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O preocupare actuala

REALIZAREA
LA NIVELUL 
CERINȚELOR 
ACTUALE

Sesiunea consiliului popular
al orașului Uricani

Vineri după-amiază a avut loc se
siunea extraordinara a consiliului 
popular provizoriu al orașului Uri
cani, pentru completarea comitetu
lui executiv actual cu încă doi to
varăși de pe raza localității Cîmpu 
lui Neag care, pe baza noii împăr
țiri administrativ-teritoriale a jude
țului, aparține de orașul Uricani.

La sesiune au participat tovarășii 
Lazăr David, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Consiliului popular mu
nicipal, Montoiu Nicolae, membru 
al Comitetului executiv al Consiliu-' 
lui popular județean, Mischie Ion, 
secretarul Comitetului- executiv al 
Consiliului popular municipal.

Sesiunea a hotărît Încetarea acti
vității sfatului popular Cîmpu Iul 
Neag și completarea comitetului e-

xecutiv al consiliului popular oră
șenesc Uricani ou doi deputati din 
Cîmpu lui Neag. Au fost eliberați 
din comitetul executiv deputății Car
men Mihai și Ionașcu Petru, din o- 
rașul Uricani, iar în locul loc au 
fost aleși tovarășii Manolescu Ion 
și Găină Constantin.

Apoi tov. Mihuț Ion, secretar al 
consiliului popular orășenesc a fă
cut propuneri de reconstituire a co
misiilor permanente.

In continuare, tov. Dan Valeriu, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, președinte al consiliului 
popular a prezentat o informare pri
vind „Măsuri ce trebuiesc luate 
pentru buna gospodărire și întreți
nere a localității". Pe marginea 
materialului prezentat, au luat cu- 
vîntul deputății Tomșa Oto, Modîlcă

Constantin, Hamzu Iosif, Teodores- 
cu Constantin, Ima loan, Lazăr Ma
ria și alții care și-au exprimat a- 
probarea unanimă ca localitatea 
Cîmpu lui Neag să aparțină de o- 
rașul Uricani. In cadrul discuțiilor 
s-au ridicat o seamă de probleme, 
ce se cer a fi cît mai grabnic so
luționate : o mai bună gospodărire 
a orașului, îmbunătățirea aprovi
zionării populației, încadrarea spi
talului cu un medic pediatru și ca
dre medicale medii corespunzătoare, 
înființarea unei curse locale etc.

In încheierea sesiunii au luat cu
vin tul tovarășii Montoiu Nicolae șl 
Lazăr David, care au făcut recoman
dări prețioase privind rezolvarea o- 
perativă a problemelor de către or
ganele locale din orașul Uricani.

A PLANULUI
DE INVESTIȚII

Ing. PtINIȘOARA TITUS 
secretar al Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R.
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ATENTAT
Opt oameni
făuresc o șarjă

LA

BUNUL SIMȚ

Programul prezentat cu puțin timp in urmă de 
formațiile artistice ale Casei de cultură din Pe
troșani, in cadrul Festivalului tinerelului hune- 
dorean, a fost urmărit de un mate număr de 
spectatori. Deși cam întins, desfășurat de-a lun
gul a 4. ore, lără pauză, spectacolul a plăcut, ar
tiștii amatori fiind aplaudați in repetate rin- 
duti la scenă deschisă de către cei aflăți in sală. 
Dar... a fost și un dar. De la 
pină la urlete, fluierături și 
e un drum lung, pe care nu 
lipsiți de cel mai elementar 
cale asemenea prezențe s-au.

a aplaudu civilizai, 
expresii de mahala 
merg decît oameni 
bun simț. Din pă- 
lăcul remarcate în

Minerii Marca Vasile, Nanuț Alexandru și Balazi Francisc din 
brigada de pregătiri a Iul Olteanu Alexandru, cercetează cu satisfacție 
panoul cu realizările sectorului V al minei Lupeni — unde lucrează ț 
brigada lor înregistrează rezultate bune.

Jurnal 
citiadlin

Colectarea fierului vechi constituie o preocupare 
continuă a colectivului sectorului electromecanic de 
la mina Lupeni. Ca dovadă, față de cantitatea de fier 
vechi planificată a se colecta de la începutul anului 
și pină în prezent, colectivul raportează o depășire de 
400 tone, la care pină la sfîrșitul trimestrului II se 
vor mai adăuga încă cca. 250 tone.

Sub îndrumarea tehnicianului Radu Aurel și sub 
conducerea șefului de echipă Radu Damian, o mînă 
de oameni trimit lună de lună însemnate cantități de 
fier vechi siderurgiștllor hunedoreni sau turnătoriei 
U.R.U.M.P.-ului, Borbely Ștefan, Simon Martin, Chlrcă 
Severian, Pîndaru Constantin, Căldărar Izidor, Aital 
Gavrilă și Nemeș Iosif sînt cei care preiau „ștafeta" 
fierului vechi de ia gura galeriilor de coastă și o duc 
mai departe pînă Ia rampa de încărcare. Aici, cu grijă 
și migală, „fosilele" metalice sînt sortate cu pasiune 
de arheolog. Cuprul, bronzul și alama, aluminiul, plum
bul și oxidul de plumb, toate încadrate la capitolul 
„diverse", cu toate că nu face obiectul unui plan de 
colectare și predare, ele nu se pierd sub patina tim
pului ci adunate la un loc și însumînd apreciabila 
cantitate de 5 345 kg iau drumul spre I.C.M.

Aceasta este echipa de colectare și sortare a fie
rului vechi. O mînă de oameni simpli, dar inimoși. 
Șaisprezece mîinl puternice și bătătorite care adună 
neobosite, bucățică cu bucățică, metalul vechi șl 
aceeași hărnicie îl încarcă în vagoane.

Dacă fiecare șarjă de fontă sau oțel ar purta 
nume de om care a contribuit la elaborarea sa,
siguranță că una din aceste șarje ar purta numele 
celor care expediază de la mina Lupeni sute de tone 
de fier vechi peste pian siderurgiștilor și metalurgiș- 
tilor.
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seară, la spectacolul amintit. Autori: 
de tineri nelunși și nespălat i, imbrăcați

un
in

au 
au 
f>e 
fn-

acea 
grup 
pantaloni mai mull dec.it trapei și cămăși de cu
lorile curcubeului, plasați in ultimele rinduri 
ale sălii, care riu-și puteau (rina elanul tineresc, 
decît țipind și iluierind ca-n junglă.

La prezentarea unui număr din program 
mers pină intr-acolo cu grosolăniile Incit 
adresat celui din (ața microfonului cuvinte 
care hîrtia nu le suportă. A fost nevoie de
lervenția conducerii Casei de cultură și a unui 
activist al comitetului orășenesc U.T.C. pentru 
a potoli „spiritele".

Asemenea manifestări au mai fost semnalate 
Iu unele spectacole cullural-aitistice prezentate 
pe scenele Văii Jiului. Se pune însă problema 
de ce opinia publică nu la atitudine împotriva 
lor, de ce oamenii de ordine și, mai ales, orga
nele miliției, prezente aproape de llecare dală 
la spectacole, nu-i cheamă la ordine pe cei care 
alterează atmosfera din timpul spectacolelor ar
tistice, spectacole la care oamenii vin să se re
creeze, să vizioneze, să audieze programele șl 
nu urgiile unor mahalagii?!...

Nicu POPA

Din partea cabinetului
municipal de partid

la cabinetul de partid 
orășenesc) are loc, în- 
anul II al Universității

local al sfatului popular 
cu ora 16, examenul la 
de partid secțiile: construcție de partid, eco- 
și filozofie. In 13—14 iunie, ora 16, are loc exa-

IN PAGINA A IV-A

In zilele de 10 și 11 iunie, 
(fostul 
cepind 
serale 
nornie
menul Ia anul III la aceleași secții. Prezența obligatorie.

D. G.

A CAMPIONATULUI

MUNICIPAL.

PETROȘANI A RA-

SĂRBĂTORIREA

In curînd, și în 
acest colt al Ex

ploatării forestiere 

Valea de Brazi îșl 
va semnala pre

zenta fierăstrăul 

mecanic.

FOTBAL
— MARGINALII LA ULTIMA ETAPA 

DIVIZIEI A.

— S-A ÎNCHEIAT ȘI CAMPIONATUL

— ECHIPA DE HANDBAL ȘTIINȚA 
MAS IN B.

ZILEI PIONIERILOR
LA PETROȘANI

— Spectacol de gală

Veșmîntul certi
tudinii0 pe stradă și 
la stadion
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Condiții optime
de spitalizare

In holul secției de interne 
a Spitalului unificat Lupeni a 
fost aranjată o frumoasă sală 
de mese. In hol . pot servi 
masa, în trei serii, toți bolna
vii din amintita secție. De a- 
semenoa, pentru igiena saloa
nelor, a coridoarelor, Interio
rul spitalului a fost zugrăvit, 
tîmplăria vopsită.

Alte cinci unități
mandatare

In acest început de lună, 
T.A.P.L. Petroșani a predat in 
administrare, pe bază de man
dat, alte 5 unități: bufetele 
„Viticola" din Cimpa, „înfră
țirea" din Petroșani (str. dr-

Petru Groza) și „Oltul" din 
Petroșani (str. K. Marx), patt- 
seria „Ghiocelul" — complet 
renovată — și cofetăria „Cri
nul" din Lupeni.

Pină In prezent, T.A.P.L. 
Petroșani a predat în admi
nistrare pe bază de mandat 
28 de unități din muni',’piu.

I
„Regina
de Navara"

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" București prezintă, azi 
10 iunie, ora 20, în sala mare 
a Casei de cultură din Petro
șani, comedia în 5 acte a Iul 
Eugdne Scribe „Regina de Na- 
vara". Publicul petroșănean va 
face cunoștință cu arta Inter
pretativă a cunoscuților actori 
ai primei noastre scene: Va
leria Gagealov, Gheorghe Co- 
zorici, Adela Mărculescu, Ma
tei Gheorghiu, Ileana Iorda- 
che, Constantin Rauțchi șl 
George Paul Avram. Regla 
spectacolului este semnată de 
Victor Moldovan, Laureat al 
Premiului de stat.
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Realizarea în cele mal bune condi
ții a planului de investiții are o im
portanță hotăritoare pentru progresul 
continuu al economiei naționale, 
IAR INVESTIȚIILE PREVĂZUTE DE 
PLANUL DE STAT PE 1968 SINT 
DECISIVE PENTRU REALIZAREA O- 
BIECTIVELOR ACTUALULUI PLAN 
CINCINAL. Iată de ce realizarea rit
mică a lucrărilor de investiții pe tot 
parcursul anului trebuie să consti
tuie o preocupare centrală a organe
lor șl organizațiilor de partid, a 
beneficiarilor de investiții, a orga
nizațiilor de conslrucții.

Pe acest an, planul de stat pre
vede ca în municipiul Petroșani să 
se realizeze un volum de investiții 
de aproape 700 milioane lei, ponde
rea cea mai mare a acestora fiind 
destinată dezvoltării în continuare a 
unor obiective cum silit minele 
Dîlja, Paroșeni, Livezeni, Bărbăleni, 
regularizarea apelor Jiului și îm
bunătățirea aprovizionării cu apă 
potabilă și Industrială, construcția 
șl darea în folosință a 1 000 apar
tamente, însemnate spații comercia
le și altele.

O mare parte din obiectivele in
dustriale în construcție, influențea
ză în mod hotărîtor activitatea vi
itoare a extracției de cărbune. Co
mitetul municipal și celelalte orga
ne și organizații de partid, urma-

resc îndeaproape asigurarea reali
zării in bune condițiuni a planului 
de investiții pe acest an.

