. Bu- 
’ot:n metco-’-utier.

7.10
pentru 

de știri.

muzical; 
muzică

și Vasile Veselovski; 
Aripi tinere; 11,15 Emi- 
de folclor; 11,30 Inter- 

de muzică ușoară : ATe- 
Jula. Sheila și Victor 
12.00 Buletin de știri, 

meteorologici 12,25 
ușoară; 13.20 Arii din 

13,30 Cîntece și jo- 
14,00 Radiojur-

LICEUL INDUSTRIAL MINIER
PETROȘANI

Anunță tinerea examenului de admitere 
pentru specialitățile :

H electromecanică
Ziarul 

Steagul roșu 
Petroșani liceului din strada

Salarizare ^unară 
1250 — 1400 lei,

miniere
Concursul de admitere va avea foc în ziua 
18 iunie a.c. la sediul

Eminescu nr. 17.
înscrierile 

continuă pînă 
care zi.

au începui la 
la 16 iunie

data de 1 iunie și 
(inclusiv), în fie-

Informații suplimentare 
cretariaful liceului.

se primesc ia se-
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Astăzi au O.N.U Situația VIETNAMUL DE SUD

alegeri preliminare 
în California

NEW YORK — Astăzi (marți), 
în statul California vor avea loc a- 
tegeri preliminare. Rezultatele tes
tului din California sînt așteptate 
cu un viu interes în special în rîn- 
dul democraților, care le consideră 
drept hotărîtoare pentru viitorul se
natorilor Robert Kennedy și Eugene 
McCarthy, ambii pretendenti la can
didatura partidului democrat la pre
ședinție. Preliminariile din acest 
stat, scrie agenția United Press In
ternational, vor decide probabil cine 
dintre cei doi senatori va rămîne 
în cursa prezidențială.

Fratele fostului președinte speră 
să anihileze prlntr-o victorie netă, 
impresia neplăcută lăsată de înfrîn- 
gerea suferită recent în statul Ore
gon. FI a lăsat să se înțeleagă că în 
cazul în care va pierde și în Cali
fornia ar putea să se retragă din 
lupta electorală. La rîndul său, Eu
gene McCarthy dorește să-șl conso
lideze succesul obținut în Oregon.

rezoluție 
cu problema

Proiect de 
în legătură
Africii de Sud-Vest

din Franța

NEW YORK. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite: La 
Națiunilor Unite 
York a fost difuzat luni dupa- 
amiază proiectul de rezoluție 
în legătură cu problema Afri
cii de Sud-Vest. Acest docu
ment, elaborat de grupul sta
telor afro-asialice, va fi pre
zentat oficial ședinței plenare 
a Adunării Generale la urmă
toarea întrunire a acesteia.

Palatul 
din New

Proiectul de rezoluție reflectă 
punctele de vedere exprimate de ma
rea majoritate a delegațiilor în 
cursul amplei dezbateri desfășurate 
timp de aproape o lună și jumătate 
în Adunarea Generală a O.N.U. Ast
fel, în acest document se „reafirmă 
dreptul inalienabil al poporului din 
Africa de Sud-Vest la libertate și 
independentă și legitimitatea luptei

Intensificarea acțiunilor 
în Tailandade partizani

sale împotriva ocupației străine" șl 
se „condamnă guvernul Africii de 
Sud pentru refuzul său 
de a respecta rezoluțiile Adunării 
Generale și Consiliului de 
te de a se retrage din 
Africii de Sud-Vest" și pentru ac
țiunile. sale „îndreptate spre conso
lidarea controlului său ilegal și spre 
distrugerea unității poporului și in
tegrității teritoriale a 
Sud-Vest".

Totodată, proiectul 
condamnă „acțiunile 
care prin colaborarea 
tică, politică, militară 
continuă cu guvernul 
Sud, au încurajat acest guvern să 
sfideze autoritatea Națiunilor Unite 
și să împiedice obținerea indepen
dentei teritoriului".

