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O cerință de prim ordin

Realizarea rit
mică și la toți
indicatorii a
P1 anului de
producția
toate unit

atenției Comitetului 
partid Petroșani, a ce- 

și organizații de 
integrală a

Ing. PÎINIȘOARÂ TITUS 
secretar al Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R.

In centrul 
municipal de 
lorlalte organe 
partid, stă îndeplinirea 
sarcinilor de plan în toate unitățile.
Pe linia acestor preocupări, în cele 
ci-nci luni care s-au scurs din acest 
an a fost examinat sistematic la co
mitetele de partid mersul îndeplini
rii planului, iar întreprinderile care 
au întîmpinal anumite greutăți In 
producție au fost sprijinite să le în
vingă $i să-și redreseze activitatea. 
Ca urmare, prevederile planului de 
stal pe cele cinci luni la principalii 
Indicatori au fost realizate și depăși
te pe ansamblul municipiului.

Pianul de producție globală a 
fost îndeplinit în proporție de 100.4 
la solă; al producției marfă vîndută 
?i încasată în proporție de 100,22 la 
sută. întregul spor al producției glo
bale a fost obtinut pe seama creș
terii productivității muncii.

Merită să fie evidențiată activita
tea desfășurată de colectivele de 
muncă de la E. M. Lupeni, E. M. 
Petrila, E. M. Lonea E. M. Aninoa- 
sa. E. M. Uricani, I.E.C. Paroșeni, 
Viscoza Lupeni, întreprinderea de 
industrie locală etc. care, sub con
ducerea organelor 
de partid 
tate bune 
trecut din

Au fost
ne cărbune brut, 
kWh energie electrică, 5,7 
de mătase artificială, 34,2

fură de carbon, 571 mc lemn de 
celuloză, 475 mc lemn de mină, 
2 560 mc lobde industriale, 90 tone 
mangal de bocșă, întreprinderea de 
industrie locală și-a îndeplinit și de
pășit planul la toate sortimentele.

Rezultatele oblinule puteau fi șl 
mai rodnice dacă toate întreprinde
rile, sectoarele și secțiile, fiecare 
formație de lucru și-ar fi îndeplinit 
planul. I. F. Petroșani nu a 
planul de producție marfă 
și încasată.

Pe luna mai C.C.V.J. nu a 
plainul de producție globală 
planul de producție marfă
și încasată. Exploatările miniere Dîl
ja și Paroșeni continuă să aibă o 
activitate necorespunzătoare fn ca
drul acestora și al celorlalți'' ex
ploatări miniere, un număr însem
nat de sectoare și de brigăzi nu-și 
îndeplinesc sarcinile de producție.

La lucrările de pregătire, deschi
dere și cercetare 
pe C.C.V.J. sarci
nile de plan nu 
au fost îndeplinite. 
Există rămîneri în 
urma la toate ex
ploatările miniere.

realizat 
vîndută

realizat 
și nici 
vîndută

și 
au reușit să 
în cele cinci 
acest an.

date peste plan 
23,085

organizațiilor 
obțină rezul- 
luni care au

14 841 to
rni lioane 

tone fire 
tone sul-

Expoziție de medicamente 
din R. D. Germană 
la București

Io prezenta a numeroși specialiști din industria far
maceutică românească, luni în Pavilionul E al Com
plexului de expoziții din Plata Scînteiii, întreprinderea 
de comerț exterior ,,Germed 
de medicamente produse 
R. D. Germană.

Expoziția, care rămîne 
funie, prezintă substanțe 
tare, biochimicale, substanțe pentru laborator, mate
riale pentru soituri chirurgicale, drageuri etc.

I" a organizat o expoziție 
de industria farmaceutică din

deschisă pină în ziua de 20 
farmaceutice, preparate den-

Dupâ ce gazonul 

a fost stricat...
Dai 
pre
care 
șan-

Cît de necesară ne este energia electrică ! 
apa, telefonul I Dar... pentru toate acestea, 
cum bine se știe, sînt necesare șanțuri 
să adăpostească conducte și cabluri. Și cîte
buri se mad sapă ! In unele porțiuni pămîntul nici 
n-apucă să se odihnească că tîrnăcoape și lopefi 
mînuite de voinici vin să-l răscolească iar. Dar 
nu la modul, oarecum curios, cum se succed

Jurociflj 
citadin

aceste săpături — la urma urmei necesare — 
vrem să ne referim ci la ce se întimplă după...

Vine Teleconslructia, de exemplu, în cartierul 
Livezeni (din Petroșani) și își așează table a- 
vertizoare. Apoi începe să sape șanțuri în lun
gul și de-a latul cartierului. După un timp, șan
țul este astupat. Mai trece un timp și se cîr- 
pește trotuarul, apoi drumul. Dar gazonul, în 
unele locuri abia răsărit, rondurile cu flori abia 
sădite, nu le mai reface nimeni. Și iaca dîre de 
pamint golaș întinzîndu-se în toate direcțiile 
prin covorul verde de iarbă. Cit de convingător 
mai poate fi atunci îndemnul edilului ,,Nu călea
ți pe iarbă I". Urinarea : pe lîngă potecile lă
sate de cei care au săpat canale, au mai apă
rut și alte poteci. Așa începe să se diminueze, 
în unele locuri chiar să se anuleze, toate 
nele intenții, eforturile depuse de locatari, 
vind cadrul plăcut ce l-ar conferi cartierului 
tiile verzi, împreună cu arbuștii și florile.

Cine are datoria să refacă gazonul stricat ? 
Dacă se cunoaște oui îi revtae această obligație, 
de ce n-o îndeplinește ? Sau iar îndemnăm loca
tarii...

bu- 
pri- 

spa-

Francisc VETRO

Sala compresoarelor de la preparafia lupeni.

ă ț i I e
De asemenea, C.C.V.J. mi s-a în

cadrat în indicatorul de calitate pla
nificat înregistrînd o depășire de 1,7 
la sută la cenușă și 0,4 la sută la umi
ditate; întreprinderea forestieră nu 
a realizat în întregime planul sor
timental. Pe total municipiu, din 
1 172 contracte încheiate în perioa
da la care ne referim, 28 nu au fost 
onorate: 25 de către I. F. Petro
șani și 3 de către I.L.L. Petroșani.

Aceasta ne arată că nu peste tot 
s-au luat cele mai corespunzătoare 
măsuri în vederea creării condițiilor 
pentru desfășurarea normală a pro
cesului de producție.

Pentru realizarea integrală a pla
nului la toti indicatorii, la toate sor
timentele și de către toate unitățile, 
este necesar ca, pe lîngă realizarea 
zilnică a planului pe această lună, 
să se stabilească un program con
cret de recuperare a rămînerilor
urmă, iar organizațiile de partid să 
exercite o îndrumare competentă 
control permanent și exigent asu
pra modului în care se respectă dis

ZIUA PIONIERIiLIJI
în Valea Jiului

Cu același entuziasm tine
resc, cu aceeași bucurie ne
stăvilită și încredere în viito
rul lor luminos, purtătorii cra
vatelor purpurii 
Vulcan, Petrila
și-au sărbătorit duminică, 
adevărat plonerește, ziua 
pilăriei lor fericite.

din Lupeni, 
și Uricani 

cu 
co

La Lupenl

în

(Continuare in pag. a 3-a)

un

Simbătă seara, pe scena Palatului 
cultural Minerul, s-au perindat pes
te 300 de pionieri. Solii cintecului 
și dansului, de la cele cinci școli 
generale din oraș, au iost aplaudați 
îndelung de colegi, părinți, cadre di
dactice. Cu melodiile „Romănașului 
fi place" și „Drag pămînt românesc", 
corul Școlii generale nr. 1, dirijat 
de profesorul Chiseev Vadim, și-a 
cișligat simpatia și aprecierile pu
blicului Și formația de muzică u- 
șoară (solo pian Giofyean Victor), de 
la aceeași școală, inlerpretind cîn- 
tecul lui Zorba din filmul „Zorba 
grecul" a cules aplauze îndelungi.

Interpreții de muzică populară 
s-au dovedit a fi și ei la înălțime. 
Solista Luca Viorica (Școala gene
rală nr. 1) a impresionat prin tim
brul plăcut al vocii, dar mai ales
prin pasiunea cu care a interpretat 
cinlecele populare „Invirtita de la 
Sibiu" șl „Fetele din satul nostru*. 
Același lucru se poate spune și des
pre pionierii Izbașa Nicolae și Mol
dovan Maria. O frumoasă paradă a 
cintecului, dansului și portului local 
au prezentat șl elevii Școlii generale 
nr. 5, 
nerală 
fie In 
tislică. 
festiv,
Consiliului județean Hunedoara 
Organizației 
pe purtătorii cravatelor roșii din 
I.upeni pentru succesele obținute în 
activitatea școlară și pionierească, 
le-a urat noi și frumoase realizări 
în viitor.

iar pionierii de la Școala ge
ar. 2 au dovedit multă gra- 
exercițiile de gimnastică ar- 
După terminarea programului 
tov. Petru Mirea, membru al 

al
pionierilor, a felicitat 
cravatelor

V. TEODORESCU
P. BREBEN

(Continuare in pag. a 3-a)

al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al 
luni la amiază pe

membru al Comitetului Exe- 
al Prezidiului Permanent, se- 

și Mihai 
P.C.R., a 
tovarășii 

al Direc-
al Biroului Politic al C.C.

Italian, și Carlo Galuzzi, 
al Direcțiunii, șeful Secției 
a C.C. al P.C. Italian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășii Paul Niculescn- 
Mizil, 
cu tiv, 
cretar 
Dalea, 
primit
Giancarlo Pajetta, membru 
tiunii și 
al P.C.
membru
Externe

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor desfășurate 
într-o atmosferă c<Udă, tovărășească 
a avut loc o informare reciprocă a- 
supra activității și preocupărilor ac
tuale 
făcut 
vire

ale celor două partide și s-a 
un schimb de păreri cu pri- 

La situația internațională și la

mișcarea comunistă și muncitorească.
Cu acest prilej s-a subliniat nece

sitatea intensificării eforturilor con
sacrate dezvoltării -coeziunii și soli
darității mișcării comuniste și • a 
reliefat importanta deosebita a în
tăririi continue a unității de luptă 
a tuturor detașamentelor mișcării 
muncitorești și democratice comtcm- 
porane, a întregului front antiimpe
rialist, în interesul cauzei soc:al;s- 
mubui, progresului și păcii în lume.

In cursul convorbirilor s-a mani
festat satisfacția pentru relațiile fră
țești, de stimă și respect reciproc, 
existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Coonunlst Italian, 
și s-a exprimat dorința de a dez
volta în continuare aceste legătud 
în Interesul celor două partide șl 
popoare.

Primirea de către

tovarășul Nicolae Ceaușescu

a ambasadorului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 10 iunie 1968, pe Gheor-

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a fost de plus 11 gra
de la Petroșani și plus 8 gra
de la Paring. Maximele de ieri 
au oscilat între plus 
(Petroșani) și plus 
(Paring).

Pentru următoarele 
ore : Vreme instabilă 
mai mult noros.
slabe. Vînt slab din sud.

21 grade
14 grade

24 de 
cu cerul 

Precipitații

R. P. Bulgaria

ghi Bogdanov, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R, I*. Bul
garia la București, la cererea aces
tuia.

Primirea s-a desfășurat înlr-o at
mosferă tovărășească.

ÎN EDITURA 
POLITICA

a apărut:

„Naționalizarea 
principalelor 
mijloace de 
producție în 
Romania*"*

de G. SONEA
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Unitate 
de reparat 
televizoare

Din inițiativa cooperativei 
Deservirea din Lupeni a fost 
deschisă o nouă unitate în 
orașul Urlcani. Este vorba 
de atelierul de reparat televi
zoare și aparate de radio. La 
noua unitate, condusă de tov. 
Comșa Aurel, deschisă de 
două ori pe săptămînă (marii 
și vineri), se execută luci ăi i 
de reparații dificile, inclusiv 
înlocuirea de tuburi cinesccp 
la televizoare, care pînă acum 
se făceau doa»r la Lupenl.

Concurs 
știe

cîstiaă"
clubului coope- 
din Petroșani se 
atragerea tine- 

în activi la- 
ziua de 13 
cooperativei

Conducerea 
nativei „Jiul" 
preocupă de 
rilor cooperatori 
tea culturală. In 
iunie, la clubul
va avea loc un concurs „Cine 
știe cîștigă" dotat ni premii 
în obiecte, pe tema „Dacii", 
după lucrarea cu aceiași nu
me de H. Daîcoviciu.