După cinci luni de activitate, la 
nivelul municipiului Petroșani s a 
realizat 36,6 Ia sută din volumul in
vestițiilor economice și social-cul- 
turale planificate pe acest an și 49 
Ia sută din volumul total al lucră
rilor de construcțli-montaj. Pol f! 
evidențiați beneficiarii de investiții 
I.E.C. Paroșeni (51,6 la sută), I. F. 
Petroșani (39,4 la sulă), C.C.V.J. 
(38,6 la sută) și I.C.O. Petroșani (38 4 
la sută) care au realizat mai mult 
decît media pe municipiu.

Această situație nu reprezintă îa- 
să cota 
pe cinci 
fundă a 
mentelor
municipiu, se observă, pe lingă ac
tivitatea bună a unor beneficiari de 
investiții, și rezultate necorespun- 
zătoare ale altora cum sînt ,Vis- 
coza" Lupeni (17,5 la sută). S.C.S M. 
Petroșani (17,2 la sulă). O.C.L. In
dustrial (0,8 la sută), O.C.L. Alimen
tara (18,6 la sută). Inspectoratul șco
lar județean (22,2 la sută), coopera
tiva Deservirea Lupeni (13,3 la sută) 
și cooperativa Jiul (21,4 la sută)

De asemenea, stadiul fizic al unor 
obiective este mult rămas în urmă

matematică corespunzătoare 
luni. Făcînd o analiză pro- 
mărimilor reale ale ele- 
componente ale mediei pe

(Continuate In pag. a 2-a)

CONCURS PUBLIC
pentru ridicarea
unui monument

închinat brigadierilor
de pe șantierul

I

După un frumos succes 

a liceenilor din Vulcan

parti- 
palru 
Borza 
la e-

cu cei mai

încă nu s-au stins ecourile celei 
de a 11-a ediții a tradiționalei com
petiții școlare pe specialități, orga
nizată sub auspiciile Ministerului In- 
vățămîntuhii și a societăților științi
fice.

Germenul pasiunii, seînt-aia curio
zității, setea de cunoaștere au ali
niat la ediția din acest an a con
cursului și 199 de elevi ai Liceului 
Vulcan. Dintre aceștia, 14 au 
cipat la etapa județeană iar 
— Durnea V., Gurtavenco AL, 
A. și Tudorică C., cîștigători
tapa județeană — s-au întrecut la 
etapa finală, pe țară. Avînd o com
portare remarcabilă la etapa repu
blicană, elevul din clasa a X-a, Dur
nea Victor, a cîștigat un valoros 
premiu III la limba și literatura ro
mână. După cum se știe, premiul I 
n-a fost acordat și deci cu atît mai 
mare este meritul elevului vulcă- 
nean în confruntarea
buni elevi liceeni din tară.

Rezultatele obținute de elevii Li
ceului Vulcan la faza județeană și 
la cea republicană, sînt rodul mun
cii pline de dăruire și entuziasm a 
elevilor respectivi și a cadrelor di
dactice Bal M., Liker Gh., Munteanu 
V„ Bîja E., cultivatoare de talente 
către împlinire și afirmare, creatoa
re ale climatului efervescenței știin
țifice sau artistice. Dar rezultatele 
acestea bune nu îndreptățesc în 
continuare autoliniștirea. Stînqăciile 
de calcul constatate, divagațiile de

Azi, la ora 8 temperatura 
aerului a fost de plus 12 gra
de la Petroșani și plus 10 gra
de la Paring. Maximele de ieri 
au fosl de 
troșani) și 
(Paring).

plus 23 grade (Pe- 
de plus 16 grade

URMĂTOARELE 24PENTRU
DE ORE: Vremea devine insta
bilă, ca cerul mai mult acope
rii. Averse slabe de ploaie.

esențialulul, 
dauna call- 
procedeele 

căutări fe- 
și a profe- 
de valorifi-

la subiect și ocolirea 
goana după cantitate în 
tățil și a originalității, 
șablonarde etc. impun 
brile din partea elevilor 
sorilor care-i pregătesc,
care superioară și continuă a apti
tudinilor și intereselor elevilor.

Pentru frumosul lor succes, cel 
patru elevi vulcăneni au fost bine 
recompensați. Ei vor petrece vacan
ța de vară în tabăra organizată de 
C.C. al U.T.C., Ia Bușteni, pentru 
elevii cu rezultate excepționale în 
activitatea școlară, prilej de a da 
avînt creației elevilor de a-și valo
rifica r'il pasiunile și elanul tine
resc creator.

Prof. Gheorghe ANTOCE

Bumbești -
Comitetul Central al Uniunii Ti

neretului Comunist, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici inițiază un concurs 
public pentru ridicarea unui monu
ment închinat brigadierilor de pe 
șantierul Bumbești — Livezeni, în 
localitatea Lainici, județul Gorj.

Monumentul va fl închinat celor 
30 000 de tineri, care acum 20 de 
ani, pe șantierul național de la 
Bumbești — Livezeni, au înscris o 
pagină de eroism în cartea de aur 
a muncii voluntar-patriotice. Monu
mentul va fi un simbol al hărniciei 
și entuziasmului, elanului și dîrze- 
niei cu care tinerii îșl aduc contri
buția la tot ceea ce construiește în
tregul nostru popor, sub conducerea 
partidului, pentru înflorirea patriei 
socialiste.

Prin dimensiunile și compoziția sa, 
monumentul realizat trebuie să se 
integreze organic în cadrul încon
jurător.

Participanții la concurs trebuie să 
prezinte macheta monumentului la 
scara 1/10 în ghips alb nepatinat. 
Machetele pentru concurs vor fi în
soțite de un plan de amplasare, 
una sau mai multe elevații, o sec
țiune a ansamblului la scara de 
1 : 100 și una sau mai multe pers
pective. Proiectele și piesele dese-

Livezeni
nate nu vor fi semnate, 
cît și piesele care o 
purta un motto indicat 
bil. Acest motto va fi 
un plic închis care va purta 
și prenumele autorului sau 
lectivului de realizatori.

Machetele pentru concurs 
prezentate în holul Casei de 
a studenților din București, 
Plevnei nr. 61, pînă în ziua 
august 1968, orele 18. Conourenții 
din țară vor dovedi prin recipisă 
poștală trimiterea la termenul [ri
dicat a machetei.

Lucrările vor fi 
juriu compus din 
hitecți, critici de 
ai C.S.C.A. și C.C. al U.T.C.

Pentru cele mai bune 
zentate se vor acorda 
premii :

— Premiul
— Premiul
— Premiul
Se vor acorda și

Atît macheta 
însoțesc vor 
în loc vizi- 
reprodtn pe 

numele 
ale co-

vor fl 
cultură 

Calea 
de 29

selecționate de un 
artiști plastici, ar- 
artă, reprezentanți

proiecte pre- 
următoarele

I
II
III

15 000
10 000
8 000 

mențiuni

lei 
let 
le/ 
în3 

valoare de cite 5 000 lei fiecare.
Rezultatul concursului va fi co

municat în termen de 10 zile de I*a 
încheierea lucrărilor juriului.

Fotomontaje ale amplasamentului 
și orice alte lămuriri se pot obține 
de la C.C. al U.T.C., str. Onești nr. 
4—6, București.

EȘEC LA KAMPALA
Cercurile politice africane urmă

reau profund neliniștite tratativele 
de pace de la Kampala dintre de
legația federală nigeriana și cea a 
„Biafrei", care, în Ioc să progreseze, 
se zbăteau încă din primele zile în 
cercul vicios al problemelor de pro
cedură. Iată insă că partea biafreză 
a părăsit sala Parlamentului ugandez, 
iar un purtător de cuvint ai ei a 
declarat reprezentanților presei că 
„o continuare a dialogului in con
dițiile în care li se cer să se predea 
este imposibil". Practic, tratativele 
de pace, care intraseră în cea de-a 
8-a zi, au fost rupte, în ciuda efor
turilor întreprinse de țara gazdă 
prin ministrul de externe Samuel 
Odaka și a asistenței acordate de 
secretarul general al Commonwealt- 
hului, canadianul Arnold Smith.

Comentatorii de presă prezenți la 
Kampala au solicitat părerea șefului 
delegației guvernului de la Lagos, 
Anthony Enahoro, în legătură cu 
eșecul acestor tratative, ținind seama 
că întreaga Africă aștepta ca ele să 
se încheie cu rezultate fructuoase. El 
a respins mai întîl acuzația care 
fost adusă de partea adversă 
„guvernul său n-ar fl interesat

i-a 
că 
să

actuala criză". Enahoro 
să afirme că guvernul 

nu poate admite le- 
secesiunii Biafrei de la

negocieze în 
a ținut apoi 
de la Lagos 
galizarea
30 mai 1967 și ca atare, renunțarea 
autorităților biafreze la un 
act răniine o condiție „sine 
a dialogului de pace.

Deznodămîntul amar de 
pala a fost grăbit, după

asemenea 
qua non"

la Kaol
eum se

COMENTARIU 
EXTERN

afirmă în capitalele africane, de mo
mentul marcat prin prezentarea 
planului federal care reclama părții 
biafreze să renunje la secesiune, 
după care la 12 ore ar urma să în
ceteze toate operațiunile militare 
de pe întreg teritoriul Nigeriei. In 
ceea ce privește viitorul „Biafrei", 
planul propunea includerea ei în 
federația a 12 state semiautonome. 
teritoriul biafrez urmînd să fie îm
părțit în trei state. Reprezentanții 
Biafrei au considerat însă că inde-<

statului lor nu poate fî 
discuție. Deci, pozițiile rl- 
celor două părți au dus, 

firesc la eșec, îndepărtînd

pendența 
pusă în 
gide ale 
in mod
pentru moment perspectivele unul 
acord care să pună capăt dramei 
traversate de cea mai populată țară 
a continentului african.

Primele ecouri după eșecul de la 
Kampala arată amărăciunea încerca
tă acum de lumea politică africană. 
Mitralierele și tunurile, care au se
cerat deja peste 100 000 de vieți 
omenești, vor trage acum, probabil, 
cu și mai multă tărie. Nigeria, în 
condițiile acestui conflict intern, ni 
peste un milion și jumătate de re- 
fugiați, cu regiuni întregi pîrjolite 
de flăcările armelor și bombelor, 
cu orașe întregi scoase din circuitul 
economic, prezintă un tablou trist

Pe continentul african, tot mal 
niulți lideri politici, făcindu-se in- 
terpreții opiniei publice, cer părți
lor aflate in conflict să dea dovadă 
de luciditate și rațiune și să gă
sească soluția asigurării păcii șl 
liniștii popoarelor Nigeriei.

A. DUMITRESCU >
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favĂȚÂMtNTPL DE PARTID

Notări pe marginea SCRISORI DE LA CITITORI

unor dezbateri
Un procedeu 0 propunere
curios

recapitulative
din cercuri
Ș' cursuri

Anul de învățământ de partid 
1967-1968 se apropie de sfîrșit. In 
unele cercuri și cursuri s-au încheiat 
deja în aceste zile dezbaterile re
capitulative.