Totodată, potrivit proiectului de 
rezoluție se propune Adunării Ge
nerale să hotărască ca, „în confor
mitate cu dorința reprezentanților 
poporului Africii de Sud-Vest, țara 
lor să fie denumită Namibia".

persistent

Securita- 
teritoriul

Africii de

de rezoluție 
acelor state 
lor diploma- 

și economica 
Africii de

PARIS. — Luni, în Franța au con
tinuat convorbirile dintre reprezen
tanții sindicatelor, ai guvernului și 
ai patronatului, începute de săptă- 
rnîna trecută, în condiții în care 
larga mișcare revendicativă a gre
viștilor se desfășoară mai departe 
în întreaga tară. In sectorul particu
lar au intervenit o serie de acor
duri locale, pe baza, cărora marți 
urmează să fie reluat lucrul. Dar, 
după cum anunță agenția France 
Presse, în sectorul . public și cel
naționalizai au apărut dificultăți
care împiedică în mare măsură res
tabilirea activității normale în tară. 
In urma tratativelor dintre diferi
tele sindicate ale căilor ferate șl 
ministrul transporturilor nu a rezul
tat nici o soluție definitivă care să 
facă posibilă reluarea traficului fe
roviar. Intr-un 
lui federal al 
rale a Muncii 
întrevede nici.
unuia din punctele esențiale, deoa
rece statul se menține pe poziția 
de a trata pe lucrătorii din căile 
ferate în mod diferit de cerlalti lu
crători din întreprinderile publice șl 
naționalizate". . ,

Forțele patriotice încearcă 
să-și croiască drum 
spre palatul prezidențial 
din centrul Saigonului

Va aproba Congresul 
propunerile 
președintelui 
Johnson ?

BANGKOK. — in informațiile 
transmise în ultimul timp de agen
țiile de presă se relevă intensifica
rea acțiunilor de partizani în Tai- 
landa, ceea ce a determinat auto
ritățile de la Bangkok să apeleze din

la ajutorul S.U.A. Agenția Reu- 
transmite că Statele Unite au

Tailandei, hotă-

A

In căutarea 
submarinului 
nuclear 
„Scorpion li

Atlanlic. Mari- 
a anunțat sim- 

de suprafață 
și submarinul

nou 
ter 
răspuns solicitării 
rînd să acorde un ajutor suplimen
tar poliției tailandeze pentru „a face 
față" acțiunilor de partizani din nor
dul și nord-estul tării. Acest aju
tor a fost concretizat prin semnarea 
unui acord care prevede livrarea de 
jeepuri și alte vehicule militare a- 
mericane în valoare de 2 800 000 
dolari. Poliția tailandeză va primi, 
de asemenea, 11 elicoptere care vor 
fi folosite în lupta ou partizanii în 
junglă și în regiunile greu accesi
bile. Acordul prevede și livrarea de 
echipament militar, precum și trimi
terea de instructori și personal teh
nic. „Ajutorul" american cuprinde, 
de asemenea, instalații de telecomu
nicații, arme și muniții. In aproxi
mativ 375 de localități tailandeze 
va fi dublat numărul posturilor de 
politie.

•—

WASlllNGTON. — Cercetă
rile destinate depistării sub
marinului american „Scorpion” 
au fost concentrate în ulti
mele 48 de ore intr-o regiune 
situată in apropierea Insule
lor Azore din 
na americană 
bâtă că nava 
„Killiwake”
„Galo" au început prospecta
rea unei zone situate între 
bancurile Cruiser și Irving, la 
579 km sud de Insula San 
Miguel. Alte două nave „Pre
server” șj „Hoist" vor ii tri
mise ca întăriri. Din 
regiune submersibilul 
„Scorpion” a lansat 
său mesaj radio la

Provocări
la adresa
R. P. Chineze

patrio- 
Saigon 
mm și 
de cu- 

agen-

această 
atomic 
ultimul 

21 mai.
Comandantul lui „Scorpion" a 
indicat că încearcă să- străbată 
rut i spre Norfolk (Virginia), 
trecind la o distanță de 48 km 
de cele două bancuri.

Din Washing ion se anunță 
că la operațiile de cercetare 
participă și submarinul francez 
„Requin". Adincimea apelor 
oceanului In zona cercetată 
este de aproximativ 300 me
tri. Dacă „Scorpion” s-ar mai 
găsi in această zonă, există spe- 
rarte ca cei 99 de membri ai 
echipajului să poată fi salvați, 
in cazul in care reactorul ato
mic al submersibilului ar mai 
funcționa. Se precizează, de 
asemenea, că, dacă submarinul 
a eșuat la est de această 
gitine, șansele de salvare 
membrilor echipajului sini 
nime, deoarece adincimea 
ceunului este mai mare 

