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Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului Olandei
Tovarășul Nicolae Ceaușesou, pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
luni, 17 iunie 1968, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al O-

landei la București, Joost Haverkorrt 
van Rijsewijk, în legătură cu ple-< 
carea sa definitivă din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Cursuri
Ic spcciillMrc 
cm specialiștii di®

început al treilea curs de 
M.M. sub egida O.S.I., la

ii-ii, la cabana Rusli a 
specializare organizat de 
care participă responsabilii cu invențiile și inovațiile 
de la unitățile C.C.V.J. și alte mine din țară — în 
total un număr de 55 ingineri și tehnicieni.

Cursul urmărește formarea de specialiști pentru uni
tățile miniere care să contribuie la promovarea lucră
rilor originale, să ajute pe autori Ia redactarea corectă 
a propunerilor de inovații astfel 
fi înregistrate la O.S.I.

in cadrul cursului, care se va 
iunie, vor fi prezentate printre 
crări :

0 Convenția reuniunii 
proprietatea industrială, cu precizările de la ul
tima

incit acestea să poată

desfășura între 17—22 
altele următoarele lu-

de la Paris privind

ședință din 19G7 de Ia Stockholm ;
Caracteristicile generale ale invenției;
Drepturile posesorului brevetului de inven

ție și ale posesorului certificatului de inovație;
0 Aplicații practice cu cursanții prin trans

formarea unor descrieri de inovații, în descriere 
de invenție ;

0 Redactarea descrierilor și desenelor aie 
invenției ;

© legea privind mărcile de fabrică, de co
merț și de serviciu.

Lecțiile vor fi predate de către Iovltlu Gheorghe, 
Inspector.al O.S.I., fng. Vrînceanu Mircea de la Di
recția tehnică și ing. Gagheș Ovidiu de la Direcția 
Generală . Cărbune a Ministerului Minelor.

La ședința de deschidere, din partea C.C.V.J. a 
participat ing. Davidescu Gheorghe, director tehnic 
cu problemele de investiții al C.C.V.J.

O
0

O delegație a (VIL al P.CK® 
a plecai în Islanda

O delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., a plecat 
dimineața din Capitală pentru a 
o vizită în Islanda, la invitația 
mitetulu! Central al Partidului
cialist Unit din Islanda. Din delega
ție fac parte tovarășii Bujor Sion, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
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O problemă majoră
MINORII DELICVENȚI

EaSSK!

— O ACTIVITATE 
FICĂ LABORIOASĂ 
PRESTIGIU.

EXTINDEREA ÎNCĂRCĂ
RII MECANICE ÎN GALERII 
TREBUIE SĂ DEVINĂ O PIR- 
GHIE DE BAZĂ ÎN SPORIREA 
VITEZELOR DE AVANSARE.
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SECVENȚE
CULTURALE

Plecarea
spre Washington 

a tovarășului
Alexandru Bîrlădeanu

Luni dimineața a plecat spre Wa
shington tovarășul Alexandru Bîrlă- 
dea-nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele . Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
care, însoțit de un grup de oameni 
de știință, va face o vizită în Statele 
Uni-te, la invitația personală a dr. 
Donald Hor.nig, consilier special al 
președinteluii S.U.A. pentru știință și 
tehnologie.

șef de secție la C.C. al P.C.R., șt 
Nicolae Gavrilescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R., 
președintele Consiliului popular al 
județului Sibiu.

(Agerpros)

pentru forță

șantierul 
Lupeni se ridică 
un nou bloc — 
G 1 cu 10- etaje 

aparta- 
ce va

176
mente ■ 
fi predat în fo
losință pînă la 
sfîrșitui anului.