Noi trasee auto

Au început lucrările la cir
cuitul puțului orb nr. 2 Dîlja

La mina Dîlja a început executarea 
de la circuitul puțului orb nr. 2 la 
490 m. După terminarea circuitului se 
nua săparea galeriilor de deschidere și
în blocul III din stratul 3, care să asigure creș
terea numărului de abataje necesare realizării 
planului.

lucrărilor 
orizontul 
va conti- 
pregălire

0 inovație prețioasă
Pină nu de mull, decanlorul lit de la prepara- 

jia Corcești era neutilizat. Maistrul electromeca
nic Burcile! Dumitru, după o analiză temeinică, 
a prezentat conducerii preparatei o valoroasă 
propunere de inovafie în care preconiza folosirea 
decantorului III pentru ingroșurea baritei. Apli
cată, inovația propusă a rezolvat 
unei densități constante a baritei și 
pierderilor,
acest material.

menținerea 
reducerea 

respectiv a consumului specific la

DECADA ÎNTÎIA Șl CÎTEVA
Realizarea ritmică 

lui de producție la 
peni apare ca o consecință fi
rească a simțului de răspun
dere cu care colectivul de 
aici aplică măsurile tehnlco- 
organizatorice stabilite. După 

lună, 
obtinut 
de căr-

a planu- 
mina Lu-

zece zile din această 
minerii lupeneni au 
un spor de 1 099 tone 
bune.

Pe același drum al 
rilor ritmice a pornit 
Lonea care a încheiat 
decadă din iunie cu 
depășit.

Mina Petrila, în sch 
rămas sub plan cu 81 
de cărbune brut.

La Dîlja nu se 
o 
ții. 
în
1 223 
feoti vului, mai multă perseve-

realiză- 
și E.M 

prima 
planul

rentă perilru întărirea disci
plinei, îmbunătățirea procesu
lui de organizare a producți
ei, ar duce aioi la o îmbună
tățire a activității în adevăra
tul sens al cuvîntului.

Mi<na Aninoasa a rămas, de 
asemenea, sub plan cu 1 001 
tone. Aici se impune reveni
rea la linia de plutire a sec
torului I și mobilizarea mer
sului sectoarelor II și IV.

Minerii vulcăneni, dovedind 
mai multă preocupare pentru 
înlăturarea deficientelor care 
au persistat pînă acum în ac
tivitatea de zi cu zi, au 
cheiat prima decadă cu
plus de 21 tone. Mai multă 
insistentă pe această linie, re
dresarea sectorului V, ar 
a premisele recu[>erării 
tentelor de pînă acum.

La mina Paroșeni, din 
za lipsei de efectiv

in
ii n

CONSTATARI

îmbunătățire 
minusul 

această 
tone.

observă încă 
a 

fafă 
decadă
Completarea e-

activită- 
de plan 

este de

cre- 
res-

cai-
lipsedc

Spre satisfacția locuitorilor 
din orașul Hațeg, Direcția ju
dețeană de transporturi auto 
din Deva a pus în circulație 
un autobuz pe traseul Hateg- 
Deva și retur. Plecarea 
Hațeg este la ora 5 
nute, avînd sosirea 
la ora 6,47.

De asemenea, 
în circulație o 
seul Deva — 
Călan — Hațeg 
— Lugoj — 
tur. Această 
Deva la ora 
Timișoara

Masa 
C. F.

la

di>n 
și 30 mi

la Deva

moi puss-a
cursă pe tra- 

Hunedoara — 
— Caransebeș

Timișoara și 
cursă pleacă 
5 și sosește 
ora 11,16.

Nicu SBUCHEA

re- 
din 

la

la cantina 
R.
depoului C.F.R. si-Cantina 

tuată în incinta gării din Pe
troșani cunoaște o afluență 
tot mai marc de cereri. Prin 
strădanie responsabilelor Slo- 
vlk Aurelia și Balaj Viorica, 
a bucătarului șef Safta Eoate- 
rina și a personalului de de
servire. cantina și-a
tlgat lin bun renume, 
căutată zilnic de peste 
consumatori. Abonatii și
sumatorii flotanti sînt mulțu
miți atît de deservire cît și 
de calitatea meselor servite.

cîș- 
fiind

350
con-

I 
I 
I
I
I 
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I
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I
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I 
I
I 
I

peste 100 de mujicilor! — 
două abataje sini inactive.

Completarea efectivului în
tărirea disciplinei prin elimi
narea absentelor nemotivate, 
sînt factorii care ar putea 
schimba situația existentă,

Rămineroa în urmă după 
numai o decadă cu 3 245 de 
tone constituie del mai serios 
semnal de alarmă.

Dacă sectoarele II și III de 
la mina Uricani n-ar lucra în 
salturi, și aici s-ar putea vor
bi de ritmicitate. Dar 
tone restantă fala de 
prima deoadă 
balanță.

Pe C.C.V.J. 
încheiat ou un 
tone cărbune,
nere în urmă poate și trebuie 
să fie recuperată.

trag

cele 
plan, 
greu

916 
din 

în

decada 
minus de 
Această

s-ai
6010 
rămî-

l

VARĂ ÎN PE-

TROȘANI.

In preajma intil
NIRII DE LA SOFIA

A TINERETULUI LUMII
O clădire nouă cu tencuială roșu- 

cărămizie de pe strada Rakovski, 
134 din capitala bulgară a devenit 
de curînd punctul de atracție al 
trecătorilor. Pe fațada ei, de cinci 
etaje, au fost fixate inscripții lumi
noase : ...Al IX-lea festival mondial 
al tineretului și studenților 1968 — 
Sofia" și „Solidaritate, pace, prie
tenie". Privită din afară, clădirea 
seamănă cu aceea a oricărei insti
tuții. Ea adăpostește stalul major 
international și national de pregă
tire a festivalului, manifestare oare 
din nou, după multi ani, 
loc într-o țară socialistă, 
vizită făcută zilele trecute 
văl uit activitatea febrilă
desfășoară aci. Pînă la deschiderea 
oficială a întîlnirii tineretului lumii
— 28 iulie a. c. — au mai rămas 

• mai puțin de două luni. Pe coridoa
re ua permanent du te-vino. Zeoi și

va avea 
O scurtă 
ne-a dez- 
care se

zeci de tineri discută aprins în bul
gară, nu6ă, franceză, engleză, spa
niolă. Peste 150 de colaboratori, 
translatori, pictori, membri ai unor 
comisii pe probleme lucrează aici 
de dimineața și pînă seara tîrziu. 
Zecile de cutii poștale sînt pline 
pină la refuz de corespondentă. Se 
definitivează ultimele amănunte în 
legătură ou programul, întimpinarea 
și cazarea 
din 123 de 
oaspeți de 
seama de 
ror număr 
70 000.

O adevărată armată — circa I 000 
— de ziariști, fotoreporteri, opera
tori ai radioului și televiziunii vor 
fi prezenti la Sofia. In cartierul 
„Lozenetz" se construiește special 
pentru ei hotelul „Hcmus* cu 25 
de etaje, cea inaii înaltă clădire din

color 15 000 de delegați 
țări ale lumii, a 7 000 de 
peste hotare, fără a tine 
turiștii individuali al că- 
se apreciază a fi de 60-

oraș. Zilele acestea a și apărut pri
mul număr al ziarului „Festivalul". 
El va continua să fie editat în fie
care lună într-un mare tiraj în l m- 
bile bulgară, rusă, engleză și fran
ceză, iar în timpul festivalului, în 
fiecare zi. Au început să se editeze 
diferite ghiduri, dicționare, hărți, al
bume, timbre, 
lului; sînt, de 
suveniruri.

La al treilea
strada Rakovski, am stat de vorbă 
cu Jean Diard, secretarul coordona
tor al Comitetului international de 
pregătire (C.I.P.). Solicitîndu-i păre
rea ou privire la particularitățile, 
programul și stadiul actual al pre-

programe ale Iești va- 
asemenea, pregătite

etaj al clădirii de pe

GH. IEVA
Corespondentul Agerpres la Sofia

(Continuare in pag. a 4-a)
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Realizarea ritmică și la toți INTERVIUL NOSTRU

indicatorii a planului de producție încă în îază de... pregătire

din pag 1)(Urmate

în j renii

planificat ?

stabilit la

privind e- 
de pregă-

abataje, pentru reali- 
de producție.

măsuri preconizați în 
realizării volumului

I a lucrările de pre- 
fost înregistrate 

urmă. Pentru a afla 
situații am adresat — Ce 

vederea 
de pregătiri planificat și a re
cuperării răminerilor in urmii ?

— Cum considera[i activita
tea de pînă acum, 
xecularea volumului 
tiri

să sprijine activita- 
de comitetele de 
scop.

— Am făcut o nouă redistribuire 
efectivului în funcție de necesi- 

reducînd la minimum persona- 
hr urma

ciplina de plan, 
tea desfășurată 
direcție în acest

In fiecare întreprindere sînt încă 
rezerve mari de creștere a produc
ției și productivității muncii, de îm
bunătățire a calității produselor și 
ridicarea parametrilor tehnico-econo- 
mici. De aceea, organele și organi
zațiile de partid, pe lîngă mobiliza
rea colectivelor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, trebuie să se 
preocupe de atragerea în circuitul 
economic a rezervelor interne neva
lorificate, să ajute comitetele de 
direcție în vederea folosirii cu ma
ximum de randament a potențialului 
uman și tehnic al fiecărei unităti 
Participînd la ședințele de lucru ale 
comitetelor de direcție, secretarii 
comitetelor de partid și ai organiza
țiilor de bază fac cunoscută părerea 
comuniștilor și Influențează pozitiv 
luarea unor decizii care să canalize
ze eforturile colectivelor de muncă 
spre îndeplinirea la nivelul cerin
țelor a sarcinilor de producție.

Am intrat în ultima lună a semes
trului I. Se impune cu toată hotărî- 
rea necesitatea mobilizării tuturor 
forțelor pentru ca la sfîrșitul semes
trului I toate întreprinderile să se 
prezinte cu o activitate bună.

De menționat în mod special preo
cuparea ce trebuie s-o manifeste con
ducerile tuturor unităților pentru în
deplinirea ritmică a planului. Acest 
lucru este cu atît mai necesar ou 
cît în luna mal la C.C.V.J. și î. F. 
Petroșani, datorită rămînerilor în ur
mă înregistrate în primele două de
cade, au fost luate măsuri excepțio
nale, s-au depus eforturi suplimen
tare peniru realizarea planului. A- 
ceastă situație a asaltului de sfîrșit 
de 
nu ajută la întărirea disciplinei ci, 
din 
de 
nităților.

Mai multă grijă și răspundere tre
buie să manifeste conducerile unită
ților pentru crearea condițiilor rea
lizării 
muncă 
lucru, 
ceasta 
care, 
ziat la îmbunătățirea 
treprinderilor.

Este necesar să subliniem în 
rest sens preocuparea ce trebuie 
existe pentru o aprovizionare teh- 
nico-materială ritmică și la nivelul 

de 
mi- 
spl- 

de 
aplira- 

stiintifir fundamen-

schimburile 11 și 111 (acolo unde se 
lucrează pe schimburi).

De o importantă hoiărîtoare pentru 
îndeplinirea de către întreprinderi 
a planului de producție este realiza
rea de către C.F.R., aiutobaza D.R.T.A. 
Petroșani și I.C.O. Petroșani a pla
nului de transport pe categorii de 
mijloace de transport, respectarea 
graficelor și a planurilor operative 
stabilite între unitățile de transport 
și întreprinderile beneficiare.

Pe cele cinci luni indicele de fo
losire a fondului de timp de lucru 
este nesatisfăcător (92,74 la sută) 
tinînd seamă îndeosebi de faptul că 
s-au înregistrat un număr mare de 
absente nemotivate, învoiri și con
cedii fără plată și în același timp 
un număr mare de ore suplimentare.

O situație necorespunzătoare con
tinuă să existe Ia C.C.V.J., I.E.C. 
Paroșeni, Viscoza Lupeni și în alte 
unități unde indicele de folosire a 
timpului de lucru continuă să fie 
sub media pe municipiu. Este nece
sar ca organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților să mi
liteze și mai mult pentru aplicarea 
punct cu punct a prevederilor hotă- 
rîrii C.C. al P.G.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la reglemen
tarea programului de lucru și întă
rirea disciplinei.