000 metri.
In prezent, 23 de nave ame

ricane participă la operațiunile 
de salvare Cercetările slnt 
îndreptate, de asemenea, spre 
descoperirea unui obiect ne- 
m-dalic. semnalai sîmbătă de 
către submarinul „Pargo”, la 
80 km in larg de baza Nor
folk (Virginia), aflat la o a- 
dtncime de 75 metri. Pentru 
depistarea acestui obiect au 
intrat in stare de alarmă mai 
multe echipe de scafandri.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
transmite că în zilele de 1 și 2 Iunie 
două nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze, în zona provinciei Fukien. 
In aceleași zile, avioane militare 
ale S.U.A. au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze, deasupra provin
ciei Guandun.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost împuternicit să dea 
un avertisment serios în legătură cu 
aceste acte provocatoare.

re- 
a 

mf- 
o- 
de

Vasul invizibil■

rUtmare din pag. I)

se scufun- 
care se a-

ridice și să 
ca o lampă 
stinge. Și, lucru foarte 
fiecare dispariție va-

tinuat sa se
de, întocmai 
prinde și se 
ciudat, după
sul-esrortă apărea în altă parte.

Soarta echipajului a fost cea mai 
groaznică. Unii marinari au murit 
la scurt timp în niște crize cum
plite de nebunie dar, tot potrivit 
doctorului Jessup, majoritatea 
dispărut fie devenind invizibili, 
înghițlți de flăcări.

F.B.I l-a căutat multă vreme
misteriosul Allen, a cărui adresă a 
fost dată de doctorul Jessup, dar 
totul a fost zadarnic. Se pune între
barea dacă în spatele acestui Allen 
nu s-a ascuns in fond același doc
tor, ceea ce ar explica și „sinuci-

au
fie

pe

WASH1NGTON. — La nouă săp- 
tămini pînă la deschiderea primei 
convenții politice naționale din 
S.U.A., Congresul nu s-a pronunțat 
încă asupra marii majorități a pro
gramelor legislative propuse de pre
ședintele Johnson în 1968. Deși 
trecut cinci luni de la începerea 
siunii Congresului, observatorii 
Washington consideră că multe
propunerile președintelui nu vor fl 
aprobate în cursul acestui an. Se 
consideră însă că el va obține apro
barea de către Congres a suprata
xei de 10 la sută asupra veniturilor.

Vietnamul de sud. La 17 kilometri 
sud-est de Hue, trupe atnericano- 
saigoneze, care participă la o ope
rație de așa-zisă „curățire", au în- 
tîmpinat o puternică rezistentă din 
partea forțelor patriotice. Luptele 
care au început sîmbătă dimineața 
continuau cu aceeași înverșunare și 
duminică seara.

In regiunea platourilor înalte, în 
sectorul Dak To, forțele patriotice 
continuă ofensiva asupra întregului 
dispozitiv american.

au
se- 
d<n 
din

SAIGON. — Incepînd din zorii di
mineții de duminică, patriotii sud- 
vietnamezi au continuat atacurile 
combinate cu rachete și mortiere aj 
supra mai multor obiective strate
gice din Saigon. Potrivit agenției 
Reuter, duminică dimineața 
ții au lansat asupra orașului 
un atac cu rachete de 122 
mortiere. Un purtător militar 
vînt sud-vietnamez, citat de
tia U.P.I., a declarat că forțele pa
triotice încearcă să-și croiască drum 
spre palatul prezidențial din cen
trul Saigonulul și că se dau lupte 
pentru fiecare clădire la distanță de 
numai o milă de palatul preziden
țial. Cele mai intense acțiuni ale 
detașamentelor F.N.E. sînt semnalate 
în cartierul Cholon din Saigon. A- 
gentiile de presă transmit că unități 
ale aviației sud-vietnameze șl eli
coptere americane au intervenit în 
repetate rînduri, bombardînd mal 
multe imobile din centrul cartieru
lui Cholon. In pofida acestor puter
nice bombardamente, patriotii deți
neau, la căderea serii, mai multe 
poziții și continuau lupta.

Un purtător de cuvînt al armatei 
americane a declarat că într-o re
giune situată la 33 de kilometri sad 
de Saigon au avut loc, de aseme
nea, lupte grele între unități ale 
celei de-a 9-a divizii de infanterie 
a S.U.A. și detașamente ale F.N.E. 
Au fost înregistrate pierderi 
bele părți.