Stingeți lumina !
t re
ce l

lumina de 
nu ardea, 
de mai
o lună 
locata

pe casa

intr-adevăr pentru 
ziua I Poate doar 
se vedea mai bine 
celor care risipesc

eitedin

necesară 
iluminat 
pentru a 
neglijenta
curentul electrici

Unii locatari erau convinși 
că poate e ne
cesară această 
recuperare pen
tru timpul cil 
n-a ars lumina. 
Insă, ulterior, 
s-au convins de 
contrariu, 
gospodarii ora-

sesizat despre a-

Abordăm deseori în coloanele zia
rului tragedia familiilor dezorgani
zate, mobilările generatoare ale a- 
cesteia: ușurința, graba, lipsa de 
discernămînt a multor cetățeni în
deosebi tineri, în fața actului social 
de importanță covîrșitoare — căsă
toria. Rîndurile de față sînt consa
crate uneia din implicațiile cele 
mai regretabile ale destrămării fa
miliilor : drama copiilor abandonați 
sau crescuți înlr-un mediu familiar 
dezmembrat sau descompus din punct 
de vedere moral.

Societatea noastră are nevoie de 
oameni multilaterali, stăpîni pe cu
ceririle științei și tehnicii, purtătorii 
idealurilor nobile ale socialismului. 
In scopul realizării acestui obiectiv 
s-au întreprins în ultimii ani mă
suri multiple pentru întărirea fami
liei, pentru perfecționarea procesu
lui de formare șl educare a tinerei 
generații. In cadrul acestor măsuri

s-a avut în vedere și ocrotirea mi
norilor proveniți din familiile dezor
ganizate sau descompuse moral. Pe 
această linie se înscriu instituirea 
autorității tutelare și activitatea a- 
cesteia pe lingă consiliile popu
lare, precum și actiyit-atea colecti
velor de sprijin formate din depu- 
tați, cadre didactice și medicale ca
re activează în cadrul acestei insti
tuții.

In municipiul nostru, în colectivele 
de sprijin ale autorității tutelare ac
tivează 150 de persoane. Repartiza
te pe localități, colectivele au în 
preocupare urmărirea 
care-și exercită părinții 
și obligațiile părintești, 
mări pentru prevenirea 
lor din partea 
copiilor lipsiți 
sub ocrotirea 
măsuri pentru
stituțiile de ocrotire. Activitatea a- 
cestor colective poate fi ilustrată și 
prin-cîteva cifre. In evidențele con
siliilor populare se găsesc și sînt

modului în 
drepturile 

dau îndru- 
infracțiunl- 

iar în cazulminorilor
de îngrijire, îi pun 
unui tutore ori iau 
internarea lor în in-

„întunecoa- 
intr-o bună
I.L.L.-U1 și

„Să

Clnd, în decembrie anul 
cut, s-a dat în folosință 
de-ul treilea bloc turn de pe 
strada Vasile Roaită din Pe
troșani, 
scărilor

Timp 
bine de 
de zile,
rii celor 60 de 
apartamente din 
acest bloc se 
culcau de-odată 
cu. găinile! 
Mai tirziu...

Această situație 
să" a durat pină 
zi. In ziua cînd
I.J.E.H.-ul s-au holărît : 
se tacă lumină I".

Și, lumină s-a făcut I
De atunci și pînă-n prezent 

lumina arde, permanent, în 
casa scărilor din blocul 5. Dar... 
arde lot timpul. Adică și noap
tea (cînd e necesară) și ziua 
(cînd nu e necesară). Nu e

Unul dintre 
șului a lost 
ceasta.

Răspunsul 
de-a dreptul

acesluia a fost 
solomonic :

— „Dumneavoastră (adică 
locatarii) și așa nu plătiți de- 
cit curentul care se consu
mă... noaptea /“.

Dar pentru cel care se con
sumă inutil ziua, cine plă
tește ?

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a înregistrat valori de 
plus 13 grade la Petroșani și 
plus 16 grade la Paring. Ma
ximele au 
27 grade, 
13 grade.

PENTRU
DE ORE:
cer variabil. Averse locale în 
cursul după-amiezii. Vîn-t slab 
din sectorul sudic.

fost, ieri, de plus 
și respectiv, plus

URMĂTOARELE 24
Vreme instabilă cu

Horia NELEGA

Kxasair.