Concluzia care se desprinde din mo
dul de organizare și nivelul de desfă
șurare a dezbaterilor și convorbirilor 
recapitulative este aceea că, în ge
neral, comitetele de partid, o mare 
parte a birourilor organizațiilor de 
bază, a propagandiștilor și lectori
lor au ținut seamă de cerințele 
esențiale care se pun în această 
etapă în domeniul activității ideo
logice : aprofundarea însușirii do
cumentelor Congresului al IX-lea șl 
ale Conferinței Naționale a P.C.R., 
punerea accentului pe explicarea cît 
mai calificată a conținutului noilor 
documesnte elaborate de partidul $1 
statul nostru, eliminarea studiului 
școlastic și a formalismului din 
munca de propagandă. Sînt nume
roase cercuri și cursuri în care dez
baterile recapitulative s-au ridicat 
la nivelul cerințelor, au fost utile. 
Poate de exemplu fi evidențiată 
activitatea cercurilor „Momente din 
istoria patriei și a partidului", de 
La E.M. Lonea (propagandist Hlopefki 
Vasile); „Probleme actuale ale po
liticii P.C.R." de la Filiala Petroșani 
a Băncii Naționale (propagandist 
Pătrășcoiu Dumitru); ..Organizarea 
și conducerea economiei" de la E.M. 
Aninoasa (propagandist Dumitraș 
loan); cercul de filozofie de la 
spitalul Lupeni (propagandist Albert 
Gavrilă) și altele de la E.M. Lupeni. 
E.M. Dîlja, F.F.A. „Viscoza". Notăm 
na poz.itivă și preocuparea comitetului 
orășenesc și a comitetului de partid 
de la E.M. Vulcan pentru organiza
rea închiderii în bune ccnditiuni a 
școlii uzinale de la această mină.

Din dezbaterile recapitulative se 
desprinde faptul că în acele cercuri 
și cursuri care sînt omogene sub 
aspectul nivelului politic și pro- 
fesional-cultural al cursanților, undo 
Iernatica este mal strîns axată pe 
pieocupările lor, far propagandiștii 
și lectorii sînt bine pregătiți, cunosc 
sarcinile concrete ce revin sectoru
lui respectiv de activitate, membrii 
do partid și ceilalți cuTsanți mani
festă interes pentru prezența la în- 
vătămînt și nu se lasă ruqati să 
participe la discuții. Aceasta pentru 
că au ce învăța, problemele puse în 
dezbatere slujesc înțelegerii mai 
aprofundate a sarcinilor concrete pe 
care le au de rezolvat zi de zi, pro- 
panandiștii sînt cadre cu prosliqiu. 
Aceste aspecte merită o analiză 
adînc.ltă penlru a trage învățăminte 
la organizarea noului an de învăță-

Taxatoarele care funcționea
ză pe cursele locale Cimpu lui 
Neag — Lupeni și retur au 
început să aplice de un timp 
un sistem curios: cînd par
curge mașina drumul de la 
Lupeni spre Cimpu lui Neag 
nu eliberează nimănui bilete. 
I.a întoarcere, pentru a evita 
surprizele neplăcute dau bile
te, dar le cer înapoi pasageri
lor cînd aceștia se pregătesc 
să coboare. Ce or fi păzind 
controlorii l.C.O.-ului ? Cît va 
permite 
mențină 
rios ?

întreprinderea să se 
acest procedeu cu-

Petroșaniul dispune în pre
zent de 3 agenfii Lolo-Prono- 
sport, toate plasate în centrul 
orașului. Mulfi dintre cei care 
locuim în cartierul Livezeni 
și sirilem participan/i la siste
mele Loto, Pronosport și Pro- 
noexpres trebuie să pierdem 
timp (și bani) pentru a ne de
plasa în oraș în vederea com
pletării buletinelor. De aceea 
fac propunerea ca în cartierul 
Livezeni să fie deschisă o u- 
nitate Lolo-Pronosport, sau să 
fie mutată una din cele exis
tente în centrul orașului.

A AP A R®T

lor să

Ilie MO3OATCĂ
Cîmpu lui Neag

Josîf OLAR

Petroșani

dezbaterile 
cu 

co- 
cu 
au

„par- 
s-a înțeles că 
ajutor concret) 
pe seama pro- 
control nu se

/Urmare din pag. 1)

mint de partid 1968-1969.
Nu peste tot însă 

recapitulative au fost organizate 
răspunderea cuvenită. Unele 
mitete de partid s-au mulțumit 
aceea că au întocmit grafice, 
repartizat membrilor 
tlcipe" (nu peste tot 
participarea înseamnă 
și apoi au lăsat totul 
pagandiștilor. Nici un
efectuează pentru a se vedea felul 
cum se asigură mobilizarea, cum se 
pregătesc propagandiștii, dacă curșan- 
ții au material bibliografic, nici 
tragere la răspundere pentru faptul 
că dezbaterile recapitulative 
țin și se răsamînă.

La preparata 
curi programate 
nu a ținut nici 
capitulative. Au
cei care răspundeau din partea co
mitetului de partid de aceste cercuri. 
La a doua convocare, în săptămîna 
următoare, din 70 de cursanti s-a 
prezentat... unul. Motive s-au găsit 
imediat: 
mîntul nu 
începutul 
viciu este
unități etc. Este ceva adevărat în 
aceste justificări. Dar este permis 
oare ca organizațiile de partid să 
stea pasive 
membrii 
tive să 
studiere 
au fost

Cercul de studiere a problemelor 
organizării și conducerii economiei 
de la centrala grupului II Petroșani 
al Trustului de construcții Hune
doara, 
discuțiile recapitulative. 
Ieșit, cum s-ar spune,

grafice. întirzieri mari exis
ta acele obiective care au 
de punere în funcțiune în 

Astfel de lucrări 
I.C.O. Petroșani.

nu se

Petrila din 
în ziua de

unul dezbaterile re- 
lipsit și cursanții și

6 cer-
24 mai

că la preparație învăță- 
s-a organizat bine de la 

anului, că oTarul de ser- 
mai altfel decît în alte

fată de faptul că noii 
de partid găsesc și ei mo- 

nu participe la cercurile de 
a Statutului ? C-îti dintre ei 
trași la răspundere?

construcții
amînă de pe o zi pe alta 

Cercul a 
din toate 

graficele (propagandist Sitescu Ioan), 
ca de altfel s| cercul similar de 
E.M. Petrila.

Invățămîntul de partid nu s-a 
d'rat la nivelul cerințelor nici 
I.E.C. Paroșeni, U.R.U.M.P., sectorul 
I.L.L. Petrila șl în alte unități.

Pînă la încheierea anului de în- 
vătămînt mai sînt cîteva zile. Tre
buie, în această perioadă să se lase 
de o parte toate justificările, să se 
asigure tinerea dezbaterilor recapi
tulative programate și restantă șl 
să se respecte ceea ce s-a Fiotărît 
în ce privește participarea membri
lor comitetului de partid, a secre
tarilor orqanizati’lor de bază la cer
curi și cursuri

Amintim că si în munca ideologică 
există o răspundere colectivă rare 
însă nu exclude pe cea personală.

I. M.

la

t

istorice și social-politice

de pe lîngă C. C. al P. C. R.“
nr. 2—3 1968

Revista se deschide cu două ma
teriale legate de hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie 
1968: „Hotărîri istorice" și „Un act 
de înalt umanism*.

Aniversării a 150 de ani de la naș
terea lui Karl Marx îi sînt consacra
te articolele : „Marxismul și contem
poraneitatea", de Ion Popescu-PuțurI; 
„Karl Maîx și științele sociale*, de 
Damian Hurezcanu, Ion Bulborca; 
„Marx despre obiectivitatea relați
ilor sociale", de Ion Florea; „Dia- 
ketica marxistă și analiza modulul 
de producție socialist" de Constan
tin Gruici.

Cu prilejul sărbătoririi a 120 de 
ani de la revoluția din 1848 revista 
publică un grupaj de materiale pe 
temele: „Adevăratul 1848", de Lu- 
crețiu Pătrășcanu; „1848 în tradițiile 
mișcării socialiste din România", de 
Vasile Niculae, Marin Florescu; 
„Două figuri reprezentative ale re» 
voluției de la 1848: Gheorghe Ma- 
gheru, Eftimie MuTgu".

La rubrica Articole sînt abordate 
temele : „Ideea de unitate și conti
nuitate în conștiința poporului ro
man", de Cornelia Bodea; „Contri
buția societăților cultural-patriolice 
românești la realizarea unității na
ționale", de Vasile Netea, Vasile 
Gurticăpeanu; „Socialismul utopic în 
gindirea social-pclitică românească 
(sec. XIV)", de Viorica Varga.

Rubrica Comunicări înserează • „In
stitutul „Maurice 
rls", de Victor 
„Anschluss-ul și
politice asupra continentului euro-

pean", de Traian Gar-aciuc; „Antan
ta balcanică șl efortul de securitate 
colectivă în Europa (1934—1936)", 
de Cristian Popiștoanu.

Revista mal cuprinde rubricile 
Recenzii-note bibliografice și Infor
mații.

Thorez* dtin Po- 
Joannes (Franța); 
consecințele sale

și T.J.C.H. 
Jiului al

cele cinci
posibilită-

toate unitățile, 
această stare 

în mare parte be- 
investiții. Astfel, 
a asigurat docu- 
execuția comple- 

din Vulcan abia în 
condițiile de decon- 
executate numai la 
a. c. O.C.L. Indus-

apriiie, iar 
a lucrărilor 
de 6 iunie 
nici pînă în prezent nu a pre-

docu- 
grădi- 
Aero- 
să fie 
Petro-

prevăzute

liceul 
Vulcan

Și 
au 
în
de

care ne referim 
au 

anual, după cum
— 36,8 la sută; 
sută; I.T..H.S. — 
Valea Jiului —

față de 
tind și 
termen 
acest semestru,
sînt la CXLVJ. 
lucrări ce sînt în execuția grupuri
lor de șantiere T.C.M.M. 
și a șantierului Valea 
I.L.H.S. București.

Realizările obținute pe 
luni nu sînt pe măsura
țllor și nu se ridică la nivelul sar
cinilor actuale în 
Răspunderea pentru 
de lucruri revine 
neficiarilor de 
O.C.L. Alimentara 
mentația pentru 
xulni comercial 
luna 
tare 
data 
trial
dat constructorului documentația de 
execuție pentru depozitul de mobilă 
din Petroșani.

Inspectoratul școlar județean nu
mai la 24 mai a. c. a predat 
mentația de execuție pentru 
oița și creșa de copii de la 
port fără ca pînă în prezent 
deschisă finanțarea. S.C.S.M.
șani tărăgănează contractarea exe
cuției lucrărilor miniere 
în acest an.

Amplasamentele pentru 
complexul comercial din
fost puse la dispoziție cu multă 
tlrziere, iar cel pentru depozitul 
mobilă Petroșani încă nu este solu
ționat.

Aspectele prezentate denotă încă 
slaba preocupare din partea bene
ficiarilor pentru crearea condițiilor 
necesare desfășurării unei activităll 
normale de către constructori. ESTE 
IMPERIOS NECESAR CA BENEFI
CIARII DE INVESTIȚII SA REZOL
VE MAI OPERATIV PROBTEMELE. 
SĂ FACĂ TOT CE DEPINDE DE EI 
PENTRU A SPRIJINI ACTIVITATEA 
CONSTRUCTORII OR.

In perioada la
unitățile de constrncțli-montaje 
realizat din planul 
urmează : T.C.M.M. 
T.J.C.H. — 39.5 la 
25,9 la sută; I.C.F.
40,7 la sută; Energo-construcții Pa- 
roșeni — 62,2 la sută; Energo-mon- 
taj Paroșeni — 36,4 la sută.