Totodată, s-a anunțat în 
sud-vietnameză că colonelul 
Van Luan, șeful poliției saigoneze, 
a fost ucis în cursul luptelor des
fășurate în cartierul Cholon. De a- 
semenea, anunță 
Presse, trei alti 
sud-vietnamezi au 
mărul Saigonului, Cua, împreună cu 
aproximativ 20 de militari saigonezi 
au fost răniți

Luptele au 
intensitate și

de am-

închidere a fost rostit

capitala
Nguyen

agenția France 
ofițeri superiori 
fost uciși. Pri-

P.C.C. J. Lenart, membru supleant 
al Prezidiului și secretar al C.C. al 

însărcinat cu condu- 
ideologice a C.G. al

comunicat al Birou- 
Confederatiei Gene- 
se arată că „nu se 

un acord asupra nici

1/

Caricatura apărută în U. S. 
News A World Report, repro
dusă din Washington Star, 
prezintă o realitate americană : 
criza financiară a dolarului.

încheierea lucrărilor 
Plenarei C. C. al P. I 
din Cehoslovacia

PRAGA. — Sîmbătă seara a luat 
sfîrșit Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia începută la 29 mai. Plenara 
a aprobat rezoluția privind actuala 
situație și acțiunile viitoare ale 
partidului, un mesaj al C.C. al P.C.G. 
către 
popor 
tru 9 
celui 
ordinar al P.C.G. In hotărîrea pri
vind 
rată 
după 
care 
tice ale partidului pe perioada ur
mătoare și alegerea unui nou comi
tet central, care se va bucura de 
încredere și autoritate deplină, în 
scopul asigurării unității de acțiune 
a partidului.

Comitetul Central a adoptat, de 
asemenea, o hotărîre despre pregă
tirea Congresului al XIV-lea extra
ordinar al P.C.C., precum și hotărî
rea C.C. al P.C. privind sistemul ju- 
ridico-statal. Aceste 
te vor fi publicate 
slovacă în 
iunie.

Comitetul 
cererea lui 
a lui R. Cvik privind eliberarea 
din funcția de membri ai C.C. 
P.C.C. Totodată, C.C. a aprobat prin 
vot secret eliberarea lui M. Vaculik 
din funcția de membru supleant al 
Prezidiului C.C. In această funcție 
a fost ales B. Simon, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Praga

membrii de partid și întregul 
și a hotărît convocarea pen- 
septembrie 1968 la Praga a 

de-al XIV-lea Congres extra-

convocarea congresului se a- 
că această decizie a fost luată 
aprecierea situației din partid 
cere stabilirea acțiunilor poli-

P.C.C., a fost 
cerea comisiei 
P.C.C.

Cuvîntul de
de primul secretar al C.G. al P.G.G., 
A. Dubcek. Ei a vorbit despre prin
cipalele sarcini ale partidului la ora 
actuală, în special în ce privește a- 
sigurarea pregătirii organizatorice, 
programatice și politice a Congresu
lui al XIV-lea extraordinar al P.G.G.

Formarea unui nou

primele

două documen- 
în presa ceho- 
zile ale lunii

a luat actCentral
B. Lornsky, precum

de
Șl 

lor
al

al

KHARTUM. — Mohamed Ahmed 
Mahgoub, primul ministru al Suda
nului, a anunțat duminică formarea

Explozie 
într-o uzină 
din Clemson

în cursul acestor lupte, 
continuat cu aceeași 
în alte regiuni

guvern în Sudan

Protest al guvernului 
Cambodgiei

NEW YORK. — in mai multe scri
sori publicate la O.N.U., guvernul 
Cambodgiei a exprimat protestul fa
tă de o serie de acte de violare a 
teritoriului țării din partea trupelor 
americano-saigoneze. Intr-una din 
scrisori se subliniază că trupe ame
ricano-saigoneze au capturat la 29 
aprilie cinci militari cambodgienl în 
provincia Svay Rieng pe care i-au 
dus în Vietnamul de sud. O altă 
scrisoare menționează că forte ame
ricano-saigoneze au bombardat Ia 
12 aprilie mai multe localități de la 
frontiera cu Vietnamul de sud. O a 
treia scrisoare subliniază că avioa
ne și elicoptere americano-saigone-

ze au zburat de 12 ori deasupra 
ritoriulul Cambodgiei între 5 și 
aprilie.

Scrisorile au fost adresate preșe
dintelui Consiliului de Securitate, pe 
luna mai, lordul Caradon (Miarea 
Britanie), și au fost difuzate, potri
vit cererii guvernului cambodgian, 
ca documente ale Consiliului de Se
curitate.

te-
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NEW YORK. — O puternică ex
plozie care s-a produs luni într-o 
uzină textilă din . Clemson (Carolina 
de sud) a provocat un incendiu în 
urma căruia trei muncitori și-au 
pierdut viata iar alti 10 au suferit 
grave arsuri. Două alte persoane au 
fost date dispărute.