Vor trebui luate toate măsurile 
pentru respectarea cu strictețe a 
N.T.S. și a regulilor de lucru. Se 
constată în unele locuri încă o In
suficientă preocupare fată de aceas
tă problemă. Numărul accidentelor 
de muncă se menține la un nivel ri
dicat mai ales în exploatările mi
niere. In ncest scop vor trebui orga
nizate temeinic instructajele, să fie 
asigurate condiții dp muncă cores-

punzătoare la toate punctele de lu
cru, să lie desfășurata o muncă po
litică susținută și manifestată o exi
gență sporită pentru respectarea ri
guroasă a N.T.S., a programului de 
lucru, pentru întărirea disoiplinei 
sub toate aspecteJe ed. In această 
direcție organele și organizațiile de 
partid, să mobilizeze toate forțele 
de care dispun, să canalizeze și ac
tivitatea sindicatelor și organizați
ilor U.T.C.

Așa cum s-a subliniat la Conferin
ța Națională a Partidului Comunist 
Român, acțiunea de perfecționare a 
organizării producției și a muncii 
trebuie să cuprindă toate ramurile 
și compartimentele economiei națio
nale. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să «sigure ca această 
acțiune să fie privită de toate ca
drele de conducere, de ingineri șl 
tehnicieni, de toti salariatii ca r ac
țiune dinamică caro să tină mereu 
pasul cu schimbările survenite în 
dotarea tehnică, cu complexitatea 
și volumul sarcinilor de producție. 
Soluțiile preconizate și studiile ela
borate să fie valorificate, colectivele 
care au fost create în acest scop 
să-și intensifice activitatea, 
boreze noi studii, să propună 
Iutii pentru îmbunătățirea 
activități a unităților.

O astfel de activitate va 
influentă pozitivă, 
vîrșitoare pentru 
succes a planului

In unitățile din
lui Petroșani există toate condițiile 
pentru ca semestrul I să fie înche
iat la nivelul cerințelor actuale și să 
fie create premisele îndeplinirii sar
cinilor de producție din prima zi a 
semestrului II.

să ela- 
noi so- 
întregil

avea o 
o importantă co- 
îndeplinirea cu 

de stat.
cadrul municipiu-

lună este necorespiinzătnare. ea

contră, generează o multitudine 
urmări negative în activitatea u-

planului 
de către 
de către 
este una

valorificată,

dela fiecare loc 
fiecare formație de 
flecare salariat.
din marile rezerve

va duce neîntîr- 
activitătii

A-

în-

a- 
să

A

îndeplinirea planului de pregătiri

Rezultalele obținui»* in producție 
de către colectivul minei Uricani 
dovedesc preocupare peniru realiza
rea majorității indicatorilor de plan. 
In cinci luni s-au extras 1 457 tone 
de cărbune peste plan, productivi
tatea a fost depășită cu 4 kq cărbu
ne, iiind cea mai mare pe bazin — 
1,976 tone post —, iar la prețul de 
cost au fost obținute economii de 
peste 100 000 lei. 
gătire insă, au 
mari rămineri in 
cauzele acestei
tov. ing. Teodorescu Constantin, șe 
ful exploatării, cîteva întrebări :

'alele de aeraj, ax 3, la sectorul 1 
și a lucrărilor din lentila IV între 
orizonturile 500 metri și 580 metri, 
sectorul III a afectat negativ respec
tarea preliminarului. Pe de altă par
te, rămînerea unor brigăzi sub pian 
a contribuit Ia rămînerea
a pregătirilor. Trebuie *■«•. adaug că 
atenția generalii a fost indreotală 
aproape în exclusivitate înspre bri
găzile de la 
•area planului

MINA URICANI . 
Moderna stație de 
betoane, necesară 
lucrărilor de la pu
tui de aeraj „vest" 

al exp'oatării.

de preliminarul 
anului, am rămas în urmă 
1 000 ml de pregătiri. Si-

— Fată 
începutul 
cu peste 
gur că este o situație nomultumi-
toare, mai ales dacă avem in vedere 
realizările obținute la ceilalți indi
catori de plan.

— Care sint cauzele cu e- 
lect negativ asupra pregătiri
lor ?

— Sint mai multe. In primul rînd 
lipsa de efectiv. Aceasta ne-a obli
gat să plasăm lucrările de pregătire 
în funcție de completarea brigăzi
lor de la abataje. Cu toate că am 
redus la maximum personalul auxi
liar al sectoarelor electromecanic, 
transport și deservire, n-am reușit 
să acoperim necesitățile plasării tu
turor fronturilor. De asemenea, din 
cauza întîrzierii săpării galeriei pa-

and dciiclcnțcic slnt Inlâtnralc
la timp, producția clștigâ

CA SARCINA
100 000 TONE
O CREȘTERE

ținut o depășire a
tătif muncii cu 12

productivl- 
kg/post.

m a Ier talele

urgent^ pen- 
front cores- 
producție pe 
1968 rezerva

a 
tăți. 
Iul sectoarelor auxiliare, 
reașezării preliminarului pentru tri
mestrele II și III vom ataca lucrările 
de pregătire de prima 
tru a asigura linia de 
punzătoare planului de 
anul 1969. Pentru anul
pregătită asigură realizarea planu
lui în condiții normale. Va trebui 
să acționăm cu mai multă eficacitate 
asupra creșterii vitezelor de înaintare. 
In acest scop vom urmări folosirea 
corespunzătoare a mașinilor de în
cărcat, aprovizionarea cu materiale 
șl scule a brigăzilor de la pregă
tiri. Urmărind îndeaproape respecta
rea preliminarului, acordînd aceeași 
importantă lucrărilor de pregătire ca 
și celor do extracție, am certitudi
nea îmbunătățirii situației, prin creș
terea volumului de pregătiri execu
tate pînă la sfîrșitul anului 1968.

R. SEl.EJAN

se economisi pînă la finele a- 
peste 8 000 bucăți 
E. M. Lonea, în 
din icest an, nu

nrmături noi. 
perioada tre- 
fost puse în 
instalațiile și

IN SECTORUL II AL MINEI VULCAN
Solutionarea operativă a problemelor 
procesului de producție, a dus la

RITMICITATE Șl UN PLUS
DE PESTE 7000 
TONE DE CĂRBUNE

ces — transport — aeraj — 
in stare corespunzătoare.
rezultat firesc al acestor mă- 

randamentul în abataje a cres
tei 5,5 t/p, eviden- 
sens brigăzile ro- 
Vespasian, Cos-

reab-

pînă 
în

iCUITI, 
pracli- 

oglindea»

ANULUI 
REALIZAT 

SA

desfășurată în p» 
rezultă necesitatea

activitatea
analizată, 

atenția conducerilor 'inilălilor

vlndută si Inca
se respecte can- 
conditiile de ca- 
cnntract să fie

rerintelor a tuturor locurilor 
muncă (mai ales în exploatările 
nlere). urmărirea concretă și cu 
rit gospodăresc a consumurilor 
materii prime și materiale, 
rea unor norme 
tate.

Din 
rioada 
ca în
să stea mai mult realizarea planului 
de producție marfă 
sată, în care scop să 
titătile termenele și 
litate prevăzute în
încasate în timp util facturile emise 
în ultima perioadă a lunii.

In cursul lunii mai au fost înre
gistrate un număr mare de întreru
peri în producție datorită defecțiu
nilor electromecanice ce s-au pro
dus ca urmare a neresnectării rigu
roase a planului de revizii și repa
rații a mașinilor, utilajelor si me
canismelor. Aceasta este tot o pro- 
b’ema de disciplină tehnologică, or
ganizațiile de partid vor trebui să 
exercite un control permanent asu
pra acestui lucru și să deternfne la 
conducerile unităților, respectarea 
programelor de revizii și reparații ce 
se execută In zilele de repaus, o 
atitudine exigentă fată de salariatii 
care nu-și îndeplinesc obligațiile de 
serviciu. De asemenea, asistenta teh
nică trebuie să fie asigurată pentru 
toate locurile de muncă pe măsura 
complexității dotării tehnice a pro
cesului tehnologic și mal ales în

PENTRU ANUI. 1968 E. M. LONEA ARE 
DE PIAN REAIIZAREA UNEI PRODUCȚII CU 
MAI MARE FAȚA DE CEA DIN ANUL 1967, 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 140 KG POST ȘI O RE
DUCERE A PREȚULUI DE COST CU 6,50 I.EI/T FAȚA DE 
COSTUI. REALIZAT 1N ANUI 1967. DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NUI.UI ȘI PÎNĂ ÎN PREZENT, AU FOST ÎNTREPRINSE O 
SERIE DE ACȚIUNI CARE AU CONTRIBUIT LA REALIZA
REA INDICATORII OR TEHNICO-ECONOMICI.

Este cunoscut faptul că 
au o pondere însemnată în structura 
prețului de cost pe tona de cărbune 
(19—20 la sută). Cum sarcina de plan 
pentru anul 1968 ce revine minei 
Lonea prevede o reducere a consu
murilor de materiale ou 2,20 lel/t 
fată de 1967, s-a Impus aplicarea u- 
nor măsuri ca :

In cursul trimestrului I 1968, dato
rită greutăților provocate de iarnă, 
planul de producție a fost realizat 
neiitinic; în luna ianuarie a fost de
pășit cu 40 tone, în februarie am a- 
vut un minus de 1 221 tone, rar în 
luna martie s-a obtinut un plus de 
1 249 tone. Fată de situația existen
tă în acea perioadă, au fost luate 
măsuri de intensificare a unor 
crări de pregătire la sectorul II, 
re au dus la asigurarea liniei 
front, îneît sectorul a reușit ca 
luna martie să-și realizeze 
planul.

Au fost înlăturate deficientele 
constatate pe principalele trasee de 
transport și
concentrare a producției din blocul 
IV, sectorul IV, la orizontul 400 cu 
dirijare la puțul cu schip, Lonea II, 
îmbunătătindu-se mult condițiile de 
transport și aprovizionare.

Ca urmare, în lunile aprilie și mai 
toate sectoarele E. M. Lonea, Inclu
siv sectorul de investiții, și-au rea
lizat planul de producție.

Urmărirea consecventă a măsuri
lor, a contribuit efectiv La obținerea

în primele cinci luni ale anului a 
unui spor de producție de peste 
4 500 tone cărbune.

mai bună organizare a 
de lucru — pe bază de 
— la abatajele frontale 
din abatajele cameră din

0 Intensificarea exploatării 
în abatajele frontale orizon
tale cu susținere metalică din 
stratul 3;

O 
llce 
rille

Aplicarea susținerii meta- 
provizorii 
prevăzute

la
a

toate gale
șe betona;

nul de mină de 1,4 mc/1 000 t., res
pectiv 0,37 lei/t.

In urma acțiunilor de recuperare 
a armăturilor metalice s-a înregis
trat o economie de 0,39 lei/t, s-au 
consumat cu 750 bucăți armaturi noi 
mai puțin fată de plan și se preve
de a 
ntilui

La 
CUtă
funcție aproape toate 
obiectivele noi construite prevăzute 
în proiectul de sistematizare și mo
dernizare a minei. Insă, datorită unei 
Insuficiente pregătiri a cadrelor, a 
greutăților din perioada iernii, cît 
și a unor subestimări în prevederile 
de plan, s-a ajuns, în primul trimes
tru în special, să se înregistreze o 
depășire a consumului specific de 
energie cu 4,5 kWh/t, respectiv, cu 
1,77 lei/tonă.

O analiză efectuată în cadru! ex
ploatării, a dus la elaborarea unui 
program de funcționare a principali
lor consumatori, urmărindu-se redu
cerea consumului de energie. Ca 
mare, Tn luna aprilie consumul 
scăzut fată de trimestrul 1 cu 
kWh/t, respectiv, 1.19 lei/tonă.

Rezultatele obținute demonstrează 
că aplicarea cu perseverentă a mă
surilor stabilite cît și căutarea și 
valorificarea rezervelor, asigură re
ducerea continuă a cheltuielilor *de 
producție si creșterea eficientei eco
nomice.

Ing. BĂLANESCU PETRU 
șeful serviciului planificare 

E. M. Lonea

ur- 
a

6,2

lu- 
ca- 
de 

din
ritmic

s-au efectuat lucrări de

Pentru o 
fronturilor 
ciclograme 
și o parte
stratul 8 s-a asigurat aprovizionarea 
ritmică a brigăzilor. De asemenea, 
au fost eliminate unele deficiente din 
fluxul de transport prin :

0 Executarea unei galerii 
de ocol la puțul orb nr. 8, 
or iz. 585;

0 Reorganizarea echipelor 
de reparat vagonete;

0 Montarea unei mașini de 
curățat vagonete la fu nitul a - 
ru! Icnea II;

0 Redistribuirea efectivelor 
între unele sectoare (sectorul 
111 producție, 
transport, VIII 
și gospodăresc)

Prin măsurile

sectorul VT1 
electromecanic 
etc.
luate s-a ob-

Trolii construite la U.R.U.M.P. Petroșani pentru exploatările miniere din Valea Jiului.

iiJJ
1

1 \ ’lagg a \ . s'.

bĂt I |H

1 I JF HE

' O; . J.