Realizarea într-o proporție neco 
respunzătoare a planului de con- 
strucții-monlaje. se datorește unor 
llpsnri de ordin tehnico-organizato- 
ric ce au existat și mai există pe 
unele șantiere privind aproviziona
rea tehnico-materială, coordonarea 
rațională a tuturor lucrărilor ce se 
efectuează pe un șantier sau altul, 
dispersarea forțelor, insuficienta fo
losire a forței de muncă, a utilaje
lor din dotare. Pe unele șantiere 
sini asigurate condiții 
lucru ca : rampe de 
materialelor stații de 
betoanelor asigurarea
cesare și a echipamentului de pro
tecție. a condițiilor de lucru pentru 
toate meseriile etc.

Mecanizarea lucrărilor a iost prea 
puțin extinsă la unele puncte de 
lucru, utilajele nu sînt încă îolosite

minime 
descărcare

pregătire
sculelor ne-

nu 
de

a 
a

la întreaga lor capacitate. Indicele 
de folosire a utilajelor este necores
punzător la T.C.M.M., T.J.C.H.,
I.L.H.S. etc.

Pe toate șantierele de construcții 
se constată lipsa forței de muncă, 
de muncitori calificați șl necalifioațl. 
Cu toate acestea organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C., conducerile 
șantierelor, nu au făcut totul pen
tru folosirea rațională a torței de 
muncă existente, pentru a preîntîm-
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PROGRAMUL I:

11,45

15,30 Muzică 
Radiojurnal, 

meteorologic;

GEOMETRIE INDUSTRIALA.
Foto : M. Cocîrlă

de știri; 
pre- 

al 
Bu- 
Slă- 
pro-

Sfatul 
diges- 
\wii; 

oraș cu mu-
Intîlnire cu 
și interpre- 
Radiojurnal. 

meteorologic;
orchestre d« 
14,00 Muzică 

Tot înainte (e-

LUCRU, DESFĂȘURAREA UNEI AC
TIVITĂȚI LA NIVELUL SARCINI
LOR. Punctele de lucru să lie do
tate cu utilajele de construcții ne
cesare, să respecte proiectele de e- 
xecuție, să fie asigurate cu forțe 
de muncă neoalificate $1 calificate 
și asistența tehnică corespunzătoare.

Să sporească preocuparea pentru 
extinderea mecanizării la lucrările 
de săpături, preparări de betoane 
și transport de materiale, pentru îm-

IT

Realizarea la nivelul
cerințelor actuale
a planului de investiții

Radio

a forței de muncă trebuie să 
acorde o atenție specială de 
conducerile tehnico-administra- 

ale tuturor șantierelor. Să fie 
măsuri pentru folosirea din 

timpului de lucru, slabiliza- 
folosirea rațională a cadre- 
muncitori, ingineri șl tehni- 

Să fie luate măsuri ca pe

pina fluctuația acesteia.
La T.C.M.M., pe cele cinci luni, 

s-au înregistrat 13 204 ombre învoiri 
și concedii îără plală, 10 990 om/ore 
absențe nemotivate, iar la grupul 
II T.J.C.H. 10 919 om ore învoiri și 
concedii fără plată și 7 929 om/ore 
absențe nemotivate. Folosirii rațio
nale 
i se 
către 
tive 
luate
plin a 
rea și 
lor de 
eleni.
șantierele grupului II al TJ.C.H., al 
I.L.H.S. și pe alte șantiere, unde 
sînt condiții, să se organizeze lucrul 
pe 2—3 schimburi penlru a recupe
ra răminerile în urmă și a scurta 
durata de execuție.

Organizațiile de partid să milite
ze mai mult pentru întărirea disci
plinei sub toate aspectele el. In 
ceea ce privește calitatea lucrări
lor deși se acordă inai multă grijă, 
aceasta rămîne în continuare o pro
blemă deosebită penlru șantiere. 
Și în prezent în unele cazuri izola
țiile hidrotehnice și termice se e- 
xecută de o calitate 
toare. Beneficiarii de 
serviciile de investiții 
diriginții de șantiere,
xercile un control permanent și e- 
xigent asupra execuției lucrărilor 
!n toate fazele

Pînă la siirșitul semestrului a mai 
rămas un timp 
bute folosit din 
rll care concură 
Ini de investiții.

Este necesaT ca organele și orga
nizațiile de partid să determine lua
rea unor astfel de măsuri de către 
conducerile șantierelor de construc
ții care să asigure INTENSIFICAREA 
RITMULUI DE EXECUȚIE LA TOA
TE OBIECTIVELE, LA TOATE LU
CRĂRILE, LA FIECARE PUNCT DE

bunătățirea indicilor de folosire a 
utilajelor din dotare în vederea 
creșterii productivității muncii. O 
grijă deosebită trebuie manifestată 
de către conducerile șantierelor pen
tru aprovizionarea tuturor puncte
lor de lucru cu materialele necesa
re în mod ritmic. Să se facă ordine 
în activitatea de manipulare și de
pozitare a materialelor, să fie dez
voltată mai mult răspunderea fie
cărui salariat față de avutul obștesc.

Beneficiarii de investiții să nu mai 
admită practica ce o folosesc con
ducerile șaniierelor de construcții 
care neglijează execuția unor lu
crări cu valori și productivitate mi
că, dar care au importanța lor, exe- 
cutînd anticipat lucrări cu pondere 
valorică, deși nu au termene de pu
nere în funcțiune în acest an. Există 
rămînerl în urmă Ia lucrările de

organizare minieră in execuția gru
pului de șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M., ceea ce periclitează rea
lizarea capacităților de producție a 
C.C.V.J. prevăzute în cincinalul ac
tual și cel viitor. La fel sini rămî- 
neri în urmă la unele obiective în 
execuția grupului nr. 2 al T.J.C.H. 
și a șantierului Valea Jiului al 
I.L.H.S. București. De aceea benefi
ciarii de investiții sini datori 
IA MASURI IMEDIATE CARE 
CONCURE LA RECUPERAREA 
MINERILOR ÎN URMĂ, IA 
GENTAREA INTRĂRII ÎN FUNCȚIU
NE A ACESTOR OBTFCTIVE. TRE
BUIE CONCENTRATE TOATE FOR
ȚELE PENTRU DAREA IN EXPLOA
TARE ATÎT A OBIECTIVEI OR RES
TANTE DIN ACEST AN ȘI ANII 
TRECUȚI CÎT ȘI A CELOR CARE 
AU TERMEN DE INTRARE 
FUNCȚIUNE ÎN TRIMESTRUL II.

ÎN ATENȚIA ORGANELOR 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, 
CONDUCERILOR
NISTRATIVE, TREBUIE 
ÎNDEPIJNEREA RITMICA ȘI ÎN ÎN
TREGIME. NU NUMAI A PIANULUI 
VAIORIC, CI ȘI A CEI UI FIZIC.

In același timp este necesar să 
sporească rolul organizațiilor de 
partid de pe șantierele de construc
ții care trebuie să exercite un con
trol permanent și concret asupra 
realizării planului, să intensifice 
munca politico-educalivă în rîndul 
salariaților Denlm mobilizarea acti
vă a acestora la o muncă susținută 
șl de cea mai bună calitate.

Dintr-o analiză care a avut Ioc re
cent la comitetul municipal de partid 
cu beneficiarii de investiții și con
structorii, a rezultat că printr-o mun
că susținută, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, ac
tivitatea de investiții se va îmbună
tăți șl se va reuși ca ta sfîrșilul se
mestrului I să se realizeze, la nive
lul municipiului Petroșani, 50 la sută 
din planul anual de investiții.

Paralel cu activitatea penlru rea
lizarea planului de investiții pe a- 
cest an trebuie luate toate măsurile 
pentru pregătirea temeinică a inves
tițiilor anului viitor.

>■1unii

TELEVIZIUNE
LUNI 10 IUNIE

SA
SA 

RĂ- 
UR-

ÎN

Șl 
A 

TEHNICO-ADMI- 
SĂ STEA

necorespunză- 
investiții șl 
ale acestora, 

trebuie să e-

17.30
18,00
18.30
19,00
19.30
19,50
20,00

scurt, dar care tre- 
plin de toți lacto- 
la realizarea planw- I

I

I

20,20
20,45

21,20
22,45

Pentru noi, femeile.
Actualitatea industrială.
Curs de limba franceză (lecția a 20-a)
Lyceum — emisiune pentru tineret.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Trepte spre viitor. împotriva limitelor. Film despre 
munca fizicienilor atomiști români.
Ce ați dori să revedețl ?
Telc-universitatea. Istoria civilizațiilor „Omul si cul
tura neolitică".
Teatru în studio : „Mioara" de Camfl Petrescu. 
Telejurnalul de noapte.

LUNI 10
0 1053 — S-a născut loan Pop-Reteganul, 

scriitor și folclorist (115 ani).
1949 — Constituirea Societății Științelor 

Matematice și Fizice din Republica Sookilistă 
România ;

9 Sărbătoare națională a Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei dc Nord (ziua oficială 
do naștere a Reginei Elisabeta a 11-a)

1942 — Distrugerea localității Lidice de 
ulre trupele de ocupație hitleriste (Cehoslovacia).

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 
Buletin de știri; 5,50 Jurnal 
agrar; 6,00—8,25 Muzică și »c- 
tualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La 
ferată;
9,05 La 
ferată; 
muzicii 

de
fii Republica 

gram de cîntece; 
modicului. Tulburări de 
tie la copii în timpul 
12,00 Din oraș în 
zică ușoară; 12,30 
melodia populară 
tul preferat; 13,00 
Sport. Buletin
13.20 Soliști și 
muzică ușoară; 
populară; 14,15 
ditie pentru pionierii din cla
sele a IlI-a și a IV-a); 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo- 
rutier; 15,15 Biblioteca de li
teratură română;
ușoară; 16,00 
Sport. Buletin
16.20 Program de cîntece popu
lare; 16,30 Corespondenta spe
cială : Rîmnicu Vîlcea orașul 
florilor; 17,15 Antena ti
neretului; 17,45 Clntece pa
triotice; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Revista economică; 18,20 
Metronom '68 vă oferă...; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Muzee și expoziții; 20,20 
Melodii populare; 20,55 Noapte 
bună, copii; 21,00 O melodie, 
doi interpret; 21,05 Em su»ne 
literară; 21,25 Din repertoriul 
violonistului Petru Bundiș; 
21,35 Muzică așoară; 22.00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Muzică ușoa
ră; 22,30 Moment poetic; 23,05 
Muzică ușoară; 24 00 Buletin 
de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

microfon, melodia pre- 
9,00 Buletin 
microfon, melodia

10,30 Interpreți 
populare; 11,00

știri; 11,05

PROGRAMA i u ;

7,00 Popas folcloric muzical 
pe plaiurile Munteniei; 7,30 
Buletin de știri. Buletin ineteo- 
rutier; 7,39 Muzică; 7,45 Ma
tineu muzical; 8.00 indii sl 
instrumente populare; 10,00 Bu
letin de știri; 10.05 Melodii de 
ieri si de azi; 10,55 Muzică u- 
șoară; 11,15 Vorbește Mosco
va; 1 
ietin 
zică 
tece 
13,30 
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Concert do prînz; 
15,00 Formații vocale de mu
zică ușoară; 15,30 Rodiomaqa- 
z.inul femeilor; 16,15 Două me
lodii interpretate de Lizeta 
Chirculescu; 16.20 Sfatul me
dicului; 16,25 Să-nvățăm 
un 
Cîprian 
Melodii 
me; 17,00 Radiojurnal, 
lin meteorologic; 17,15 
că populară interpretată 
Elena Roizen și Flarea Sandu; 
18,00 Ascultătorii ne cer — 
muzică din opere; 18,30 Con
curs cu public (reluarea emi
siunii din 9 iunie); 18,50 Mu
zică;
19,00 
Ora 
letin 
celebre din opere; 21,30 Aten
țiune, părinți!; 23,00 Radiojur
nal; 23,52 Voci, orches
tre,- melodii; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutiei.