Reporta j 
pe glob ȚARA BASCILOR

La nord și la sud de Munții Piri- 
nei se întinde pe zeci de kilometri 
în jurul golfului Biscaya o suprafa
ță vastă, populată de Basci. Prove
niența acestei populații se pierde 
în preistorie, iar limba lor nu sea
mănă cu nici una din celelalte limbi 
europene. Etnologii afirmă că este 
cea mai veche grupare de populație 
omogenă din Europa, oare datează 
încă din epoca de piatră. Ei. își ba
zează teoria pe existența în limba 
bascilor a unor cuvinte ca , unelte 
de piatră", care au fost transmise 
din diferite limbi antice. Legenda 
larg răspîndită pe teritoriile locuite 
de basci vorbește despre potopul 
biblic și despre nepotul Iul Noe — 
Tubal — care și-a adus neamul în 
Europa încă înainte de construirea 
Turnului Babei și a transmis oame
nilor săi limba pe care o 

’Adam și Eva în rai.
Bascii își denumesc limba 

ceea ce înseamnă „care
clar". Așa o fi, dar pentru majori
tatea lingviștilor limba bascilor 
prezintă 
primare, 
euskaro 
ieși cam 
acțiunea
Iată de ce pînă și lingviștii care au 
încercat cu o răbdare de fier șl 
mult entuziasm să studieze această 
„limbă din rai" au abandonat-o în 
cele din urmă. Euskaro are 38 de 
vocale și 13 consoane.

Populația bascilor numără aproa
pe un milion de oameni, răspândiți 
Iu 5—6 provincii spaniole și fran- 

Vreo 600 000 trăiesc î-n apro- 
țwere da hontiera Spaniei, 180 000

vorbea

euskaro, 
vorbește

re- 
ex- 

în 
va

cel mai dificil mod de 
încercați să spuneți 

,,Dau omului pălă-ria" și 
așa : „Ea, pălăria, omul Iul, 
de a da o am pentru ei".

în Franța și aproximativ 200 000 au 
emigrat în America de Nord și de 
Sud. Majoritatea au fugit din cauza 
insuportabilului regim franchist. Bas
cii sînt un popor cinstit, mîndru și 
viteaz. O pungă cu bani pierdută pe 
stradă va ajunge precis la „obiec
tele găsite", și poate rămîne acolo 
ani de-a rîndul, pînă cînd poseso
rul ei o revendică. Dacă însă un 
basc este jignit nu va ierta asta 
pînă la sfîrșitui vieții sale. Fueros 
— constituțiile și statutele lor lo
cale, de pildă, din provinciile Na
varra și Vizcaya conțin legi civile 
proprii, radical opuse celor spanio
le. In Europa medievală bascii au 
fost într-o anumită măsură autonomi 
dovadă diferitele tratate încheiate 
între ei și alte state, ca tratatul de 
prietenie și comerț au Anglia, sem
nat la 21 decembrie 1353 și tratatul 
din mai 1482 în care se amintește 
clar despre neutralitatea bascilor în 
războiul 
Castiliei.
elaborat 
tonomia
puzcoa și Vizcaya, iar două zile du
pă această dată, sub „Arboi sagrado 
de Guernica", stejarul sfînt și istoric 
al bascilor din Guernica — simbolul 
unității lor — Jose Antonio de A- 
guirre a fost proclamat președintele 
republicii. Franco nu a permis 
rea bascilor, orașul Guernica a 
distrus de escadrilele germane, 
guvernul basc nevoit să fugă
străinătate. Și în zilele noastre bas
cilor din Spania le este interzis să-și 
înalțe la sărbători steagul lor, tar 
limba lor nu se predă în școlile de 
stat din Spania.

purtat de Angli-a împotriva 
La 5 octombrie 1936 a fost 
un statut cu privire la au- 
provinciilor Ala va, Guii-

ne gîndim la o 
marginile în- 

în ultimii ani 
la noi. Bascul

unl- 
fost
Iar 
în

Cînd spunem basc 
beretă bleumarin ou 
doite înăuntru oare 
a ajuns la modă și
nu-și scoate bascul de pe cap decî-t 
în biserică sau cînd doarme. Espa- 
drilele, încălțămintea ușoară din pîn- 
ză țesută din alge, minunatul lichior 
local și bascul bleumarin sînt cele 
trei articole de export oare_.au dus 
vestea bascilor în lumea întreagă.