Accidentul a fost provocat, potri
vit primelor informații, de o proastă 
funcționare a sistemului de alimen
tare

unui nou guvern de coaliție. Noul 
guvern, a declarat Mahgoub, are de 
rezolvat numeroase probleme im
portante, în special solutionarea pro
iectului constituției definitive a tă
rii, îmbunătățirea situației financia
re, reglementarea unor probleme de 
frontieră, menținerea ordinel în re
giunile din sudul Sudanului, precum 
și respectarea obligațiilor ce îi re
vin pentru sprijinirea țărilor arabe.

• NEW YORK. — In S.U.A. con
tinuă grevele din industria aluminiu
lui declanșate în urma eșecului tra
tativelor privind încheierea unui nou 
contract de muncă.

Grevele au afectat 15 întreprinderi 
apartinînd marilor companii „Alumi
nium Company of America" (ALCOA) 
și „Reynolds Metal Co.". Au intrat, 
de asemenea, 
muncitori din 
bile. Un 
al companiei 
că greva va
ductiei la jumătate.

Stare de asediu 
la Natchez

cu gaze.

WASHINGTON. — In anul 
au circulat în S.U.A. 81 051 0001967

automobile și peste 16 milioane de 
camioane și autobuze, a anunțat A- 
sociația producătorilor de automo
bile d'in această tară. Consumul de 
benzină și motorină s-a ridicat 
355 milioane litri.

din Philadelphia
derea" sa. In orice caz. nici un zia
rist nu a reușit pînă in prezent să 
obțină mai multe amănunte în pri
vința „Philadelphia Experiment". In 
unele servicii de informații se pune 
întrebarea dacă, încercînd ca un o- 
biect să devină invizibil, tînărul sa
vant nu a găsit accidental, cu totul 
altceva. Reapariția la distanță a na- 
vei-escortă pare să confirme o parte 
a teoriei lui Einstein, potrivit căreia 
obiectele ar putea fi instantaneu 
transportate la distanțe considera
bile dacă unele metale ar fi utili
zate pentru a crea cîmpuri magne
tice care ar deveni astfel surse de 
energie. Trebuie adăugat în sfîrșit, 
că 
s-a 
in 
Să

la

■ .

dupâ război, dr. Morris Jessup 
preocupat mult de astronomie șl 
special de farfuriile zburătoare, 
fie oare o simplă coincidență ?

CAPE1OWN. — Pacientul Philip Blaiberg care a fost reiriternai 
timp de o săptămână la spitalul Groote Shuur pentru o serie de 
examene medicale, a părăsit recent spitalul. Profesorul Barnard a 
declarat că este pe deplin satisfăcut de evoluția sănătății pacientu
lui său.

IN CLIȘEU: Philip Blaiberg acasă, împreună cu soția sa.

REDAGȚfA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani sir. Republicii ar. 90. Tel.

în grevă 4 200 de 
-industria de automo- 
purtător de cuvînt 
„ALCOA" a declarat 

provoca scăderea pro-

NATCHEZ — MISSISSIPPI. — Tul
burările rasiale care au izbucnit sîm
bătă seara în orașul Natchez — Mi
ssissippi au continuat și dutniriu ă.

Peste 200 de persoane au fost a- 
restate în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, iar garda națională a fost 
pusă în stare de alarmă. Municipa
litatea orașului, care numără peste 
22 de mii de locuitori, a declatat 
duminică seara stare de asediu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
în sfîrșit, numărătoarea
s-a terminat!

pa- 
ve- 
de 
au

învingător reprezen-
— Arnulfo Arias, 

unii alegerea lui 
de președinte a fost 

în

spectatorii naivi. Cei mai inulți 
namezi știu că este vorba de o 
ritabilă farsă electorală. Chiar 
a doua zi după alegeri ziarele
scris despre „subtilizarea urnelor". 
Chi-ar taberele adverse se împroașcă 
reciproc cu învinuiri de incorecti
tudine electorală. Adevărul este că 
nici alegătorii panamezi și nici o 
forță internă, indiferent de orienta
rea ei, nu au fost aceia care au ho
tărît.