1200 Buletin de știri. Btv» 
meteorologic; T2.07 Mu- 

populară; 13,15 Cîn-
și jocuri populare;

> Arii din opere; 14,00

cîntec : „Tricolorul" 
Poriimbescu: 
lansate în

18,55 Buletin de
Album folcloric; 

specialistului; 21,1
de știri; 21,05

— Distragerea localității Oradour 
de către tiupele de ocupație hitlerisle

Vizita președintelui Indiei Zakir

• L944 
s*ir Glâne 
(•Fjanța)
• 1968

Hussain (10-10) în Iugoslavia •
1968 — Sesiunea internațională în problema 

cărbunelui 10-16 Praga;
• 1968 — Simpozion sub auspiciile U.N.E.S. 

G.O. — privind fizica contemporană (10.VI. — 
5. VII, Triest).

‘ de
16.35 

fil- 
Bule- 

MijzI- 
de

de bună cali-

AJexandru, lucrînd la repaiu-

rețelerea unui nou lot de utilaje.

funcții 
funcții

a re pa ruj ii lor 
troliuri și alte

MINA PErRILA : Brigada de 

lăcătuși condusă de Iov. Cos-

Șeful brigăzii, 

împreună cu

CONDIȚII: studii medii și opt ani vechime in 
economice sau studii superioare și 6 ani vechime în 
economice.

Relații suplimentare se pot obține zilnic la secția
a I.R.E.H. din str. Republicii nr. 60 Petroșani, telefon 1830.

fia/ă in întrecerea socialistă, 
pentru execuția 

tale și la timp 

ia ventilatoare, 

utilaje miniere.

IN CLIȘEU :

Cosma Andrei, 

Munteanu Gheorghe și V’erdef

ma Andrei — secretar al or

ganizației de partid pc atelier 
— este lună de lună cviden-

I. R. E. H 
SECȚIA REȚELE

PETROȘANI
5
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Puternice 
demonstrații 
de protest 
în Japonia

CONFRUNTĂRI
ARGENTINIENE

»>.

‘■ ’&U

UZINA DE AUTOTURISME PITEȘTI: Lucrările de montare a li
niilor de fabricație șl asamblare se desfășoară într-un ritm accelerat.

In cnrfnd vor ieși de pe poarta uzinei primele autoturisme ro
mânești. In clișeu : Exteriorul uzinei.

0 nouă și originală 
stație feroviară 
la Orșova

nor parametri lehnico-economici 
abatajelor din mine.

Pentru extinderea aplicării meto
delor matematice In industria mi
nieră, In cadrul acestui Centru se 
construiește un laborator de calcul 
electronic, care, după 
specialiștilor, 
ne la sfîrșltul

■ • •
H0 *■ • •
• • • 4

• fl
• • I

• * •

• W• » • • •
• Y

Franța va retrage

o importantă suma

* <
• i

GRAIOVA. — La Orșova a fost 
terminată clădirea noii stații fero
viare. Așezată pe malul viitorului 
lac de acumulare al hidrocentralei de 
la Porțile de Fier, ea este compu
să dintr-un corp central, care va 
adăposti sălile de așteptare, ghișe
ele de bilete și C.E.C., chioșcuri 
etc, un altul de exploatare, un turn 
de centralizare și comandă, clădiTi 
pentru diverse servicii. Clădirea se 
aseamănă cu silueta unui vapor. La 
mijloc se află 
înalt
coș ui vasului. Corpul 
zintă pupa, iar cel de 
prora. Această stație 
tre cele mai frumoase
Finisările interioare ale clădirii au 
fost realizate din plăci de melacart 
în diferite nuanțe, stîlpii în mozaic 
elvețian, iar exterioarele în plăci 
de ceramică.

in apropierea gării se construiește 
noul port.

tumul
de 26 m, care

de răcire, 
simbolizează 

central repre- 
exploalaîe — 

este una dln- 
din {ară.

Calculator electronic
pentru industria 
minieră

«

Centrul de cercetări pentru mine
reuri neferoase din Baia Maie a 
proiectat și construit un calculator 
electronic folosit în piezent în mod 
experimental la o serie de lucrări 
cu pn volum mare de muncă din 
acest sector printre care: calculul 
extracțiilor de minereuri și a re
zervelor geologice, determinarea u-

Modern
turistic
la Baia

prevederile
va fi dat In funcțlu- 
aoestui an.

hotel

Mare

Y TOKIO. — In cursul zilei de vl-
Y neri în localitatea Fukuoka, din a- 

propiere de Nagasaki, a avut loc o
k mare manifestație împotriva prez.en- 
a tei trupelor și bazelor americane
Y fn Japonia, la care au participat
Y peste 12 000 de studenți veniți din
Y întreaga Insulă Kyushu. Autoritățile 
k au luat măsuri pentru împrăștierea 
A manifestației, mobilizînd aproape
Y 2 000 de polițiști. In mai multe 
Ț puncte din oraș s-au produs ciocniri
Y între polițiști șl studenți, în urma 
A cărora peste 150 de persoane au

a A fost rănite. Participanții Ia demon
strații au cerut retragerea imediată 
a tuturor avioanelor 
ricană Ikazukc, din 
lității Fukuoka.

In același timp, 
600 de studenți au
asemenea, împotriva prezenței mi
litarilor americani In Japonia. Mani
festația s-a desfășurat în fața unui 
hotel din centrul orașului locuit de 
americani.

După cum precizează agenția Kyo
do Tusin, demonstrații similare au 
avut loc vineri în 50 de orașe ja
poneze.

ceea ce a dat naștere 
diverse interpretări, 
observatorilor preves- 

de „decizii supreme''.

de la baza 
apropierea

ame- 
loca-

la Tokio 
demonstrat,

pesie 
de

formulă deseori folosită de Ongania, 
și anume că regimul actual nu aTe 
termen, ci va dura atîta timp cît 
o cer interesele și obiectivele miș
cării care l-a răsturnat pc președin
tele Illia la 28 iunie 1966. Obiecti
vele înscrise în .documentele mișcă
rii vor fi îndeplinite cu orice preț, 
a adăugat el, într-o clară aluzie, la 
orice pretenții de neconformism. 
La aceleași documente s-a referit șl 
qeneralul Alsogaray, în urma unei 
întrevederi cu șeful guvernului, dar 
într-un mod diferit. Cînd un ziarist 
l-a întrebat dacă armata îl sprijină 
fără rezerve pe președintele Onga
nia, el a răspuns ca „armata spri
jină obiectivele mișcării".

Dar „săptămînă agitată 
au botezat-o unele ziare
datorat numai disputelor purtate în 

înaltele sîere ofi
ciale ci și celor 
desfășurate în sî
nul mișcării sindi
cale, unde tendin
țele de polarizare 
au avansat în ritm 
crescînd. La re- 

congr-es al Confederației ge- 
a muncii s-a consacrat sein- 
mișcării sindicale argentinle- 
două curente principale :

de la Fondul

Internațional

cum 
nu s-a

Corespondență

Monetar

La Baia Mare, pe malul drept al < 
rîului Săsar a început construcția J 
unui hotel turistic cu 5 etaje. Con- ] 
cepul într-un stil arhitectonic mo- ) 
dern, el va avea 200 de locuri, fl- 1 
!nd prevăzut cu o serie de utilități < 
de confort, printre care baie și In- J 
stalații de telecomunicații în fieca- J 
Te cameră, lift, încălzire centrală, j 
In cadrul aceleiași clădiri se va 
menaja un restaurant, un bar de 
și o sală de recepție.

Hotelul va fi dat în folosință 
nul viitor.

Muzeu cu nave
de-ale
vikingilor

a-

a-

COPENHAGA — Pe malul 
fiordului Roskilde a fost con
struit un 
posti 5 
ale căror 
și scoase
va ani în urmă aici. Navele 
amintite, ca^e 
urmă cu 1 000 
scufundate în 
bloca accesul

muzeu care va adă- 
nave ale vikingilor, 
epave au fost găsite 
la suprafață cu ci fi-

Construcția»

unui teleferic
în masivul Gutîiului

Intre lacul și vlrfui Moșoga din 
masivul Gutîiului se desfășoară lu
crările de Instalare a unui teleferic 
de mare capacitate. Cabinele sale, 
avînd 90 de locuri fiecare, vor stră
bate o distantă de peste 2 000 de 
metri. Construcția urmează a fi da
tă în exploatare la începutul anu
lui viitor.

■ (Agerpres)

Sibiul — pc planșeta 
proicctan(ilor

școli și un li-

și numeroase- 
atlale în con-

Numeroase plăci, 
din urmă, 
orientează 
istoric,

cu sfințenie

a- 
le 
în

de pe 
admire 

complet 
monu-

datează din 
de ani, au fost 
canal pentru a 
spre prospera 

colectivitate din Roskilde 
venită mai tîrziu capitala 
dievală a Danemarcei, 
crările de reconstituire și 
fare a navelor sin! în 
Prima dintre ele, a cărei re
constituire se va incheia anul 
acesta, se compune din 5 000 
de piese de lemn. Lungă de 
12 metri, ea este de același 
tip cu navele care au fost 
folosite de vikingi îrr expe
dițiile lor spre America.

de
me- 
Lu- 
tra- 

curs.

O reuniune neașteptată și învă
luită în mister a făcut ca ultima 
săptămînă să fie considerată la Bu
enos Aires drept cea mai plină de 
„suspense" de la venirea la putere 
a actualului guvern. La reședința sa 
din Olivos, președintele Juan Car
los Ongania a avut o întîlnire noc
turnă de peste șase ore, cu princi
palii șeii militari. Nimic nu s-a di
fuzat oficial 
la cele ma i 
Majoritatea 
teau luarea
Un post de radio Uruguayan anunța 
la un moment dat că președintele 
Ongania ar fi demisionat și că gene
ralul Julio Alsogaray, comandan
tul șef al forțelor armate, ar fi fost 
destituit din funcție. Nu s-a confir
mat niciuna din știri.

De cîteva săptă
mîni devenise cu- 
noscută poziția cri
tică a generalului 
Alsogaray față 
•de „echipa de ci
vili" din cadrul gu
vernului, și în 
particular față de
terne Guillermo Borda, acuzat că ar 
pune la cale modificări în sistemul 
de guvernare existent, contrare 
punctului de vedere militar. Multi 
presupuneau că întîlnirea președin
telui cu generalii era menită să so
luționeze confruntarea prin demisia 
lui Borda și retragerea lui Alsoga
ray. Cele mai autorizate surse dez
mint acum presupunerile informînd 
că la Olivos a avut loc doar o ama
bilă conversație „între camarazi de 
arme" în jurul problemelor curente, 
dar că Ongania ar fi atras atenția 
aghiotanților săi militari că nu este 
de dorit să alimenteze discordii cu 
miniștrii civili, fiindcă prin aceasta 
se slăbește autoritatea guvernului 
în ansamblu. Lin romentariu al re
vistei „Primera plana" emite păre
rea că fricțiunile între membrii ci
vili șl militari ai guvernului trec pe 
plan secundar față de cele verifi
cate în sînul elitei forțelor armate, 
și că existența disensiunilor în a- 
cest dispozitiv nu mai poate fi ne
gată. S-a aflat, de pildă, că între 
generalii Alsoirfar^v și Alejandro 
Lanusse (ultimul comandă al trei
lea corp de armată din Cordoba și 
e considerat sprijinitor ferm al pre
ședintelui Ongania) a avut loc re
cent o dispută înfierbîntată pe mar
ginea activității miniștrilor civili. In 
ziua următoare, Lanusse repeta

WASHINGTON. — Fondul Mone
tar Internațional .a confirmat oficial 
că Franța va retrage suma de 745 
milioane dolari de la F.M.L, din 
oare 150 milioane în dolari S.U.A.