Bascii sînt ren urniți și pentru jo
cul lor național pelota, asemănător 
cu tenisul. Pelota se joacă cu niște 
rachete curbate și cu o minge tare, 
confecționată din piele de capră. 
Pentru acest joc este nevoie de mul
tă energie și rezistență. Aceleași ca
lități sînt necesare și la executarea 
dansului național basc — dansul pe 
cupă. Oricît de neverosimil ar pă
rea, este adevărat: dansatorul sare 
în sus de pe o cupă plină cu vin și 
cade din nou pe ea fără să se verse 
o picătură.

Țara Bascilor este și patria mare
lui navigator Juan Sebastian Elciano 
— primul om care a făcut înconju
rul pămîntuluii pe mare. Cînd Mage
llan a căzut străpuns de săoetile 
băștinașilor din Filipine, în 1521, 
Elcano a adus cu singura co- 
tabie încă folosibilă "valoroa
se condimente în portul basc 
Guetaria. Astăzi, o mare statuie din 
marmură reprezentîndu-1 pe Elcano 
împodobește portul.

In ciuda grelelor condiții în care 
trăiesc în ultimele decenii, a lipsei 
de drepturi și libertăți, bascii sînt 
convinși că va veni ziua cînd steja
rul secular uscat de la Guernica va 
înverzi din nou.

I. M.

urmăriți 68 minori puși sub tutelă, 
78 minori înfiat!, 612 minori ou e- 
ducația neglijată, 113 minori vicioși, 
16 cazuri de interdicție, 18 cazuri 
curatelă și 19 familii dezorganizate. 
Pe baza normelor legale, consiliile 
populare — prin autoritatea tutelară 
— au acordat ajutoare ocazionale 
în valoare de peste 35 000 Iei, au 
fost trimiși în instituțiile de ocro
tire copiii lipsiți de îngrijire, alții 
au fost puși sub ocrotirea unui 
tore. S-au întreprins, în 1967 și 
perioada scursă de la începutul 
cestui an, aproape 700 anchete
dale pentru urmărirea și suprave
gherea minorilor. Așadar, preocupare 
există, muncă s-a. depus, rezultatele 
în ocrotirea minorilor, în prevenirea 
cazurilor infracționare în rîndurile 
acestora sînt evidente.

Dar mai puțină importanță prezin
tă ce s-a făcut șl mai mult ceea ce 
se cere făcut, 
viața.

In definirea 
preocupări de

tu- 
în 
a- 

so-

ceea ce reclamă

coordonatelor unei 
o importanță atît da

ramam

ARTȘTII AMATORI LA FAZA MUNICIPALĂ

A FESTIVALULUI TINERETULUI
HUNEDOREAN

Duminică după-amiază, în sala 
Casei de cultură a sindicatelor, floa
rea amatorismului Văii Jiului, tine
rii artiști amatori din Uricani, Lu
peni, Vulcan, Aninoasa, Petroșani, 
Pelriia și I.onea, în tentativă perpe
tuă și necesară de a-și reveriîica po
tentele artistice, au adus cu ei tot 
elanul și entuziasmul caracteristic 
vîrstei. Toți acești iubitori ai fru
mosului, a căror sensibilitate e ali
mentată de o nestăvilită pasiune, 
s-au străduit să placă în întregime 
publicului. Și publicul petroșănean

a apreciat seriozitatea și pătrunde
rea emoțională de care au dat do
vadă artiștii amatori, coloritul unor 
voci în formare, sonoritățile bine di
ferențiate ale orchestrelor prezente 
pe estrada tinereții. Cele patru ore 
de audiție — o succesiune de ta
blouri și episoade pline de culoare, 
lirism, gingășie sau forță, în care 
cînlecul a ocupat locul preponde
rent — au fost, în mare măsură, de 
natură să rețină permanent atenția 
spectatorilor. N-au lipsit nici con
trastele care, de obicei, stimulează