O Pregătirea materialului 
lemnos în depozite la dimen
siuni corespunzătoare;

0 Recuperarea parțială a 
jugurilor din abatajele came
ră înainte de prăbnsire.

Măsurile enumerate an determi
nai obținerea unei economii la Tem-

Prin prelimi-narul E. M. Vulcan 
întocmit pentru anul 1968, ținindu- 
se cont de linia adivă a fronturilor 
de lucru, sectorului II i s-a fixat 
UN PLAN ANUAL DE 251 200 TO
NE, CU O MEDIE DE 817 TONF/Z1

Ținînd cont de.sarcinile de plan 
sporite în cursul acestui an, s-a Im
pus și schimbarea stilului de lucru 
prin luarea unor masuri tehnicoor- 
ganizatorice care să asigure 
zarea ritmică a sarcinilor

Rezultatele obținute
ca urmare a transpunerii 
că a măsurilor luate, se 
în realizările sectorului.

DIN PRIMA LUNA A 
1968 SECTORUL ȘI-A
RITMIC PI ANUI AJUNGÎND 
OBȚINĂ PE CINCI IUN! UN SPOR 
DE PRODUCȚIE DE PESTE 7 500 
TONE.

La acest rezultat au contribuit ut 
maiorii taclori :

@ Buna organizare a 
vizionării brigăzilor cu 
riale și vagonete qoale;

0 Plasarea optimă a 
de front, alit la abataje 
Ia pregătiri;

0 Asistenta tehnică 
schimburi și lucrări. Ia 
Iul cerințelor;

0 îmbunătățirea 
tehnologic, fapt ce a 
Ia reducerea posturilor 
d active;

0 Munca cu oamenii 
te nivelele; rezolvarea 
tivă a tuturor cerințelor și re- 
clamatiilor anqajați'o» secto
rului;

0 Concentrarea producției 
în două puncte principale de 

colectare 
și 550. 
circuite <
metalice 
rare de i

întreținerea răilor de ac-

apro 
mate

Hnie! 
cit și

pe 
nive-

fluxului 
condus 
nepro-

Ia toa- 
opera-

‘ Ia orizonturile 480 
puncte amenajate cu 
de transport și guri 
mecanizate de încăr- 

mare randament;

Ca 
suri, 
cut de la 4,5 tzp 
tiindu-se în acest 
muniștilor Cătană
tache Gh. și Cărare îoan. La lucră
rile de pregătire in cărbune s? 
lin frecvent avansări lunare de 100— 
120 ml de către briqazile conduse 
de minerii : Purdă Ghenrqhe Zaha- 
ria Constantin și Babiuc (lie.

Colectivul de tehnicieni și ma<iștr1 
al sectorului II a contribuit nemijlo
cit la obținerea acestor rezultate, 
remarcindu-se în mod deosebit șeful 
sectorului. Ursii Virgil, prim-maiștri 
mineri Constantin Mihai și Mancin 
Adrian și maiștrii Csiki Losif, Brîn- 
lung Nastase, Cazan Petru, Rafailă 
Izidor, Mirea Marin.

Planul de producție va fi realizat 
si în continuare în mod ritmic, prin 
intrarea în producție a unui 
bataj frontal în str. 15/1 și în 
prin mecanizarea abatajelor 
tale din stratul 13, blocul II

De menționai că în cursul 
inai, în abatajul frontal din 
15, blocul II, panoul I s-a trecui de 
la susținerea cu stîlpi GHFI și grin
dă TU la susținerea cu stîlpi SCS 
și grinzi articulate. Același tip de 
susținere va fi folosit și în abatajul 
frontal din stratul 1531, panoul fî. 
Această 
permite 
a. c. în 
combina

Hotărîrea colectivului 
tori, inqineri și tehnicieni d:n cadrul 
sectorului 11 este de a se menține 
un colectiv fruntaș pe exploatare, 
de a aduce un aport și mai substan
tial la realizarea planului de pro
ducție pe exploatare.

ob-

nou a- 
specia!

fron-

lunii 
str.

înlocuire de susținere va 
ca în lunile iunie—-•Iulie 
aceste frontale să lucreze 

2 K-52 și o haveză.
do mnncl-

Dan SLRUIESCU
Inginer șef adjunct la E. M. Vulcan 

Ing. Dumitru ATEFSCTI

Accidentele s-au redus, dar perseverența 
întărităîn respectarea N.T.S. trebuie

profesio- 
atingerea acestor 
fost alocate fon- 
în ce mai mari, 
în anul 1967 la 

milioane lei.

respectarea 
lucrările din subteran 
suprafață.
obiectivele principale 
în cursul anului 1967

i 
i

In activitatea unităților mi
niere din Valea Jiului de o im
portantă deosebită este munca 
pentru prevenirea accidentelor 
și a îmbolnăvirilor 
male. Pentru 
obiective au 
duri din ce 
ajungîndu-se
suma de 36,9 
De asemenea, serviciile de ac
ra j și protecția muncii au fost 
încadrate cu personal specia
lizat, care să poată urmări re
zolvarea problemelor ce apar 
în cursul procesului tehnologic 
și să urmărească 
N.T.S. la 
și de la

Printre 
realizate
se numără :

0 Punerea în funcțiune a 
stațiilor principale de aeraj 
de Ia mina I și de Ia Valea 
Arsului la F. M. Lonea și de 
la planul înclinat nr. 15 Uri
cani.

0 Montarea unei stații te- 
legrizumetrice la E. M. Lu
peni cu asistență tehnică din 
Franța.

0 Aducerea unor detecloa-

a pneumoconiozelor au 
ființă pe lîngă exploata- 
miniere, laboratoare pon- 
verificarea gradului de

re automate de metan de lip 
îmbunătății etc.

Pentru prevenirea îmbolnă
virilor profesionale și în spe
cial 
luat 
rile 
tru
prăfuire a Tocurilor fie muncă. 
Pe baza constatărilor de labo
rator se intensifică măsurile 
de combatere a formării pra
fului si li co gen la locurile de 
muncă.

Deoarece mai există unele 
rețineri în aplicarea măsurilor 
pentru combaterea formării 
prafului silicogen un grup for
mat dân 10 muncitori, maiștri 
și ingineri s-a deplasat la I. M. 
Baia de Arieș, în schimb de 
experiență, unde aceste mă
suri au dat rezultate foarte 
bune.

Dar munca cea mai intensă 
se depune Ia controlul per
manent al Lucrărilor mimiere 
și la căutarea mijloacelor ce
lor mai eficiente pentru ca în
treg personalul ocupat în pro
ducție să respecte normele de 
lucru. La pregătirea profesio
nală a personaluikii caJifical,

la instruirea periodică a ace
luia și la instruirea noilor an
gaja# se folosesc materrale 
prezentate prin explicații 'er- 
balc. diafilme și filme cu ca
racter de protecție n muncii. 
Pentru a veni în ajutorul per- 
son-alului care execută instrui
rea s-au întocmit lecții pentru 
noii angajați si au fost difu
zate călăuze de protecție a 
muncii pe meserii.

In perioada treculă din acest 
an au fost întocmite și difu
zate materiale și pentru in
struirea muncitorilor care lu
crează la secțiile auxiliare.

Pentru a putea urmări efi
cacitatea iinstructajuTui s-a ex
tins verificarea eumoștintelnr 
la locul do muncă prin discu
ții și întrebări puse moincilo- 
rilor de către personalul de 
control. Aceștia trebuie să a- 
rale și practic, modul corect 
de Lucru, pentru a convinge 
într-adevăr Snstrix'^uniWe 
fost înțelese.

Unul din factorii care 
avut o influentă pozitivă
pra activității de protecție n 
muncii a fost intensificarea 
controluTut la locurile de mnn-

r.‘î de rălre personalul tehni- 
ro-iin-rin cresc și mai ales ve
rificarea modului cum au fost 
lichidate deficientele constata
te la alle controale. Cînd de- 
ficion'ele nil necesita mult 

remediere, per- 
care le-a constatat ră- 

muncă pînă

c5
au

an
isu-

nn 
fi mp pentru 
so ana 
mîne la locul de 
la Lichidarea lor.

Prin masurile 
sus s-a reușit ca 
C.C.V.J. numărul 
de muncă și al 
lor profesionale să se reducă 
pe primele cinci luni ale a- 
nului cu 21 la sută, fată de 
perioada corespunzătoai a a- 
nu’ ri 1967.

Avîndu -e în vedere că nu
mărul acc:dcntolor de muncă 
și al îmbolnăvirilor profesio
nale este încă ridicat, este ne
cesar să se intensifice mun
ca de instruire și ridicare a 
cunoștințelor profesionale la 
țoale nivelele și să se măreas
că exigența tuturor față de 
N.T S. șl mai ales față de cel 
care încalcă aceste norme.

Ing. ILFANU ION 
șefirl serviciului aeraj 

al C.C.V.J.

arătate mai 
la unitățile 
accidentelor 
îmbolnăviri-
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DE CE SE PLEACĂ ÎN CURSĂ
CU DEFECȚIUNI TEHNICE?

Cind va ii depășită 
inerția din alimentația 
publica a văii Jiului *

Ridicarea calitativă a muncii în 
sectorul comerțului este astăzi, mal 
mult ce oricînd, o problemă majo
ră. Abundența și varietatea de pro
duse, precum și asigurarea unei de
serviri civilizate, sînt dezideratele 
principale către care este călăuzită 
activitatea în acest sector.

Despre modul cum alimentația 
publică din Valea Jiului răspunde 
acestor cerințe, sau despre modul 
cum nu răspunde, s-a mai scris. 
Crlticile aduse se pare însă că nu 
au dus la o schimbare a unor con
cepții bazate pe rutină șl birocra
tism în acest sector al comerțului. 
Rîndurile care urmează îșl propun 
să analizeze cîtcva aspecte din ali
mentația publică, ce se cer reme
diate.

In tară au fost create numeroa
se localuri tradiționale, cu produse 
variate care satisfac cele mai exi
gente gusturi. Sperăm că nu mai 
este nevoie să se demonstreze ne
cesitatea unor asemenea localuri. 
Prin terminarea șoselei Livezeni — 
Sadu, Valea Jiului va deveni un 
centru turistic foarte căutat. Pînă 
la această dată alimentația publică 
— respectiv T.A.P.L. — nu a dove
dit că este pregătită sau că se pre
gătește pentru a face față necesi
tăților ce se vor ivi. Localuri cu 
specific tradițional pot exista nu
mai la Brașov sau pe Valea Pra
hovei ? Se pare că după o anumită 
optică, noi, cei din Valea Jiului, 
trebuie să ne mulțumim doar cu 
secvențele televizate din asemenea 
localuri. Ne-ali putea spune, tova
răși din conducerea T.A.P.L., unde 
vom putea servi, dacă vom vrea, 
n»i sau turiștii acestor locuri, ber
bec la burduf, balmoș, urdă sau un 
banal lapte covăsit cu mămăligă ? 
Sperăm că nu ne veți cere ca pen
tru așa ceva să facem un drum la 
Suceava...

Trebuie să recunoaștem că în 
prezent în localurile reprezentative 
din Valea Jiului, cu toată străda
nia colectivului de la restaurantul 
„Carpați", meniul este sărăcăcios 
șl șablon.

Inafara unei initiative, ce lipsește 
oare în această Vale a Jiului, cu pi
torescul șl tradițiile sale, pentru 
deschiderea, de exemplu, a unei 
stîne cu preparate tradiționale ale 
locurilor și obiceiurilor de aici ?

De mai mult timp se tot vorbeș
te de amenajarea modernă a com
plexului „Gambrinus". Pare-se însă 
că pentru a vedea această „minu
ne' va trebui să așteptăm calen
dele grecești. Amplasarea acestui 
complex, pledează cu tărie pentru 
amenajarea în acest loc a unui han.

Schimburile de experiență cu alte 
întreprinderi similare din țară, cum 
a fost cel recent făcut la Craiova, 
nu au dus la nici o schimbare no
vatoare, ceea ce dovedește că a- 
cestea nu au fost decît pretexte 
pentru excursii gratuite.