După cum subliniază agenția As
sociated Press, această acțiune face 
parte din planul de salvare a fran
cului francez, care a fost supus u- 
nor presiuni puternice în urma gre
velor din ultimele săptămîni.

Recent, importante sume de franci 
francezi au fost transferate în El
veția și R.F. a Germaniei de către 
deținătorii lor. Un decret publicat 
la sfîrșitul săplăminii trecute a In
terzis exportul de capital din Fran
ța. Fac excepție turiștii care pot a- 
vea suma de 200 de dolari. Toto
dată, Franța a cerut băncilor centra
le străine să înceteze operațiile le
gate do francul francez.

in cursul primelor cinci luni ale 
acestui an, rezervele de valută ale 
Franței au scăzut cu 387,5 milioane 
dolari, în comparație cu anul 1967 
cînd s-a înregistrat un oxendont de 
363,3 milioane dolari.

Primul ministru al Franței, Geor
ges Pompidou, a declarat că da
torită grevelor pierderile de produc
ție se cifrează la 2 miliarde dolari 
saptămînal. O altă sursă oficială 
franceză a apreciat că pentru înlă
turarea efectelor recentelor eveni
mente vor fi necesare 13 luni.

Vedere panoramică a loca-

lității *Diisseidorf, unul din

marile centre urbane ale He-

ptiblicii Federale a Germaniei.

Asteroidul Icarus va fi văzut

doar cu teiescoapele
Â MOSCOVA. — Directorul Institu
it tulul astronomic „Sternberg1' din 
Ț Uniunea Sovietică, Dimitri Martî- 
v nov, a declarat presei că minuscula 
A planetă Icarus, care în noaptea de 
>’ 14 spre 15 iunie va trece la o dis- 
J tanță de aproximativ 6,4 milioane
* de kilometri de Pămînt (depărtare 
\ ce depășește de mai bine de 16 ori 
î distanța Pămînt-Lună), nu va putea 
A fi văzută decît de astronomi, care
Y beneficiază de telescoape electroni-
Y ce speciale. Acest asteroid, cu un
Y diametru de aproape 1,6 km, a fost
* descoperit în 
A mul american 
1 Ioarus este
Y planete care
Y pe de Soare, 
w poate fi observată și de

iunie 1049 de astrono- 
Baade.
una dintre 

evoluează 
O dată la

putinele 
mai aproa- 
19 ani ea 
pe Pămlnt.

Oamenii de știință sovietici au pre
gătit Instalații speciale pentru a ur
mări evoluția minusculei planete, 
deoarece ea nu poate fi observată 
cu ochiul liber.

Astronomii cunosc aproape 2 000 
de mici planete asemănătoare lui 
Icarus, oare evoluează la o distan
tă de 100 milioane de kilometri de 
Pămînt, dar, numai cîteva dintre ele 
pot fl văzute de pe planeta noastră 
la anumite intervale de timp. In 
anul 1937, asteroidul Hermes a tFe- 
cut la 580 000 km de Pămînt, adică 
la o distanță de o dată și jumătate 
mal mare decît depărtarea Pămînt- 
Lună. Astronomii au putut să ob
serve mult mai tîrziu această evo
luție a lui Hermes, datorită imagini
lor înregistrate pe peliculă. De a- 
tunci, mica planetă Hermes nu a 
mal intrat în raza vizuală a obser
vatoarelor astronomice de pe Pă
mînt.

J Rar vizitator care, trecînd
tS , rin Sibiu să nu fi urcat cele
!? 146 trepte ale turnului de a-
( păr are. De la inălfimea acestei
? columne de piatră, vizitatorul
( cuprinde cu privirea o largă
( iMinoramă. Intr-o parte, ochiul
| distinge, prin ceafa albăstruie
z a depărtării, trecătoarea Turnu
/ Roșu și contururile argintii ale
2 piscurilor Făgărașului, iar fn
1 oealaliâ parte orașul-celate,
( cu vechile-i străzi de burg
( medieval și casele, adevărate

vesligiii arhitectonice. Poale
5 de aceea multe dintre ele sînt

restaurate cu grijă. De altfel, 
/ Sibiul și-a păstrat cu mare
t tespecl monumentele istorice,
( mărturiile trecutului său multi-
( secular
( șeaate in anii
( intlmpinc și te
( acest perimetru
t Respect îndu-și
) trecutul, Sibiul de astăzi iese
? însă hotărîI din strînsoarea
/ bâtrinei cetăti. îndrăzneț și
2 generos, Sibiul își întinde
( acum aripile sale de beton
( și sticlă peste peisajul masiv
y de piatră sub care s-a năs

cut și a trăit multe secole. 
Despre noul Sibiu, despre fru
musețea și linerefea lui vor
bește cartierul Terezianum, cu 
zecile de blocuri, noul hotel, 
noul complex comercial, vor
besc noile școli și celelalte 
instituții de cultură, vorbesc 
noile unită fi economice.

Devenit reședință rle iudei 
și proaspăt municipiu, Sibiul 
își dezvăluie noile perspecti
ve. Schitele de sistematizare 
a orașului oferă imaginea de 
mfine a acestei localități. Ea 
înfățișează Sibiul ca pe un 
ansamblu arhitectonic modern, 
marcat de zone cu utilizări 
bine delinite: industriale, car
tiere de locuinfe, complexe 
comerciale, inslitufii de învă- 
fămînl, administrative, spafii 
verzi.

Cum va arăta Sibiul în 
perspectiva anilor viitori și a 
viziunii arhitecfilor ? Orașul

se va întregi cu un nou mi- 
croraion de 4 000 apartamen
te. in cuprinsul lui figurează 
un complex comercial, o cre- 
șă, o grădiniță, 
ceu.

Un nou hotel 
le chempinguri
struct ie, vor alcătui în apro
pierea pădurii Dumbrava un 
ansamblu turistic atrăgător. 
Aici, constructorii vor pune 
bazele unui orășel pentru ele
vi și studenli. O șosea asfal
tată va lega Sibiul cu Răși
nari, iar de aici un drum tu
ristic îi va călăuzi pe vizita
tori la cabina viitorului tele
feric ce va urca spre renu
mita stațiune climaterică Păl
tiniș.

Vizitatorii orașului 
Cibin vor putea să 
încă din acest an, 
restaurate, numeroase
mente istorice. Amintim prin
tre acestea cele trei turnuri 
de apărare de pe strada Co
jocarilor din piața 6 Marile, 
construite în a doua jumătate 
a secolului 
primărie a 
dintre cele 
struct ii din

Arhitecfii
ic obiective: o casă de cul
tură cu 800 de locuri, un mo
tel la Dumbrava, 
cu 500 de locuri, 
tier de locuinfe 
locuri, 
altele, 
vreme 
biului 
grarea 
monumente 
nistica nouă, în aspectul cita
din al orașului modern, soli
cită edililor Sibiului nu numai 
știinfă, respect pentru vestigi
ile trecutului, dar și imagina
ție. Și nu s-ar putea spune 
că arhitecfii sibieni nu dau 
dovadă de asemenea ealilăti.

al XV-lea, vechea 
orașului — una 

mai vechi con- 
Sibiu.
proiectează și al

cinematograf 
un nou car
eu 2500 de 
de ghca'ă și 
înegrile de

o fabrică
Zidurile 

ale vechii cetăfi a Sf- 
vor li restaurate. Inte- 
vechilor case declarate 

istorice, în urba-

Traian GAT1NCESCU
Corespondent Agerpres

LONDRA — l.a spitalul Hammer
smith din Londra a fost efectuată 
o operație de transplantare a rinichi

lor, asupra unei tinere de 21 de ani, 

studenta Julia Bixby. Organele gre

fate provin de la un bărbat de 46 de 
ani, care a Încetat din viată cu trei 

zile în urmă. Purtătorul de cuvînt al 

spitalului a declarat să starea pa
cientei este satisfăcătoare.

• -

Seceta face ravagii
în Chile

SANTIAGO DE CHILE — Mlnls-
trul agriculturii

Hugo Trivelli a 
din nordul țării

promise ca urmare a secetei 

bîntuie în

al Republicii Chile, 

anunțat că culturile 
sînt realmente

doilea an

prezent tara. Este 
consecutiv cînd în

com-

care
în al
Chile

secetă de asemenea pro-are loc o
porții a spus Trivelli.

V. OROS
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

să clarifice ponderea fie- 
gruparile apărute. Ceea 

limpede este că guvernul 
prin toate mijloacele fă- 

mișcării sindicale, vfizînd

ministrul de in-

Crearea unei Audieri după dispariția submarinului
organizații în S.U.A nuclear „Scorpion"

„puri 
o atitudine 
de politica 
guvernului, 
acum nrin-

centul 
nerale 
darea 
ne în
numiții .dialoguistas" de o parte 
dică cei favorabili dialogului cu 
vernul) și opoziționiștii 
altă parte. Ultimii susțin 
de rezistență fermă față 
economică și socială a 
Ambele orientări troc
tr-un proces de subdivizare urmînd 
ca apropiatul congres extraordinar 
al C.G.M. 
căruia din 
ce rămîne 
stimulează 
rămițarea
în acest proces mijlocul cel mai 
ficaco de a o slăbi, mai ales 
tr-un moment atît de critic, c 
panorama economică oferă mișcări
lor revendicative un teren attt de 
vast. Cei mai multi observatori pun 
îndeosebi în scama acestui proces 
disproporția evidentă între gravita
tea realităților economico-sociale șl 
reflectarea lor modestă pe planul 
acțiunilor revendicative de masă.

NEW YORK - tn
a fost creată o nouă organizație de
numită „Partidul libertății și păcii" 
din rîndurile căruia fac parte inili- 
tanți pentru drepturile civile. Pro
gramul politic al acestei organizații 
cuprinde între altele 
imediată a forțelor armate
din Vietnamul de sud, amnistierea 
deținuților 
de către 
locale.

Statele Unite

retraqerea 
americane

politici, controlul școlilor 
autorități și comunitățile

La Washing- 
legătură 
nuclear

militare
de jus-

WASHINGTON, 
ton au început audierile în 
cu dispariția submarinului 
american „Scorpion".

O oficialitate a marinei 
a declarat în fața unei curți

tiție a marinei că la axul elicei sub

marinului exista o spărtură care n 

permis intrarea unei cantități 
apă în interiorul submarinului, 

fecțiunea nu o fost considerată

Aer mai respirabil la Londra
LONDRA. — La Londra aerul a 

devenit mai respirabil, lai păsările 
se reîntorc în masă. Potrivit rapor
tului anual al Comitetului pentru

de

De-
„tm-

rezervațiile de păsări din parcurile 
Angliei și Țării Galilor, rîndunelele 
au reapărut după 80 de ani de ab
sență și au început să-și facă cui
buri. Timp de mai mulți an:, fumul 
și ceața care în Anglia se 
nunchează în ceea ce a 
foarte cunoscut sub numele 
„smog", a micșorat varietatea

portantă", iar submarinul 
siguranță la adîncimea stabilită 
cadrul misiunii sale.