< *3^-II■■■■ P** I ■■■■

Utilaje pentru 
secția auto- 
moto Lupeni

Secția de mecanică aulo-moto a cooperati
vei Deservirea din I.upeni a fost dotată în ul
timul timp cu utilaje moderne, de mare capa
citate. Intre acestea se află și un strung Ran- 
gheț, care poate strunji piese pînă la un dia
metru de 250 mm. Astfel, acum, aici, pot fi con
fecționate diferite piese de schimb cum ar fi: 
șuruburi, cuzineți, bucșe, arcuri etc. De aseme-

mare ca ocrotirea minorilor și pre
venirea cazurilor infracționale, se 
cer avute în vedere cîteva lucruri 
semnificative: populația municipiu
lui nostru este în continuă creștere, 
natalitatea, de asemenea, iar numă
rul cazurilor infracționale în rîndul 
minorilor continuă să fie ridicat. Să 
atestăm ultima afirmație. In 
s-au anchetat 159 de minori 
tori, față de 147 în 1966. De 
nea, au fost anchetați 39 de 
infractori în trimestrul I al
an. Dacă cazurile infracționale să- 
vîrșite în 1966 de grupuri de minori 
din cartiere sau de elevii unor școli 
s-au lichidat în bună parte în 1967, 
în acest an, îndeosebi la Lupeni și 
Vulcan, au reapărut grupurile de 
minori care săvîrșesc spargeri. Dar 
ceea ce au mai 
țiunile din 1967, 
norilor împreună

1967 
infrac- 
aseme- 
minorl 
acestui

(Continuare

atenția. Succesiunea reperloriilor a 
fost astfel stabilită încît plictisul să 
fie alungat cu desăvîrșire. Și-au a- 
vut ce vedea oamenii ! Primii ca- 
re-au urcat pe scenă au fost instru
mentiștii și soliștii vocali ai tarafu
lui clubului sindicatelor din Vulcan 
(dirijor Sergiu Boiță). Programul pre
zentat, destul de bine închegat, ne-a 
prilejuit și o plăcută reîntîlnire cu 
cîțiva interpreți sensibili, tandri : 
Mariana Lungu, Boar Iuliana, Manea 
Maria și Dima Ionel.

Cursivă și destul de elocventă în 
părțile culminante a fost și interpre
tarea pieselor din repertoriul fanfa
rei clubului sindicatelor din Lupeni.

In lipsa unui acompaniament mu
zical adecvat, propriu, dansatorii

V. TEODORESCU

/Continuare în pag. a 3-a)

nea, urinează să se monteze în atelier un po
lizor, o mașină de găurit și alte utilaje nece
sare efectuării reparațiilor mijlocii la mașini, 
motociclete, motorete, biciclete.

Reparații 
la domiciliu

Incepînd cu data de 15 iunie în cadrul între
prinderii de industrie locală a fost organizată 
o nouă formație de lucru. Este vorba de o e- 
chipă formată din 
care, la cerere, se 
licitanților pentru 
la mobilă precum 
sau tapițarea unor

Prin crearea noii secții, deservirea solicitan- 
țiior se va îmbunătăți simțitor și va fi evitat 
transportul mobilei la și de la secția între
prinderii.

In excursie 
prin țară

tîmplari, lustruitori, tapiteri, 
deplasează la domiciliul so- 
efectuarea de mici reparații 
și pentru lustruirea acesteia 
fotolii, canapele etc.

leii dimineață, un mare grup de 
Liceului din Hațeg au plecat într-o 
ce se anunță deosebit de instructivă

elevi al 
excursie 

și atrac-

Muncitorii din cadrul șantie
rului Energo-montaj Paroșeni 
execută în prezent o nouă lu
crare : linia de forță și lumi
nă pentru depozitul de cenușă 
al termocentralei.