S-a tot vorbit despre deschiderea 
unul bar-club pentru tineret. Am 

fost chiar anunțați prin presă că 
s-a achiziționat și mobilier de vreo 
200 000 lei pentru acest local. Iată 
Insă că aflăm cu stupoare că mobi
lierul zace undeva printr-o magazie 
și în timp ce se plătesc lunar a- 
rnortismente de 1 500 lei și dobînzl 
penalizatoare pentru nefolosință de 
1000 lei, patina timpului își va pu
ne pecetea pe el. Acum s-a desco
perit că nu există un local cores
punzător. Halal gospodari, ce să 
mal spunem 1 Prima dată au cumpă
rat potcoavele 1

Despre deservire, la fel, s-a mai 
scris. Reamintim totuși că dezinte
resul față de o deservire civilizată 
nu înseamnă numai atitudinea os
pătarului Deneș luliu de la restau
rantul „Carpați1' care are nevoie 
pentru a servi 100 grame coniac de 
1/2 de oră, pentru ca atunci cînd 
ești servit să constați că băutura 
are o culoare foarte dubioasă, ceva 
oare aduce a ceai stătut și nu a co
niac. Deservire civilizată înseamnă 
și preocupare ca la restaurantul 
„Minerul" să nu mai fie servite 
persoanele în stare de ebrietate, 
să dispară acea faună ce vegetează 
aici dormind cu capul pe masă.

Pentru ca acest local să devină 
ceea ce vrea, nu sînt necesari me
tri do catifea și lămpi de miner, ci 
Instituirea unei deserviri la un a- 
semenea nivel, care să oblige pe 
orice client la o anumită conduită. 
In locul acelor fetițe de la intrare 
care șușotesc tot timpul șl al căror 
rost nu se poate pricepe, ar fi mult 
mai util un portar destoinic.

Existența unor inițiative creatoa
re în alimentația publică aduce be
neficii atît consumatorilor cît șl 
T.A.P.L. Oare din faptul că 59 de 
unități administrate de T.A.P.L. au 
adus un beneficiu net trimestrial de 
193 000 Iei, în timp ce numai 14 u- 
nități ce funcționează pe bază de 
mandat și care reprezintă un spațiu 
comercial mult mai mic, au adus un 
beneficiu net trimestrial de 131000 
Iei, nu se poate trage nici o con
cluzie ?

încredințarea unor unități de ali
mentație publică în administrare pe 
bază do mandat a fost primită fa
vorabil. Utilitatea unor asemenea lo
caluri este dovedită în Valea Jiu
lui, de rezultatele bune obținute. 
Ordinul 300/1967 al M.C.I. stabilește 
că se vor da în administrare pe 
bază de mandat localurile cu o ren
tabilitate scăzută. La restaurantul 
„Carpați" în anul 1967 s-a realizat 
o rentabilitate de 1,33 la sută în 
timp ce rentabilitatea pe întreprindere 
a fost de 2,37 la sulă. încredințarea 
acestui local în administrare pe bază 
de mandat, pe lingă beneficiile ce 
le va aduce, credem că va stimula 
bune inițiative și la arte locsaJuri 
din această zona comercială.

Așteptăm, deci, depășirea actua
lei inerții, așteptăm inițiative crea
toare.

Horia NEtEGA

Ziua 

pionierului

(Urmare din pag. 1)

...Ora 21,00. Din trei direcții, zeci 
de copil purtlnd torfe se îndreptau 
spre centrul orașului, locul de ln- 
tllnire, in jurul focului de tabără, 
al pionierilor șl școlarilor. La sem
nalul trompetei, tortele au aprins 
focul de tabără In jurul căruia pio
nierii și-au manifestat apoi, pînă tîr- 
ziu bucuria vieții noi în cînlece și 
jocuri.

La Vulcan
In sala Clubului sindicatelor din 

localitate, pionierii vulcăneni au 
prezentat, simbătă după-amiază, un 
reușit program artistic. Fiii mineri
lor cjin Vulcan au înălțat imnuri de 
slavă primăverii vieții, gloriei stră
moșești (corul Școlii generale nr. 4 
a interpretat emoționantul „Tricolor" 
al lui Ciprian Porumbescu) zorilor 
noi care se întrevăd în viitor, pen
tru tofi aei care azi înnobilează co
pilăria, sub semnul hotărtiului în
demn „Tot înainte". Interpreta vo
cali, micufii dansatori, grațioasele 
gimnaste au fost „puncte1' mult a- 
plaudate în repertoriul programului 
prezentat de ce! mai buni elevi vul
căneni. In după amiaza zilei de 9 iu
nie, școlile generale din Vulcan au 
fremătat fn cînlece și jocuri pionie
rești, far întrecerile sportive au fost 
la loc de cinste.

La Petrila
In curtea Scolii qenerale nr. 5 din 

localitate, duminică la ora 8, și-au 
dat întîlnire pionierii de la școlile 
din Petrila și Lonea. La adunarea 
festivă, care a avut Ioc cu acest 
prilel. Iov. Rîcoi Evdochia, membră 
a Consiliului municipal al Organiza
ției pionierilor, a expus în fafa ce
lor prezenfi salutul Consiliului na
tional al Organizației pionierilor, a 
urat noi succese în activitatea vii
toare tuturor pionierilor și școlari
lor petrileni. Au fost laminate apoi 
cinci diplome, obfinute ca urmare a 
rezultatelor pionierilor localnici în 
activitatea cullural-artislică.

După această festivitate, coloana 
pionierească s-a îndreptai înspre 
clubul din localitate. In fața unei 
săli arhipline, pionierii petrileni au 
prezentat un program de selecfiuni 
muzlcal-coregrafice, un montaj Iile- 
rar-muzical, recitări și un nuanfat și 
melodios grup vocal folcloric. După 
amiază, în celelalte școli din raza 
orașului Petrila, care n-au avut re
prezentanți la „reuniunea comună" 
de la club, au avui ioc frumoase 
serbări școlare, întreceri eultural- 
artistice și sportive.

★

Duminică seara, la Uricani ca și 
ia Lupenr, pionierii au încununat o 
zi de sărbătoare cu atît de îndrăgi
ta retragere cu torfe.

In zilele de 5, 6 și 7 iunie a.c. 
o echipă din cadrul Inspectoratului 
miliției județului Hunedoara a orga
nizat un raid pe traseele rutiere din 
Valea Jiului, ou scopul de a depis
ta autovehiculele plecate în cursă 
cu defecțiuni tehnice. Cu acest pri
lej au fost găsite 86 de cazuri în 
care conducătorii de autovehicule 
au condus mașini cu sisteme de 
frînare, de iluminat-semnalizare și 
de motor defecte. Cifra este exage
rat de mare dacă ne gîndim că fie
care caz în parte putea constitui 
un motiv de accident. Situația este 
cu atît mai îngrijorătoare cu cît în 
ziua de 25 mai a.c., o alta echipă a 
inspectoratului, la un control efec
tuat la autobaza D.R.T.A. Petroșani 
— pe lingă alte deficiențe consta
tate — a reținut opt certificate de 
imatriculare pentru aceleași motive.

Atentie la frîitâ!
¥

Numeroase au fost cazurile înlîL 
nite pe traseele controlate de con
ducere cu frîna de mînă defectă. 
Autobasculanta 32—B—2028 de Ia 
T.G.M.M., nu numai că avea joc 
mare Ia volan, dar frîna de mînă 
nici nu mai exista; autobasculanta 
31—HD -1463 circula cu aceeași de
fecțiune. Exemplele ar putea fi 
continuate. Credem că nu înșirui
rea acestora reprezintă esențialul, 
ci faptul că șefii de garaje, revizo
rii tehnici, șefii de coloane și șofe
rii înșiși se încumetă să încalce le
gea.

NE RĂSPUND
UNITAJILE VIZATE
In urma apariției notei „Monument 

al dezinteresului?", Consiliul popu
lar al orașului Lupeni ne-a răspuns 
prompt: „Sesizarea cu privire la 
starea fn care se află la ora actua
lă fîntîna arteziană din parcul „6 
August" corespunde adevărului. Ga
zul a fost analizat la consiliul 
popular orășenesc și la comitetul 
orășenesc U.T.C. stabilindu-se ca 
tinerii de la sectorul I.C.O. să 
transforme fîntîna înlr-un loc de 
decor și atracție. In cursul lunii iu
nie vor fi confecționate și montate 
Instalațiile de apă și dispozitivele 
de ornament".

Două răspunsuri au parvenit re
dacției după publicarea însemnării 
„Fenomenala performanță" (Steagul 
roșu nr. 5767). Intr-adevăr, sînt ca
zuri cînd magazinele noastre comer
cializează pîlne mal puțin proaspă
tă, sau chiar veche, șl aceasta din 
următoarele motive : lipsă de orien
tare din partea șefilor de unități — 
atunci cînd întocmesc comenzile, 
variația cererii de consum — care 
de foarte multe ori nu poate fi 
prevăzută, după zilele de sărbători, 
legale, îndeosebi lunea, fabrica de 
pîlne ne livrează pîine produsă cu 
24 de ore înainte. Eliminarea aces
tor deficiente stă în atenția noas
tră în mod permanent. Im acest 
sens am organizat, în ziua de 22 
mai, o ședință de analiză cu perso

Din discuțiile cu șoferii s-ar părea 
că este suficient să funcționeze 
bine frîna de serviciu. Dar dacă se 
sparge o conductă de aer, cine su
portă consecințele, mai ales că sus- 
amintitele mașini au fost depistate 
pe o poițiune foarte aglomerată, în-

Raid pe traseele 
rutiere 

din Valea Jiului

tre cartierele Carpați și Aeroport ?
Pus în fața unor fapte incontesta

bile, revizorul tehnic Ilie Novac, de 
la autobaza Petroșani, a încercat să 
se justifice cu faptul că mașinile 
care pleacă în cursă lungă sînt bine 
puse Ia punct — ou alte cuvinte 
aici sporește exigența — pe cînd 
mașinile de pe șantierele Văii Jiu
lui pot să circule oricum. Curioasă 
optică din partea unui om care e 
pus să vegheze la asigurarea sigu
ranței circulației ?!

Din cauza sistemului 
de semnalizare

Cu cîteva zile în urmă pe D.N.-7, 
în apropiere de ©răștie, deci în ju
dețul nostru, un autoturism n-a 
semnalizat regulamentar cînd făcea 

nalul care comercializează pîine și 
produse de panificație". Acesta es
te răspunsul O.C.L. Alimentara. Iată 
și răspunsul Întreprinderii de mo- 
rărit și panificație Petroșani. „Am 
luat următoarele măsuri : să nu mal 
livrăm pîine veche din fahrică, 
produsele să fie transportate opera
tiv la magazine, să îmbunătățim în 
continuu calitatea". Așteptăm efec
tul acestor măsuri...

„Am cercetat cazul casieriței 
(zâne Elisabeta de la magazinul nr. 
42 Petrila și am ajuns la concluzia 
că cele relatate în articol sînt în
temeiate. Pentru a curma pe viitor 
asemenea abateri de la regulile ge
nerale de comerț, cazul a fost pre
lucrat cu întreg colectivul magazi
nului, iar Czane Elisabeta a fost 
sancționată cu mustrare scrisă". 
Este răspunsul conducerii O.C.L. 
Alimentara după apariția notei 
„Moneta caramea" (nr. 5 77(1).

In însemnarea „O părere, nimic 
mai mult (nr. 5 765) se făceau re
feriri la modul de numerotare a 
noilor blocuri. Răspunsul serviciului 
gospodărire din cadrul Consiliului 
popular municipal Petroșani: „In
tr-adevăr. blocurile noi din micro- 
raioanele Văii Jiului sînt numero
tate într-un sistem de ordine tip 
bloc. După recepționară și predare, 
beneficiarul numerotează blocurile 
în jrdinea stabilită pe respectiva 
stradă".

Foto: M. AIBFRT

In laboratorul 
de geologie al II- 
ceului industrial 
Petroșani.

o depășire și a intrat întT-un auto
camion, accidentîndu-se. Am folosii 
acest exemplu pentru a argumenta 
că de buna funcționale a semnali
zatoarelor laterale, a lanternelor de 
frîna depinde deseori evitarea unor 
surprize neplăcute.

Cu prilejul raidului întreprins, 40 
ia suta din neregulile constatate re
clamau proasta întreținere a siste
mului de iluminat — semnalizare. 
Autocamioanele 21—HD—1312 și 21 
—HD—1758 ale LM.T.F. Sebeș, 3î — 
HD—2230, 31—HD—2314 și 31—HD 
—2249 ale LP.l.P. Livezeni au fost 
găsite cu asemenea defecțiuni. Foar
te senin și țară nici un pic de simț 
al realității, șeful de coloană Gheor- 
ghe Pătruț de la LP.l.P. Livezeni a- 
proba plecarea în cursă a mașinilor 
cu nereguli oare s-ar putea solda cu 
pierderi de vieți omenești și distru
geri de bunuri materiale.