Arestări 
în Sierra Leone

în

dinFREETOWN — Autoritățile
Sierra Leone au arestat 12 persoane 
între care procurorul general ?\bu 
Koroma, Sheikh Darami, secretar la 
Ministerul de finanțe și George 
Suleiman Panda, secretar al expre- 
mierului Albert Margai. Agenția 
M.A.P., citind surse guvernamentale 
din 'Freetown relatează că persoanele 
arestate sînt acuzate de a fi com
plotat împreună cu ofițeri din armată 
și poliție împotriva ordinii interne.

in vîrslă de 45 de

ani, care fine 1n
celulele canceroase 
afecta celulele în- 
Cci doi medici — 

Fredelie și Andre

S.U.A. BACTERIE ANT1CANCER

înmă- 
de venit 

de 
Și 

numărul insectelor cu care se pu
teau hrăni păsările. Măsurile luate 
împotriva poluării atmosferei încă 
din 1956 par să fi dat în sfîrșit re
zultate. Comitetul amintit a depis
tat 168 .de specii de păsări oare au 
revenit acum în parcuTile britanice.

Stella Demeniuk,

brafe pe ultimul 

său nou-născut — 
al 20-lea copil al

Ol "LAW A — Agenția A.P.P. 
anunju cu doi canadieni au 
descoperit o bacterie care ar 
distruge 
fără u 
vecinale 
Victor
Gagnon — de la Institutul de 
microbiologic și igienă al 
Universității din Montreal, au 
comunicat 
Adunare 
canadiene 
care s-a 
versilalea
rio), că este vorha de un 
baccil anuerob al solului. Acest 
baccil, descoperit de Pasteur

la cea de-a 18-a 
anuală a Societății 

de microbiologic, 
desfășurat la Uni- 
din Windsor (Onta- 

este

Alegător optimist
ROMA. — In localitatea Pontede- 

ra, preotul Don Giuliano Trafelf 
și-a sărbătorit cea de-a 104-a ani
versare, delectîndu-se cu vin, cafea 
și tutun toscan. Votînd cu prilejul 
recentelor alegeri, el i-a asigurat 
pe funcționarii de Ia centrul elec
toral că va fl prezent la viitoarele 
alegeri, după cinci ani...

în anul 1861, experimentat în 
cprubetă de cei doi medici, 
a distrus celule canceroase 
fură a vătăma celulele sănă
toase.

Este prima oară ci nd astfel 
de experiență a fost efectuată 
în cprubetă direct pe celule 
canceroase. Cei doi medici 
canadieni au amintit că în- 
cepînd din 1960 cercetător i 
germani și austrieci au folosit 
aceeași bacterie injectînd-o în 
tumori de șoareci albi. In ex
periențele respective, tumo
rile au fost distruse dur șoare
cii au murit în urma distruge- 

masive a țesuturilor.
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Sărbătorirea
Zilei pionierilor 

LA PETROȘANI
ii
V

I

Steagul • • »9 • • (
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Sub seninul hotârilel devize 

pionierești „înainte", purtătorii 
cravatelor roșii din Petroșani 
și-au manifestat, ieri, cu oca
zia sărbătorii lor tinerești, bu
curia pentru viața fericită pe 
care o trăiesc, pentru grija 
cu care sînt îndrumați în zbo
rul lor avîntat spre afirmarea 
tuturor idealurilor. Sute de 
pionieri petroșăneni care-au 
poposit, plini de entuziasmul 
vîrstei, în rada sărbătorii lor, 
și-au exprimat, prin fiecare fi
bră a ființei, dragostea și re
cunoștința față de partidul pă
rinte, călăuzitorul și îndrumă

torul pașilor lor hotărîți spre 
un viitor luminos.

Faldurile drapelului partidu
lui și ale tricolorului patriei, 
sub fluturarea cărora s-au în
clinat și se înclină toți cel 
care înnobilează copilăria, au 
unit, în această zi de sărbă
toare, pe cel mai buni dintre 
cei mai buni elevi.

Firavi încă, dar reprezentînd 
unul din izvoarele puterii noas
tre, pionierii petroșăneni ne-au 
demonstrat că sînt o parte a 
chezășiei trainice a măreței o- 
pere la care conlucrează în
tregul popor român.

MARGINALII S il încheiat

Spectacolul de „gală • ®r»

...prezentat, sîmbătă seara în sala 
mare a Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, în fața unei 
asistente emoționate de vibrai ia 
profundă a celor care-și exprimau 
prin cintec, joa și poezie bucuria de 
a fi corolarul tuturor desăvîrșirilor, 
a fost la înălțimea gindurilor înari
pate ale pionierilor. Festivitățile pio
nierești, prin ineditul lor, prin far
mecul aparte specific copilăriei, cap
tează oricînd, transmit de obicei ce
lor care le prlvesa sentimente pro
funde de mîndrie. Asistînd ia spec
tacolul pionieresa în care „zorii 
vieții noi" — pionierii — și-au e- 
talat în fața colegilor și părinților 
întreaga gamă a potentelor artistice, 
cu puritatea unor sentimente adevă
rate, firești, am avut senzația di
rectă de a vedea îngemănată cu vi
itorul, bogăfia patriei noastre socia
liste.

La reușita acestui apreciat spec
tacol pionieresc și-au dat concursul 
pionierii de ia școlile generale tir. 
4, nr. 5 șl nr. 2 din Petroșani. Cîn- 
tecele patriotice interpretate de ma
rele cor dirijat de prof. Ion Gorgan, 
interpreta vocaii șl instrumentiști 
ale unor cunoscute nestemate folclo
rice, recitările unor poezii din co
moara patrimoniului literaturii româ
ne și în special dansatorii de la 
Școala generală nr. 5 (instructori 
prof. Maria Iațenco și Maria Cara- 
concea) — toate pe fundalul drape
lelor și al insignei pionierești — au 
fost im adevărat mănmhl ai frumo
sului.

Dragostea pentru frumos a pionie
rilor petroșăneni, talentul cu care 
multi dintre aceștia sînt dotați și-au 
găsit, în acest spectacol, un bun fă
gaș de afirmare.

„V eșmîntul certitudinii" 
pe stradă șt la stadion

Duminică 9 iunie. Ora 9. Din in
cinta Școlii generale nr. 4, acom
paniate de fanfara de la U.R.U M P., 
imnurile pionierești înălțate din sute 
de piepturi stăpînite de emofia ma
rii sărbători se revarsă pe strada 
principală a Petroșaniului. In pas 
cadențai, iluturind eșarfe multicolo
re și nurlînd în miini Hori, simbolul 
purității, gingășiei lor, pionierii pe- 
troșăneni au dat glas, tnlr-o voioșie 
exuberantă, dorințelor lor de a se 
situa la înălțimea așteptărilor.

Sub ochii trecătorilor, intr-o re
vărsare de cîntec și voioșie tine
rească, cei mai buni elevi al Petro
șaniului. „înveșminlați" în cea mai 
glorioasă „haină" : a certitudinii, 
ne-au întării speranța că viitorul 
patriei va H in miini bune

Ora 9,30. Stadionul Jiul „lierbe“-n 
cl‘>c >iiii imnurilor pionierești. Careul 
cravatelor purpurii din jurul pavilio
nului așteaptă semnalul. O pionieră 
raportează „Tovarășe comandant, 
unitățile de pionieri sînt gala pentru 
începerea adunării I". Tov. Cornea 
Dumi''u n^mbr'i ii Consiliului mu

nicipal al Organizației pionierilor, 
primește raportul și declară deschisă 
festivitatea de sărbătorire a „Zilei 
pionierilor". In continuare, tov. Va- 
sile Niculescu, președintele Consiliu
lui municipal al Organizației pionie
rilor, vorbește celor prezenți despre 
roadele activității pionierilor din 
municipiul Petroșani, felicită pionie
rii pentru bunele rezultate obținute 
în activitatea școlară și pioniereas
că, le urează noi succese.

Apoi, gazonul stadionului Jiul 
este inundat de gimnaști. Pe cele
lalte terenuri au loc întreceri de fot
bal și handbal.

Bucuria cu care pionierii și-au 
serbat ziua a fost de nestăvilit. In 
după-amiaza zilei de ieri, în școli 
sau pe estrade în aer liber, pionie
rii și-au petrecut ziua înconjurați de 
grija și simpatia celor mari, a edu
catorilor lor. Serbări festive, cîmpe- 
neștl, întreceri sportive diverse și 
focuri de tabără au încununat, astfel, 
o zi, sărbătorită cu adevărat tine
rește, plonlerește.

V. TEODORESCU

la ultima etapă a campionatului 
diviziei A

a cîștigat titlul de 
(arii

cam pi*• Steaua 
oană a

• Remiza dintre Progresul 
Argeș n-a folosit nici unei

• t’luj a surclasat pe 
București

• A.S.A. Tg. îllureț a scăpat de... emo* 
(iile barajului

• Golul lui Achim n*a fost suficient 
pentru un meci egal la Arad.

ți F. €. 
echipe 
Dinamo

meciul U. T. Arad — Jiul 
putem spune că a fost e- 
Gazdele au înscris în ml- 
prin Petăscu, iar Jiul a e- 

în minutul 46.

șl campionatul municipal

S-a tras cortina peste ultimul act 
’ al celui de-al 50-lea campionat al 
> diviziei A de fotbal a țării. Ultima 
, etapă a acestei ediții jubiliare a cam- 
(pionatulul a programat trei meciuri 
decisive atît pentru cucerirea titlului 

’ de campioană a țării cît și In ce 
’ privește formațiile ce vor participa 
. la meciurile de baraj. Deci era șl 
firesc ca atenția iubitorilor de fot
bal din patria noastră să se îndrepte 
spre partidele-cheie dintre Progre
sul

. Petrolul
A.S.A. 
Brașov

Prin
■ Steaua i 
. la ora <
și că merită cu prisosință titlul cu
cerit, Victoria pe care ea 
nut-o cu scorul de 3—1 în 
trolulul se datorește unui 

. bagaj de cunoștințe tehnice 
ce și a unor individualități 
valoare. De altfel formația 
a fost viu aplaudată pentru jocul 
bun practicat duminică la Ploiești.

Nu e lipsit de interes faptul că 
titlul de campioană a țării a stat 
pentru puțină vreme sub semnul in-

F. G. Argeș (de la București), 
1 — Steaua (la Ploiești) șl 
Tg. Mureș — Steagul roșu 
(la Tg. Mureș).
jocul practicat la Ploiești, 
a dovedit că într-adevăr este 
actuală cea mai bună echipă

a obțl- 
fata Pe- 
plus de 
și tacti- 

de certă 
militară

Rezultate 
tehnice

Progresul — F. C. Argeș 
1—1 (0—0); Petrolul — Steaua 
1—3 (1—1); A.S.A. Tg. Mureș 
— Steagul roșu 2—0 (2—0); 
,,U" Cluj — Dinamo Bucu
rești 5—0 (2—0); 1
„U" Craiova 1—0
U.T.A. — Jiul 2—1
Dinamo Bacău — Farul 4—1
(1-0).

Rapid — 
(1—0); 

I (1-0);

certitudinii, oînd echipa Petrolul a 
egalat, tar F. G. Argeș luase condu
cerea la București prin golul înscris 
de Kraus. In acel moment, supor
terii din Pitești, veniți în număr Im
presionant în Capitală, jubilau — 
cum jubilau de altfel și simpatizan- 
ții formației din Tg. Miureș — care, 
prin punctul marcat de jucătorul din 
Pitești, își văzuseră favoriții scăpațl 
de emoțiile barajului. Condiția pen
tru mureșeni — deși conduceau cu
2— 0 — era ca Progresul să nu ob
țină în 
fluierul 
curești, suporterii echipei din orașul 
de pe Mureș n-au răsuflat ușurați. 
Și aceasta deoarece Progresul a for
țat în final victoria, oare totuși nu 
i-a surîs. Așadar, scorul egal (1—1) 
de la București, victoria Stelei cu
3— 1 Ia Ploiești, victoria cu 2—0 a 
lui A.S.A. Tg. Mureș, au elucidat 
atît cîștigătoarea titlului de campi
oană cît și ocupantele celor două 
locuri de la periferia clasamentului.