Din Panama ca și din multe alte 
țări latino-americane, „toate drumu-

„lămuririle" pe care Vallarino Ie-a 
primit în cea mai luxoasă clădire 
din capitala panameză.

După cum se vede, relațiile Iul 
Arias la Washington au cîntărit mai 
greu. Un alt element care l-a favo
rizat pe Arias a fost și nemulțumi
rea guvernului american fată de 
graba cu care președintele Robles 
— și el sub presiunea opiniei pu
blice 
Dative 
lui
Arias a fost 
discursurile electorale cu 
adresa prezenței americane în zona 
Canalukii. Dar este greu de presu
pus că el va forța nota în relațiile 
cu Washingtonul și că va reuși să 
dea satisfacție dezideratului de tot
deauna al poporului panamez re
tragerea trupelor 
nă. In orice 
rii lui Arias 
(Arias a fost 
de la putere)
Pe de o parte, tabăra guvernamen
tală pînă acum va deveni o opozi
ție acerbă care nu va scăpa nici un 
prilej pentru a-l pune în dificultate 
pe Arias, iar pe de alta, 
.populară împotriva 
minatiei străine va 
ptoare. Formată din
citorești, studențești, 
ceastă mișcare cuprinde pături tot 
mai largi ale 
Aceste pături 
nei Canalului 
miei țării de
polurilor străine.

— a cerut inițierea unor tra- 
cu

Panama.
privire la Cana-

Ce-i drept. si
nevoit să-și presare 

critici la

pentru nimeni un se- 
manevrele, presiunile, 
și fraudele electorale 

de sprijinitorii candida- 
David Sa-

Externă

Cotidienele din capitala panameză 
și-au întârziat în fiecare zi apariția 
timp de două săptămîni, așteptând 
zadarnic știri de la Comisia electo
rală în legătură cu învingătorul în 
alegerile prezidențiale desfășurate la 
12 mai în tară. In sfîrșit, cînd răb
darea părea să fi ajuns la capăt, 
a fost declarat 
lanțul opoziției

Dacă pentru 
Arias în funcția
o surpriză, pentru cunoscătorii 
materie ea a constituit o confirma
re a supozițiilor privind legăturile 
acestuia cu cercurile influente din 
S.U.A. Presiunile ambasadei nord- 
americane la Ciudad de Panama nu 
reprezentau 
creț. Nici 
poate chiar 
comise atît
tului guvernamental 
mudio, cît și de cei ai opoziției. La 
acestea se adaugă „truda" cunos
cutei balerine de la „Covent Gar
den", Margot Fonteyn, soția lui A- 
rias, care între spectacole a avut 
în această perioadă „intense consul
tări" cu „persoane de încredere" 
pentru a asigura un număr cît mai 
mare de voturi clanului Arias. Fapt 
este că pentru „serviciile" aduse, 
un oarecare John Merry, directorul 
cabinetului politiei particulare a tea
trului „Covent Garden", a fost re
compensat cu 5 000 de lire de „în
vingătorul" Arias.

Fastuoasa ceremonie 
promisă de Arias pentru 
instalării sale în funcție 
truc mult prea ieftin, care
le convinge de „autenticitatea" scru
tinului prezidențial decât pe tele-

televizată 
momentul 

este un 
nu-i poa-

rile duc spre" Washington. Acolo 
se hotărăște de cele mai multe ori 
cine și, mai ales, cum va conduce 
mica tară iatino-americană. In tim
pul furtunoaselor evenimente din 
luna martie, cînd Adunarea Națio
nală a anulat, la inițiativa opoziției, 
mandatul președintelui Robles, ușile 
ambasadei americane au rămas în
chise. Lucrurile s-au schimbat însă 
în perioada imediat următoare ale
gerilor, cînd ele s-au deschis nu o 
singură dată pentru a-1 primi pe 
șeful gărzii naționale, generalul Val- 
larino, singurul lider panamez ac
ceptat la discuțiile din ambasada 
americană. Permanent prezentă pe 
scena politică pamameză, garda na
țională l-a sprijinit pe Arias, deși 
initial se „devotase" în întregime 
candidatului guvernamental. Aceas
tă „stînga-mprejur" se explică prin

americane din zo- 
momentul reveni- 
furictia supremi 

două ori răsturnat

caz,
în

de 
este extrem de delicat.

mișcarea 
reartiunii și do- 
cîștiga în am- 

organizatii mun- 
țărănești, a-

populației panameze, 
doresc evacuarea zo- 
și

sub
eliberarea econo- 
dominatia mono-
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