Se pune' o întrebare firească : 
oare conducătorii întreprinderilor 
deținătoare de mijloace de transport 
auto din Valea Jiului — autobaza 
D.R.T.A. Petroșani, LP.l.P., T.C.M.M. 
I.C.O. etc. — nu au și ei sarcina să 
vegheze la aplicarea în viață a 
H.C.M. nr. 772 din 1966? Dacă da, 
atunci îi invităm să-și îndeplinească 
atribuțiile de serviciu. Organele lo
cale de partid șj de stat pot și tre
buie să tragă la răspundere cu toa
tă seriozitatea pe cei care nu-și fac 
datoria în mod conștiincios.

Raid realizat de
Aurel DAVID

și maior de miliție Vasiie ȘERBAN
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17.30 Pentru cei mici: „legenda 
ciocîrliei". Emisiune coregrafi
că pe versuri de Vast ie Alec- 
sandri. Ecranizare de Virgil 
Munteanu.

18,00 TV pentru specialiștii din in
dustrie.

18.30 Curs de limba engleză (lecfia 
a 20-a).

if),00 TV pentru școlari. 1001 de în
trebări: „Judo și fizică". Scuti 
istoric al sportul iudo —- de
monstrații practice.

19.30 Tele jurnalul de seară
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Filmul serial: ,,Thierry la

Fronde", producție a studiouri
lor Iranceze.

20,26 Cronica ideilor. Industria so
cialistă, avanpost al economiei 
noastre naf tonale.

20.45 Film artistic: „Don Gabriel"
— o producție a studiourilor 
poloneze.

22,20 Cârji și autori. Se va prezen
ta „Volumul de Teatru" a lui 
Horia Lovinescu.

22.45 Melodiile micului ecran. Mu
zică ușoară românească în 
primă audifie.

23,00 Tele furnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

Radio
MIERCURI 12 IUNIE

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri ; 5,05—• 
6.00 Program muzical de di
mineață ; 6,00 — 8,25 Muzică 
și actualități ; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melo
dia preferată ; 9,30 Matineu 
literar; 10,00 Program de cîn- 
tece pionierești ; 10,10 Curs 
de limba franceză ; 10,30 Mu
zică populară din Transilva
nia ; 11,00 Buletin de știri j 
11,05 Ora specialistului: Fi
zica modernă; 11,25 Poloneze 
și mazurci pentru pian de 
Cliopin ; 11,45 Sfatul medicu
lui ; 12,00 Muzică ușoară ;
12.30 Intilnlre cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal. Sport ;
13.20 Soliști și orchestre de
muzică ușoară; 14,00 Cîntec, 
joc și voie bună ; 14,15 De
ce? De unde? De cînd?;
14.30 Radio-publicitate; 14,50
Orchestra Cased de discuri 
Electrecord; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Piese instrumen
tale; 15,15 Meridiane; 15,30 
Muzică ușoara; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,20 Piese
pentru țambal interpretate de 
George Pantazi ; 16,30 Cores
pondență specială : Pe valea 
Salăutei în satul Coșbuc; 
16,45 Viata de concert a ora
șului Satu Mare; 17,15 Odă 
limbii romane; 17,45 Piese co
rale de Augustin Bena; 18,00 
BuletiD de știri ; 18,02 Radio- 
simpozion ; 18,20 Melodii
populare Interpretate de Nelu 
Huțu și Dumitru Zamfira; 
18,40 Muzică de balet din ope
re ; 19.00 Radiogazeta de sea
ră. Sport; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00
Buletin de știri ; 20,05 A 7-a 
artă; 20,20 Tineri interpreți 
de muzică populară ; 20,40
Cin/tă Puica Igiroșanu și Peter 
Hinen ; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Festivalul festi
valurilor de muzică ușoară ; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Val
suri de compozitori români ;
22.30 Moment poetic ; '’3.00
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica ușoară; 24,00 Bu
letin de știri; 0 06—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMLil II

7,00 Muzică populară ; 7,30 
Buletin de știri; 7,39 Muzică;
8,00 Drag mi-e jocul româ
nesc ; 8,10 Tot înainte; 8,30
Buletin de știri ; 9,00 Opera
în foileton : „Motanul încăl
țat" de Cornel Trărlescu ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Cînlă Lidia Andronescu și 
Barbu Constantinescu ; 10,30
Emisiune literară pentru șco
lari ; 10,55 Opera în foileton
(continuare); 11,15 Melodii 
populare; 11.30 Muzică de es
tradă; 12,00 Buletin de știri; 
12,07 Opera în foileton (con
tinuare) ; 12,25 Muzică ușoa
ră ; 13,00 Piese instrumentale;
13.21 Potpuriu din opereta
„Indra" de Paul Lincke; 13,30 
Soliști de muzică populara; 
14,00 Radiojurnal ; 14,08 Con
cert de prînz; 15,00 Melodii 
de Temistocle Popa și Viore) 
Doboș; 15,30 Muzică din ope
rete; 15,48 Duete Instrumen
tale de muzică populară t 
16,00 Dansuri simfonice; 16,15 
Muzică; 16 20 Sfatul medicu
lui ; 16,25 Anotimpurile și
muzica ușoară; 17,00 Radio
jurnal; 17,15 Lexicon folclo
ric muzical; 17,40 Radio-pu-
blicitate; 18,15 Coruri băr
bătești ; 18,30 Pagini antolo
gice din creația scriitorilor 
noștri; 18,50 Muzică; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Album 
folcloric; 19,30 Curs de limba 
germană. Lecția a 50-a ; 19,50 
Simfonia a Vl-a în Fa major 
„Pastorala" de Beethoven ; 
20,50 Teatru radiofonic; 22,17 
Fragmente din opera „Petru 
Rareș" de Eduard Caudella ; 
23,00 Radiojurnal ; 23,07 Mu
zică simfonică; 24,00 Album 
Uric; 0,55—1,00 Buletin de 
știri.

SPORT
Microinterviu

UN MERITAT LOC 11

magistral de Marincan. De 
altfel, Marincan și-a păzit bu
turile cu multă dezinvoltură 
și siguranță. A apărat de... 10!

— Despre comportarea, in 
general, a jucătorilor noștri ?

— Se poate spune că, In 
mare, toți au corespuns. Re
feriri suplimentare, pentru 
străduința de a face un mec:

bun și de a scoate un rezultat 
pe măsura jocului, se pol 
spune despre Marincan, Do- 
brescu, Diaconescu, Grizea și 
Babeț (în prima repriză).

— Acest 0—0 la Arad, în
tr-un final de campionat în 
care tinerii dv. jucători s-au 
comportat constant bine, obli
gă...

— Băieții sînt deciși ca, în 
viitorul campionat, comporta
rea lor să fie la fel de meri
torie. Și, de ce să nu sperăm, 
am dori locul I.

— Vă dorim mult succes. 
Și felicitări pentru binemeri
tatul loc II.

V. T.

MINI SPORTIVE

Pe volubilul Emil Clurdă- 
rescu, fostul centru atacant 
de temut al Jiului, actual
mente antrenor al formației 
de tîneret-rezerve a clubului 
petroșănean, l-am întîlnit luni 
dimineața, la înapoierea de 
la Arad. Locul li, ocupat de 
formația de care răspunde în 
„Cupa F.R.F." și „nulul" smuls 
la Arad, ne recomandau o 
discuție. Amabil „Ciurdi" a 
răspuns invitației. Și...

— Cum a fost Ia Arad ?
— In primul rînd, căldură 

mare I Gazdele au căutat să 
impună jocului un tempo mo
derat. In prima repriză s-a

jucat cu multă vigoare. „Bă
ieții" mei au avut o perioadă 
de dominare netă, în primele 
minute. Babeț însă, în min. 
17, singur cu portarul, și Gri- 
zea, autorul unui șut-bombă, 
deviat în ultima Instanță în 
corner de un apărător advers 
— n-au reușit să deschidă 
scorul. In a doua re-priză, din 
nou Babeț (de două ori) și 
Covaci au avut posibilitatea 
de a marca. Dar...

— Gazdele ?
— Au ratat cîștigarea me

ciului, în mi-n. 80, cînd arbi
trul le-a acordat cu multă u- 
șurință un penalti, aparat

COLARBB
Practicarea educației fizice 

și sportului de către școlari 
conduce nemijlocit la dezvol
tarea armonioasă a organis
mului, la întărirea sănătății, 
a capacității de muncă și 
gîndire, contribuie la dezvol
tarea multilaterală a tinerei 
generații.

Conștientă de scopul edu
cației fizice și sportului, con
ducerea Școlii generale nr. 8 
Lupeni, prin persoana tov. 
director Ioan Cotescu, a cre
at elevilor toate condițiile 
practicării sportului astfel 
ca procesul instructiv-educa-

tiv să nu fie stînjenit. Școa
la dispune de o frumoasă bază 
sportivă care cuprinde un te
ren de handbal (care iarna 
devine patinoar), pistă de a- 
tletism, gropi pentru sărituri, 
portic metalic pentru gimnas
tică, stilpi demontabili pentru 
volei.

La conducerea activității 
sportive din școală se află 
profesorii de educație fizică 
Cornioiu Nicolae și Ciortea 
loan, care muncesc cu pasiu
ne și răspundere. In cadrul 
școlii activează echipe de 
handbal, băieți și feto, de

volei și de fotbal care s-au 
impus la diferitele concursuri 
organizate în localitate și la 
nivel de municipiu.

Ceea ce ne lipsește, dar de 
oare este strictă nevoie, este 
un vestiar și dușuri de apă. 
Sperăm că Consiliul popular 
orășenesc Lupeni ne va aju
ta și în această privință după 
cum ne-a sprijinit de atîtea 
ori în ac ti vii-a tea noastră șco
lară.

Emil TETHEANU
Lupeni

Sărutul lui Teașcă
Duminică seara a fost o 

adevărată Fiesta în orașul de 
pe malul Someșului. Orches- 
Irele dim grădinile de vară și 
restaurante au cîntat mai cu 
loc ca onicind. Pe străzi nu
mai zîmbet și veselie. Moti
vul? Splendidul Teci-tal fotba
listic al băieților lui Tili Teaș
că. Au făcut „minții" un meci 
cum nu s-a văzut la Cluj de 
mai bine de doi ani... Cînd 
inginerul Adam a marcat al 
3-lea gol al său și al 5-lea 
al partidei, pînă și antrenorul 
Teașcă, de altfel zgircit, ca 
un scoțian, In ceea ce pri
vește laudele la adresa ele
vilor săi, a devenit de- o dărni
cie de nabab cu... laudele. A 
strigat cît l-au ținui coardele 
vocale •-

— Adame! vin-o să te să
rut. Și golgeterul campiona
tului a fost sărutat de antre

norul său în văzul și aplau
zele miilor de spectatori.

Au luat... plasă
In sensul figurat al cuvîn- 

lului, a lua plasă înseamnă a 
fi păcălit. Echipa de handbal, 
Utilajul Petroșani a fost însă 
păcălită cu pierderea me
dului, din campionatul 
interjudețean, cu Daria 
Orăștie, tocmai din ca
uză că organizatorii n-au luat 
plasa s-o pună la porți. Arbi
trul delegat să conducă întîl- 
nirea a așteptat sfertul de 
ceas academic, dar plasele tot 
n-au sosit. Potrivit regulamen
tului, oaspeții au cîștigat în- 
iîlnirea cu 6—0. Este, credem, 
unicul caz în analele Hand
balului cînd o echipă pierde 
pe teren propriu din lipsă de 
plasă (a se citi din cauza lip
sei de spirit de răspundere al 
organizatorilor). Tristă ironie 
să iei plasă... lără plasă!
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Comitetul Politic al 0. H. II FRANȚA

a adoptat proiectul de rezoluție VIAȚA SOCIALA ȘI-A RE
■în problema nediseminării 

armelor nucleare
LUAT CURSUL NORMAL

NEW YORK. — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: In Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a 
fost 
tatul

adoptat luni după-amiază proiectul de rezoluție privind tra
de nediseminare a armelor nucleare.

se știe, acest proiect 
recomandă adoptarea

După cum 
de rezoluție 
proiectului tratatului de neprolifera- 
re a armelor nucleare și conține o 
serie de modificări îndreptate spre 
îmbunătățirea textului tratatului, ast
fel încît acesta 
mai mare măsură 
re și le propune, 
tui document au
printre care și cea a României, 4 
delegații — Albania, Cuba, Tanza
nia șt Zambia au votat împotrivă,

să corespundă în 
scopurilor pe ca- 
In favoarea aces- 

votat 92 delegații,

iar 22, printre care India, Birmania, 
Brazilia, Franța și 14 țări africane 
s-au abținut. Un număr de șase de
legații nu au participat la vot. Re
zoluția urmează acum să fie supusă 
spre aprobare Adunării Generale a 
O.N.U.