Un cadou frumos de sfîrșit de 
campionat l-au adus duminică supor
terilor lor, inimoșii băieți al Iul 
Constantin Teașcă. Ei au surclasat 
pur și simplu pe dinamoviștil buctt- 
reșteni cu categoricul scor de 5—0. 
Trei din golurile înscrise în poarta 
lui Datcu au fost opera Iul ing.- A- 
dam care, cu acest prilej, a devenit 
și golqeterul campionatului divi
ziei A.

Băcăuanii au ținut și ei să încheie 
actuala stagiune fotbalistică printr-o 
victorie categorică. Ei au învins pe 
Farul Constanta cu 4—1, ocuplnd un 
meritoriu loc 6 în' clasament.

Foștii campioni ai țării au 
luat pe stadionul din Giulești 
„U" Craiova și au cîștigat cu 
prin golul înscris în minutul 32 de 
Dumitriu II. A fost un joc fără miză 
ce nu a încordat nici nervii celor 
22 de fotbaliști și nici al soectatorl- 
lor prezentl.

Despre 
Petroșani 
chilibrat. 
nulul 42
galat prin Achim 
U.T.A. a obținut pînă la urmă vic
toria prin cel de-al doilea gol mar
cat de Lereter.

Deci, acest pasionant final de cam
pionat a limpezit apele și a domolit 
spiritele în rîndul jucătorilor și Iu
bitorilor fotbalului din țara noastră. 
Acum urmează o binemeritată va
canță după care vor începe pregăti
rile pentru noul campionat care, spe
răm, că va fi de un nivel tehnic șl 
spectacular superior.

La capătul celor 11 etape disputa
te în campionatul municipal de fot
bal a ieșit în evidență preocuparea 
unor asociații sportive și instructori 
voluntari pentru pregătirea jucători
lor, pentru disputarea în condiții 
normale de joc a meciurilor. Așa 
au fost asociațiile sportive Construc
torul minier Petroșani (instructori 
ai echipei de fotbal — Coșereanu 
Anton și Perini Iosif), Energia Paro- 
șeni (instructor — Lupaș Gheorghe) 
și Preparația Lupeni (instructor — 
Pascu Aurel).j

Nu același lucru se poate spune 
și despre echipele C.F.R. Petroșani, 
Utilajul Petroșani și Știința Petro
șani care, de-a lungul campionatu
lui, au avut o comportare slabă, 
comis neregularități pe terenul 
joc, atît cu adversarii cît și cu 
delegați să conducă meciurile.

O altă latură negativă a constl- 
tuit-o faptul că unele asociații spor

au 
de 
cei

tive ca Minerul Banița și Minerul 
Dilja s-au înscris î« campionat pen
tru ca după puțin timp să abando
neze lupta.

Cîștigînd primul loc în clasament, 
echipa Constructorul minier Petro
șani a obținut dreptul ca în anul 
următor să activeze în campionatul 
județean de fotbal.

Apreciind și activitatea fructuoasă 
depusă în cadrul comisiei munici
pale de fotbal de către activistul 
sportiv voluntar Cosma Aurel, adu
cem la cunoștința tuturor asociați
ilor sportive care vor să-și înscria 
echipe de fotbal în viitorul campio
nat municipal să se adreseze din 
timp C.M.E.F.S. Petroșani pentru n 
se putea întocmi și înainta din vre« 
me toate actele necesare.

GH. CAZAN

C. MATEESCU
D. CRIȘAN

secretar al comisiei municipala 
de fotbal — Petroșani

niciun caz victoria. Pînă la 
final al arbitrului de la Bu-

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 14 7 5 45—26 35
2. F. C. Argeș 26 14 5 7 40—22 33
3. Dinamo București 26 13 5 8 34—31 31
4. U.T.A. 26 11 4 11 25—24 26
5. Petrolul 26 12 2 12 27—29 26
6. Dinamo Bacău 26 12 2 12 33—38 26
7. Farul 26 10 5 11 37—32 25
8. Jiul 26 11 3 12 36—36 25

9. Rapid 26 10 5 11 32—33 25
10. „U" Cluj 26 10 5 11. 36—32 25
11. ,,U' Craiova 26 11 1 14 28—31 23
12. A.S.A. Tg. Mureș 26 7 8 11 28—41 22
13. Progresul 26 6 9 11 23—31 21
14. Steagul roșu 26 8 5 13 20—32 21

handbal masculin

Minerul Lupeni — 
Par în £>iil Lonea 33*17

cadrul campionatului

o discuție de peste o 
oră, deoarece comisia

munl-

jumă- 
muni-

de către cei doi dele-

Sîmbătă a avut loc, pe noul te
ren din orașul Lupeni, întîlnirea din
tre Minerul Lupeni și Parîngul Lo
nea din 
cipal.

După 
tate de
cipală Petroșani a delegat doi ar
bitri, unul în ziua de marți iar altul 
sîmbătă, întîlnirea nu a început pînă 
nu s-a căzut de acord asupra unuia 
dintre arbitri. Prioritatea a avut-o 
cel desemnat marți, însă după com
pletarea fișei
gați, el n-a fluierat începutul în- 
tîlnirii pe motiv că... oaspeții nu a- 
veau vizita medicală.

S-a recurs la serviciile celui de-al 
doilea arbitru care în sfîrșit i che
mat cele două echipe pe teren. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu rezultatul de 
33—17 pentru Minerul Lupeni, în ur
ma unui joc frumos, spectaculos.

I. C.
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Echipa de handbal 
ȘTIINȚA TETROȘANI
a rămas

Echipa de handbal Știința 
Petroșani a început ediția 
1967—1968 a campionatului di
viziei B handicapată de lipsa 
aportului cîlorva jucători de 
valoare, care au activat mulți 
ani în această formație dar au 
plecat, la terminarea institutu
lui. Echipa se găsea într-o si
tuate grea. Tinerii promovați 
în formație, deși vădeau cali
tăți și perspective, nu aveau 
experiență și nu-i puteau înlo
cui (nu-i pot înlocui nici a- 
cum) pe Cosma, Gruia sau Du
mitru. Dar s-a pornit cu entu
ziasm la drum. Aceasta însă 
n-a fost suficient în partidele 
disputate pentru a obține re
zultate bune. Așa se face că 
la încheierea turului, Știința 
ocupa locul 9 din 10 echipe, 
cu numai 7 puncte.

Un interviu luat profesoru
lui Nicolae Barabaș Ia ince-

turului, consemna upli

mai, penultimul din ac- 
campionat, în care stu- 
petroșăneni au pierdut 
în fața colegilor de la

pulul 
mismul antrenorului de a în
cheia returul pe un loc onora
bil în clasament. Dar nici op
timismul antrenorului n-a fost 
suficient și, in urma meciului 
din 19 
tualul 
denții 
acasă
Medicina Tg. Mureș, Știința se 
mai afla doar cu un picior in 
divizia B. Ultimele speranțe, 
după învingerea Științei cu 
21 —10 de către Tehnomelal 
Timișoara, In ultima etapă, se 
mai puneau in rezultatele a 
două meciuri: „U" Craiova
trebuia să învingă la ea aca
să pe Politehnica Timișoara, 
iar Timișul Lugoj să ciștigc 
partida cu Universitatea Ti
mișoara, la Lugoj. Numai așo 
Știința Petroșani mai putea 
rămine in „B", avind o viclo-

cefe
Politehnica 

și Universitatea, dar la fel 
și Tehnomelal Timișoara (7) 
Zeița Fortuna i-a protejat 
studenții petroșăneni. Timi-

rie mai mult (7) deeft 
două timtșorence, 
II 
ca 
Și 
pe
șorencele au fost victime tără 
drept de apel și au retrogra
dat, in timp ce echipa noastră 
a rămas in B, salvată de... 
alții. Bine-i și așa. In sport 
totu-i posibil. Dar salvarea, 
după ce ești pe muchie de cu
țit, presupune meditație pen
tru evitarea pe viitor a unor 
situații in care nu te simți de 
loc bine. De altfel, ședința de 
analiză a activității echipei de 
handbal Știința va lămuri mal 
bine de ce a lost așa și nu 
altfel, va trasa jaloane sigure 
pentru activitatea de viitor a 
secției de handbal.

ft. GHEONFA

Handbaliștli Științei în timpul unui antrenament.

DAR DISCIPLINA
FINANCIARA ?...

Venind în sprijinul mișcării spor
tive, C.C. ai U.G.S.R. a stabilit ca, 
din acest an, suma de 3,5 la sută 
din cotizația fiecărui comitet sindi
cal să fie afectată sprijinirii activi
tății sportive din întreprinderea sau 
instituția 
nicipiului 
ridică la 
Folosirea
însă, presupune o răspundere spo
rita din partea tuturor comitetelor 
sindicale. Dar acest efort bănesc din

respectivă. La nivelul mu- 
Petroșani această suină se 
peste 360 000 lei anual, 
acestor mijloace bănești,

partea sindicatelor nu trebuie înțe
les de asociațiile sportive arbitrar, 
ca un drept care li se cuvine, cîști- 
gat cu ușurință, fără eforturi din 
partea lor. Ounoscînd acest avan
taj material, unele asociații spor
tive au lăsat, în mod greșit, tot 
planul de venituri numai pe seama 
contribuției sindicatelor pe lîngă ca
re activează, în loc să se ocupe de 
asigurarea unor venituri pe baza 
activității proprii.

Pentru sprijinirea secțiilor sporti-

ve de performanță, ale căror forma
ții activează în diviziile A și B, și 
a secțiilor sportive cu perspective, 
care dau jucători loturilor reprezen
tative, C.C. al U.G.S.R. acordă sub
venții pentru procurarea de echipa
ment și material sportiv, pentru 
desfășurarea calendarului competi- 
țional. In acest scop, asociațiile 
sportive din Valea Jiului vor primi 
în 1968 suma de 1018 000 lei, pen
tru secțiile de atletism, lupte, na- 
vomodelism, box, schi etc. Și acești 
bani trebuie folosiți cu multă chib
zuială I

Unele asociații sportive cum sînt: 
Jiul Petroșani, Minerul 
ringul Lonea, Minerul 
Minerul Aninoasa s-au 
în tot cursul anului să
venții de la sindicate, ajungînd pînă 
acolo îneît să afirme că dacă nu 
primesc subvenții, nu mai participă

Ia competiții. Este o practică cît se 
poate de greșită; ca și cum sindi
catele ar fi obligate să le suporte 
lor indisciplina financiară, risipa, 
lipsa de preocupare pentru venitu
rile proprii.

Pentru reglementarea acestei stări 
lucruri, pentru întărirea disoipli- 
financiare, comitetele sindicate- 

au datoria să vegheze la folosi- 
cît mai rațională a materialelor

Lupeni, Pa- 
V ti lean și 
obișnuit ca 
ceară sub-

de
trei 
lor
rea
și a bazelor sportive, să urmărească 
în permanență cum asociațiile spor
tive își organizează și desfășoară 
activitatea, cum se ocupă de atra
gerea maselor de oameni ai muncii 
ha practicarea sportului

Aurel SLABII,
membru al Biroului Executiv 
Consiliului municipal Petroșani 

al sindicatelor
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