Au urmat apoi explicațiile la vot, 
în cadrul cărora au luat cuvînbul 
reprezentanții Spaniei, Republicii 
Chile, Algeriei, Ugandei, Birmanie.1, 
României, Iugoslaviei, Braziliei, Tan
zaniei și Indoneziei.

Cuvîntarea reprezentantului român 

în Comitetul Politic al 0. N. U.

co-

el, 
în 

in- 
nu- 
im-

Explicând votul delegației române, 
Nicolae Ecobescu a arătat că în di
feritele etape ale procesului de ne
gociere a proiectului Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare 
multe state au avansat propuneri 
judicioase în scopul îmbunătățirii 
textului inițial prezentat de U.R.S.S. 
și S.U.A. la Geneva. Ca urmare, fie
care variantă nouă a proiectului de 
tratat a marcat un anumit grad de 
ameliorare. Toate acestea, a decla
rat vorbitorul, au vădit preocuparea 
statelor de a contribui la elaborarea 
unu' tratat de neproliferare eficient 
și echitabil, conform intereselor 
uiunitătii internaționale.

Guvernul român, a subliniat 
s-a pronunțat în mod constant 
favoarea încheierii tratatului de 
terzicere a proliferării armelor 
cleare, măsură de natură a avea
plbcații favorabile asupra ansamblu
lui problemelor dezarmării și a si
tuației internaționale în general.

In proiectul de tratat, a arătat 
vorbitorul, au fost înscrise clauze 
oare, după convinqerea noastră, ză- 
găzuiesc înarmarea atomică a altor 
state Ca și multe 
tinuat el, România 
tul că tratatul de 
buie să reprezinte 
raroa unei noi etape, și mal impor
tante. aceea a înfăptuirii unor pași 
efectivi de dezarmare. Ca rezultat 
al eforturilor depuse de numeroase 
țări, orintre care și România, în 
tratat au fost incluse prevederi ca
re consacră angajamentul părților 
— și înainte de toate 
terilor nucleare — de 
bună credință negocieri 
măsuri eficace relative 
cursei înarmărilor nucleare la o dată 
apropiată, la 
și la tratatul 
și totală.

După ce a 
țiile acordului sînt completate cu 
prevederilp rezoluției, conform că-

alte state, a con- 
a susținut neabă- 
neproliferare tre- 
totodată prefigu-

obligația pu- 
a purta cu 
asupra unor 
la încetarea

dezarmarea 
de dezarmare

menționat că

9 *

nucleară 
generală

dispozi-

MOSCOVA. — După cum re
latează agenția TASS, recent 
a luat slîrșit zborul observa
torului astronomic orbital 
„Cosmos-215", lansat ca sate
lit artificial al Pămîntului la 
19 aprilie 1967. La bordul a- 
cestui satelit erau instalate opt 
telescoape cu oqlinzJ, avînd 
diametrul de 70 milimetri și 
un telescop rontgenologic. 
C-împul de observații al tele- 
scoapelor a fost de un grad 
și de aceea pentru cercetarea 
stelelor cu radiații mici a fost 
necesară încetinirea rotației 
satelitului în jurul axei sale 
de aproximativ 100 de ori. 
Frinarea a fost realizată de o 
instalație de frînare magneti
că. Ea consta dintr-o bară cu 
lungimea de cîțiva metri, la 
capătul căreia se afla un mag
net permanent. In interacțiune 
cu cîmpul magnetic al Pămîn- 
tului. instalația a realizat frî- 
naroa.

Scopul lansării observatoru
lui astronomic orbital a con
stat în realizarea unor obser
vații astronomice extraatmos- 
ferice. Lansarea acestui obser
vator constituie un prim pas 
în vederea ridicării unor te
lescoape relativ mari cu apa
ratura necesară pentru măsu
rători în spațiul extraatmosfe- 
ric. Datele științifice obținute 
cu ajutorul aparatelor de Ia 
bordul satelitului „Cosmos- 
215" au fost transmise pe Pă- 
mînt în cursul a 150 de le
gături radio, efectuate timp 
de cca. o lună cît satelitul a 
zburat în Cosmos.

rora tratatul de neproliferare trebuit 
să fie urmat cit mai curînd posibil 
de măsuri efective în domeniul de
zarmării, delegatul român a decla
rat : înțelegem 
de stipulațiuni 
în nici un caz 
doar o verigă 
itoare măsuri de dezarmare menite 
să ducă al eliminarea pericolului 
nuclear.

împreună cu numeroase alte sta
te, Republica Socialistă România a 
scos în evidență importanța 
Iară a asigurării prin tratat 
tulul inalienabil al tuturor 
de a dezvolta nestingherit 
rea, producția și folosirea 
a energiei nucleare, de a avea ac
ces la Informațiile șl realizările ști
inței șl tehnologiei atomului, precum 
și de a participa la cel 
schimb de echipament și 
nuclear.

In încheierea cuvîntării 
colae Ecobescu a spus: 
spirit, în virtutea unei astfel de în
țelegeri a principalelor prevederi ale 
tratatului, din împuternicirea guver
nului Republicii Socialiste România, 
delegația română a votat în favoa
rea rezoluției. Votul reflectă dorin
ța noastră nestrămutată de a se 
pune neîntîrziat capăt cursei înar
mărilor nucleare, de a se întreprin
de noi pași concreți în direcția de
zarmării. El exprimă speranța că a- 
cest important acord va fi urmat, 
fără întîrziere, de alte măsuri efi
ciente îndreptate spre lichidarea pe
ricolului nuclear, către realizarea 
dezarmării generale.

din acest ansamblu 
că tratatul nu va M
un scop în sine, ct 
dintr-un lanț de vl-

particu- 
a drep- 
păr Iilor 
cerceta- 
pașnică

mai larg 
material

sale, Ni- 
In acest

PARIS. — După trei săptămini de 
grevă viata socială din Franța și-a 
reluat treptat cursul normal. Tre
nurile, metroul și autobuzele au 
început din nou să circule. Școlile 
primare și o mare parte a liceelor, 
aeroporturile, marile restaurante și 
sălile de spectacole au redobîndiit 
animația zilelor obișnuite. Din cei 
aproape 10 milioane de greviști, mai 
continuă greva aproximativ un mi
lion. Nu și-au reluat încă activitatea 
industria metalurgică în special re
gia autonomă „Renault", unde nego
cierile nu au dat decomadată rezul
tate, radioteleviziunea franceză, pre
cum și centrele universitare Sorbo- 
na și

Pe 
nică 
24,00 
rală 
tive 
France Presse relatează că cea mai 
mare parte a candiidaților și-au în
scris numele pe listele electorale în 
ultimele patru ore înainte de 
narea termenului de depunere 
cestora.

Pregătirile preelectorale s-au 
fășurat ou extremă rapiditate, 
oada destul de scurtă, pînă la ale- 
fferi, a mobilizat, Imediat după de
clarația generalului de Gaulle, sta
tele majore 
în vederea 
și elaborării

acestea vor 
de scrutin 
urmi nd ca 
sprijine — 

can-

Nanterre.
acest fundal s-a deschis dumi- 
noaptea, începînd de la ora 
(ora locală), campania electo- 
în vederea alegerilor legisla- 
de la 23 și 30 iunie. Agenția

expi-
a a-

des- 
Pert-

ale partidelor politice 
desemnării candidatilor 
tacticii electorale, pen-

O nouă ofensivă
a trupelor federale
nigeriene

LAGOS. — Agenția France Presse 
transmite că trupele federale nige
riene au lansat o nouă ofensivă în 
regiunea de la sud de localitatea 
Enugu, unul din principalele centre 
de rezistență ale Biafrei. Surse fe
derale afirmă că această acțiune nu 
s-a extins pînă în regiunile locuite 
de populația ibos, cane grupează pe 
o suprafață "de numai 480 kmp a- 
proape 7 milioane de locuitori.

tru oare altă data erau la dispoziție 
mai multe luni de negocieri.

In ce privește forțele de stingă, 
respectiv P.C. Francez și Federația 
Stîngii Democrate și Socialiste, du
pă cum s-a mai anunțat 
prezenta la primul tur 
fiecare candidatul său, 
la cel de-al doilea să
conform înțelegerii realizate 
didatul stîngii care va obține cel 
mai mare număr de voturi. Parti
dul socialist unificat, o altă grupare 
de stingă nu participă la această 
înțelegere, deși nu este exclus ca în 
cadrul celui de-al doilea scrutin să 
se pronunțe în favoarea candidatului 
de stînga cel mai bine plasat.

Intre gruparea gaullistă și forțele 
de stînga se situează „Centrul pen
tru progres și democrație moder
nă", care se află pe poziții de mij
loc și care, în cazul cînd cele două 
grupări — gaullistă și de stînga — 
ar obține rezultate apropiate, ar pu
tea să joace un rol însemnat.

■

Clădirea Organizației unită
ții africane din Addis Abeba, 
capitala Etiopiei. Din această 
organizație iac parte in pre
zent 38 de țări independente 
ale continentului.

După asasinarea 

senatorului Robert Kennedy

• „Măsurile guvernului sînt artificiale 
și ineficace" — declară A. Schlesinger

Ei a criticat, totodată, atitudinea 
acelor americani care caută să se 
spele pe mîini pentru partea lor de 
răspundere în crearea 
climatului 
în S.U.A., 
pra unui 
grant.

WASHINGTON. - „Măsurile lua
te de guvernul S.U.A. în această at
mosferă de groază din țară slot ar
tificiale și inefioace" — a declarat 
Arthur Schlesinger, fost consilier al 
președintelui John Kennedy, comen- 

atentatul căruia i-a căzut vic- 
fratele acestuia, senatorul Ro- 

Kennedy. Lutnd cuvîntul în ca
ii ne'. emisiuni a rețelei de tele- 

„C.B.S." intitulată „în fața

tind 
timă 
bort 
drui 
viziune 
națiunii*, Schlesinger a declarat că 
nici instituirea unui serviciu secret 
însărcinat cu paza candidatilor în 
alegerile prezidențiale, nici crearea 
comisiei pentru studierea cauzelor 
asasinatelor, nici limitarea achizițio
nării de arme, nu sînt măsuri care 
să meargă pfnă la rădăcina răului.

și tolerarea 
de violență care domnește 
aruncînd toată vina asu- 
neamerioan, a unui iml-

Sesiunea Prezidiului
Consiliului Mondial al Păcii

NICOSIA. — Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al păcii care a 
avut loc la Nicosia și care a discu-

A

In preajma întîlnirii 

de la Sofia 

a tinerelului

(Urmare din pag. 1)

elqătirilor pe plan internațional, 
ne-a relatat: „Principala particula
ritate a Festivalului de la Sofia con
stă în însăși lozinca sa — „Pace și 
prietenie", la care s-a adăugat acum 
și solidaritate, solidaritatea tinerilor 
din lumea întreagă pentru apărarea 
drepturilor. Anul acesta vor fi pre
zente pentru prima dată la aseme
nea manifestații de tineret Organi
zația tineretului creștin și democrat 
din America Latină, toate organis
mele specializa-te ale U. I. S., 
U.N.E.S.C.O., Federația de ocrotire a 
muncii de pe lingă O.N.U., tar în 
calitate de observator va lua parte 
Organizația internațională a tinere
tului socialist.

Festivalul de la Sofia va cunoaș
te o amploare fără precedent, prin 
participarea celui mai mare număr 
de țări. In 91 din cele 123 de țări 
care și-au anunțat pînă acum parti
ciparea au fost constituite comitete 
naționale de pregătire care desfă
șoară o vie activitate.

Amănunte legate de intensele 
pregătiri pe care țara gazdă le face 
au fost atinse la cunoștință de că
tre tovarășul Ivan Panev, prim-se- 
crelar al C.C. al U.T.C.D., ministru 
pentru problemele tineretului și spor
tului, în cadrul unei ședințe deschi
se a Comitetului național de pre
gătire.

Comitetul, 
onoare este 
și din care
membri ai guvernului, și-a început 
încă de multă vreme activitatea. El 
se bucură de înțelegere și sprijin 
multilateral dim partea partidului și 
guvernului, a tuturor organizațiilor 
politice și obștești pentru deplina 
reușită a festivalului. Au fost re
zolvate pină acum numeroase pro
bleme legate de întîmpinarea și ca
zarea oaspeților, precum și a celor 
privind desfășurarea programului ele.

Activitatea febrilă care se desfă
șoară în clădirea de pe strada Ra- 
kovski poate fi remarcată în aceste 
zile, atît în capitala țării, cît și în 
toate orașele și satele Bulgariei. Se

al cărui președinte de 
tovarășul Todor Jivkov, 
fac parte mai mulți

bat o serie de probleme importante 
ale situației internaționale actuale, 
a adoptat în încheiere mai multe 
documente. Printre acestea se numă
ră un apel în legătură cu convor
birile dintre S.U.A. și R. D. Viet
nam de la Paris, o declarație în le
gătură cu problema vietnameză în 
care se exprimă sprijinul deplin față 
da poziția guvernului R. D. Vietnam 
și a Frontului Național de Eliberare 

o
în problema Orientului Apropiat șl 
o rezoluție cu privire la situația în 
coloniile africane.

din Vietnamul de sud, rezoluție

Atacurile împotriva R.D. Vietnam 
au crescut în intensitate

a început să-și pregătească 
de sărbătoare. Pretutindeni în 
mai ales în 
se desfășoară

partea sa cen- 
di ferite lucrări 

aspect într-ade- 
unul din obiec- 

stadionul

Noi lupte în R.

desfășoară o Intensă campanie de 
înfrumusețare a orașelor și satelor. 
Sofia 
haine 
oraș, 
trală,
menite să-l dea un 
văr sărbătoresc. La 
tivele principale, stadionul „Vâsli 
Levski", locul unde se va desfășu
ra deschiderea oficială a festivalu
lui și a altor manifestări cultural- 
artistice și sportive, renovările sînt 
deja aproape terminate. După mări
rea capacității sale, zilele acestea a 
avut loc darea în folosință a noii 
instalații de iluminat a terenului șl 
a pistei, precum și alte lucrări. In 
plină construcție se află și orășelul 
festivalului cu cele zece blocuri ale 
sale și cinci restaurante, sala de 
sport din Parcul Libertății, două in
ternate pentru grupurile sportive,
cîteva noi hoteluri, restaurante, te
renuri acoperite pentru tenis, bazi
ne de înot etc. Se repară și se re
construiesc bazele existente, este 
vorba de cele peste 200 de diferite 
săli, teatre, cinematografe, cămine 
culturale, instituții de învățămînt 
care vor fi folosite în timpul festi
valului. Pentru cei veniți cu auto
turisme sînt prevăzute numeroase 
locuri de parcare pentru 1 100 auto
buze sau 6 500 de autoturisme. Bu
levardul Vitoșa, unul din cele mai 
frumoase din localitate, va fi trans
format î-ntr-o magistrală comercială 
model.

După oum este și firesc, cea mai 
numeroasă va fi delegația țării gaz
de, care va cuprinde 3 880 membri. 
Din formația delegației culturale și 
sportive vor face parte peste 100 
de interpret!, 60 colective artistice 
și 280 sportivi. O bună parte a ma
nifestărilor sportive vor avea loc 
în orașele Plovdiv, Vidin, Plevna, 
Loveci și Hascovo.

„Bulgaria și Sofia — a spus Ivan 
Panev — vor acorda Festivalului 
tineretului nu numai numele lor, dar 
și ospitalitatea lor. Ele nu pot și nu 
vor fi doar o scenă neînsuflețită și 
un decor pentru marele eveniment, 
ci și un personaj activ".

SANAA.
Republica
jat noi lupte cli unități regaliste în 
provincia Khawlan, în aproipere de 
capitala tării, Sanaa, informează a-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii nr. 90 Tel. 1662, 269 (G.C.V.J.)

Fortele republicane din 
Arabă Yemen au anga-

U.R.S.S.: Prima școală din 
țară a tinerilor cosmonauțl 
„I. A. Gagarin" a fost creată 
în urmă cu circa 5 ani. In a- 
ceastă perioadă, peste 140 de 
copii au obținut adeverințe 
de absolvire a școlii. Deocam
dată nimeni dintre ei nu a 
devenit cosmonaut, dar majo-

HANOI. — Corespondentul Ager
pres, Adrian lonescu, transmite: 
„Noile atacuri americane asupra 
R.D. Vietnam, după declarația pre
ședintelui Johnson cu privire la în
cetarea parțială a bombardamente
lor, demonstrează că S.U.A. oontinuă 
escaladarea războiului de distrugere 
împotriva R.D. Vietnam în vederea 
sabotării vieții economice și cultu
rale" — a declarat Pham Van Bach, 
vicepreședinte al Comitetului viet
namez de anchetare a crimelor co
mise de imperialiștii americani.
.In cadrul unei întîlniri cu cores

pondenții presei străine acreditați 
la Hanoi, ziariștilor prezenți Ie-a 
fost prezentată o declarație oficială 
a acestui comitet, cuprinzînd docu
mente care atestă „concentrarea 
bombardamentelor asupra zonei cu
prinse între paralelele 17 și 20, ata
curile depășind în număr și inten
sitate acțiunile aviației S.U.A. des
fășurate pe întreg teritoriul tării 
înainte de așa-zisa lor limitare". 
Zona supusă bombardamentelor re- 
prezentînd o fîșie de 300 kilometri 
aflată deasupra liniei de demarcație, 
zonă în care trăiește un sfert din 
întreaga populație a R.D. Vietnam. 
In acest teritoriu restrîns au fost 
lovite, în numai două luni, peste 
6 000 de obiective, în cea mai mare 
parte construcții civile, întreprin
deri, sate și cătune. Au început să 
fie folosite din ce în 
bombardierele „B-52".

Atacurile urmăresc 
regiuni întregi. Orașul
centre urbane situate în apropierea 
zonei demilitarizate au fost rase de 
pe fața pămîntukw. Aceeași soartă 
au avut-o numeroase localități ru
rale. Greu lovită este zona Vinh Linh 
care se află la nord de linia de de
marcație provizorie. Aici au acțio
nat concomitent aviația și artileria 
grea, care, în această perioadă, a 
tras peste 40 000 de obuze de mare 
calibru.

A devenit evident, se relevă în

declarația oficială, că în ciuda res
tricțiilor aparente pe plan geografic 
a bombardamentelor împotriva R.D. 
Vietnam, atacurile au crescut în in
tensitate și număr. Comisia de an
chetă denunță cu energie in fața 
opiniei publice mondiale noile cri
me comise împotriva R.D. Vietnam 
de către imperialiștii americani in 
realitate Statele Unite continuă să 
intensifice agresiunea lor împotri
va Vietnamului. Statele Unite, se 
arata în încheierea declarației, tre
buie să pună capăt politicii lor de 
agresiune și de război în Vietnam 
și sa înceteze imediat și necondițio
nat bombardamentele și celelalte 
acte de război împotriva R.D. Viet
nam.

A

întrunirea
Consiliului 
de Miniștri 
al R.A.U.

ce mai mult

să distrugă
Vinh, $1 alte

președintelui Nasser.

CAIRO. — Consiliul de Miniștri 
al Republicii Arabe Unite s-a întru
nit duminică seara într-o ședință sub 
conducerea
Ministrul apărării naționale, Moha
med Fawzi, a prezentat Consiliului 
o comunicare privind situația forțe
lor armate ale țării în ceea ce pri
vește reînarmarea, pregătirea de 
luptă și organizarea acestora. Con
siliul de Miniștri a ascultat, de ase
menea, un raport al ministrului afa
cerilor externe, M-ahmud Riad pri
vind situația politică internațională 
șl a analizat activitatea comitetului 
special pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor „programului de la 38 
martie" privind o serie de transfor
mări social-economice în țară.

A C7TÂ ~Lf TA TE A PE C.LOE
In S. U. A. mor 
de moarte violentă 
zilnic 50 de persoane

de oră. După cum a recunos- 
președintele Johnson într-un 
rostit săptăniîna trecută, în 

Unite este mai ușor să cum-

NEW YORK. — In legătură cu a- 
sasimaraa senatorului Kennedy, agen
ția U.P.I. publică o statistică a cri
melor comise în Statele Unite. A- 
genția arată că în medie, zilnic mor 
în S.U.A. de moarte violentă 50 de 
persoane, sau un om la fiecare ju
mătate 
cui și 
discurs 
Statele
peri arme decît țigări. Agenția ci
tată remarcă, de asemenea, că este 
mai ușor să achiziționezi armament 
decît penicilină, pentru care este 
necesară o rețetă de la medic, în 
timp ce pentru a cumpăra un pistol 
nu-ți trebuie nici un act. In multe 
state din S.U.A. nu există obliga
tivitatea înregistrării armelor cum
părate.

A. Yemen
genția Associated Press. Ciocniri 
între trupele guvernului republican 
și unități ale regalișlilor au avut 
Ioc șl pe șoseaua Taiz — Sanaa.

ritatea și-au legat viața 
mata Sovietică.

de Ar-

IN CLIȘEU : Peste 
zile, tinerii cosmonaut! 
fectua zboruri pe acest avion 
cu reacție (ce-i drept, deocam
dată numai în calitate de pa
sageri).

cîteva 
vor e-

Campanie de „dezarmare" în capitala Mexicului
MEXICO. — Poliția

Mexico, oraș care va
acest an a Jocu-

CIUDAD DE 
din Ciudad de 
găzdui ediția din

încheierea lucrărilor 
Prezidiului și Comi
tetului Executiv
al C. C. al U. C. I

BELGRAD. — Agenția Taniug a- 
nunță că la Belgrad, au luat sfîrșit 
lucrările ședinței comune a Prezi
diului și Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I. la care au fost exa
minate unele probleme actuale so
ciale și politice. La ședință, care a 
fost prezidată de Iosip Broz Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, au fost adoptate di
rectivele cu privire Ia activitatea 
politică și ideologică a comuniștilor 
în lupta pentru înfăptuirea reformei 
șl pentru dezvoltarea continuă a 
sistemului social, economic și poli
tic. Textul directivelor va fi dat 
publicității ulterior.

, dezarmare” 
de noapte, 

alte localuri publice. Sînt 
armele persoanelor oare 
fără autorizație. Aceasta 

se înscrie în cadrul efor- 
de

rilor olimpice de vară a lansat o a- 
devărată campanie de 
în restaurante, baruri 
teatre și 
confiscate 
le poartă 
campanie
turilor autorităților din Ciudad 
Mexico de a asigura securitatea tu
riștilor oare vor sosi aici în octom
brie pentru a asista la jocurile olim
pice.

* GENEVA. - Ultimele statists 
ale O.N.U. reflectă accelerarea fe
nomenului de creștere a populației 
globului. Pentru a ajunge la un mi
liard de locuitori, planeta noasttă, 
a
Al doilea miliard, înregistrat în 1930 
a

avut nevoie de 200 000 de ani.

reclamat numai 100 de ani. Ac
tualmente, populația 
șește 3 miliarde de 
așteaptă ca în anul 
de 4 miliarde.

Ritmul actual de creștere este
4 noi născuți pe secundă, respectiv 
125 milioane pe an.

globului depă- 
oameni și 

1975 ea să
so
fie

de

Ciocniri între partizani și trupele
venezuelene

CARACAS. — Ziarul venezuelean 
„Panorama" informează că într-o 
regiune muntoasă în apropiere de 
Miaracaibo, un convoi al armatei a 
căzut într-o ambuscadă a partiza
nilor. S-au înregistrat pierderi de 
ambele părți. Același zâar scrie că 
un schimb de focuri între partizani 
șl soldați ai armatei venezuelene

s-a produs în apropiere de San 
Pablo, statul Falcon.

Farfurie

Tiparul LP.FI. Subunitatea Petroșani

zburătoare
fotografiată
în Chile

- O 
fost 
Sud

SANTIAGO DE CHILE., 
„farfurie zburătoare" a 
reperată în America de 
de un specialist chilian, pro
fesorul Gabriel Alvial Cacere, 
care a reușit să fotografieze 
un obiect ciudat. Obiectul fi
xat pe peliculă, de formă len
ticulară, este bombat pe o par
te, iar pe cealaltă ușor ascu
țit. Aceste amănunte au fost 
comunicate în scris de profe
sorul chilian, care a menționat 
că „farfuriile 
obiecte reale, < 
produsul unor 
perturbări de 
Dar, cînd i s-a 
grafie frumoasa 
dolari, profesorul a refuzat să 
o vindă.

sînt
nn

sau

zburătoare 
concret și 
halucinații 
ordin psihic". 

i oferit pe foto- 
i sumă de 50 000
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