Lucrarea, executată de echi 
pa condusă de Vlad Dumitru 
cuprinde montarea unui cablu 
subteran de 800 m și a unei 
linii aeriene de 2 000 m Iun 
gime — pe stîlpi de beton 
La fiecare al patrulea stîlp 
în afară 
minat ce 
montează 
din care
voie alimentări 
necesare pentru efectuarea de 
suduri electrice la linia de con
ducte de transportai cenușă 
de-a lungul căreia se întinde 
noua linie electrică de forță 
și lumină. Ia executarea lu
crării participă muncitorii Stan 
cu Ion, Borhină Gheorqhe 
Bobei loan. Dobre Constantin 
Croitorii Ion.

de corpurile de ilu 
se instalează, se ma< 
încă prize de forță 

se pot realiza la ne 
suplimentare

IN CLIȘEU:
Stancu Ion executînd 
rea liniei de forță 
sus pe unul din stîlpiî

Electricianul 
monta

și lumină 
de be-
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caracteristic infrac- 
e participarea mi- 
cu majorii la co-

I. DUBEK

tivă. itinerariul pe care-1 va parcurge grupul 
de excursioniști hațegani este : Caransebeș — 
Lugoj — Timișoara — Arad — Oradea — Cluj 
— Alba lulia — Orăștie — Hațeg. Cu acest 
prilej, elevii vor vizita o serie de monumente 
istorice, mari unități industriale, muzee, sta
țiuni balneo-ciimaterice.

Expoziții
N. S.

Uniunea generală a sindicalelor din România, 
în colaborare cu Asocia/ia artiștilor fotografi, 
a deschis la Petroșani, în holul Casei de cul
tură, a Il-a expozijie a cercurilor de folo-ama- 
tori. Expoziția poate fi vizitată în perioada 
16—27 iunie, între orele 10—21.

★

In localul din piaja Victoriei, în care-și des
fășoară orele clasa de pictură a Școlii popu
lare de artă din Petroșani este deschisă, în
tre 15—30 iunie (orele 10—12 și 17—20), expo
ziția de sftrșit de 
artă aplicată.

Exponatele sînt 
și II ai secțiilor
de sub îndrumarea profesorilor Silvestru Vic
tor și Marinescu Silvia,

an a secțiilor de pictură și

realizate de elevii anilor I 
de pictură și artă aplicată.

oare_.au
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Deschiderea

4 OBOSEALA MATERIALELOR.

G. H. Tenney, președintele Comite
tului: pentru Relații. Internationale 
al A’SNT din IT.S.A», în număiiull din 
decembrie 1)9637 al revistei, americane- 
„Materială Evaluation!':

Rezultate? deosebiți de 
a obținut colectivul: de 
condus; de conf. tag:. N. 
cu ta problema stabilității, i 
mice a elementelor: structurale; 
a căror rezolvare depinde mărirea 
capacității portante, în condițiile 
unei securități perfecte, a unui nu.- 
măr: mare- de elemente d'e rezis
tență, folosite în construcția nave
lor, avioanelor, podurilor, autovehi
culelor, barajelor, mașinilor-unelte, 
susținerilor de orice fel.

Mai multe comunicări, cuprinzînd 
aceste rezultate, 
l-a manifestațiile 
și. străinătate.

Ih octombrie 
zentate- două 
referitoare? la calculul dinamic, 
podurilor, ta condițiile unor 
mari.: de circulație; ta Congresul 
ternațibnal'. de Comujriteatiii de 
Geneva: — Italia.

Rfemsnț;. Universitatea Stanford 
California.. a acceptat; o comunicare 
din; același domeniu și a invitat pe 
conf: tag-/ N. D. Popes-cu să participe 
cu această; lucrare la Congresul In
ternațional de Mecanică Aplicată ce 
va? avea; loc în august a.c. la Stan- 
ford;

Dte asemenea, în problema- obose
lii; materialelor, care apare ca o 
consecință.'- a stabilității dinamice 
s-au. obțirruț rezultate- bune, astfel 
că. recent; CliS.I. a acordat, conf.. ing. 
N. D. Popescu două brevete de 
venție pentru două mașini de 
cercare- la. oboseală a. cablurilor 
rezistență folosite. în industria 
tractivă.

Ing., Constantin DUMITRU 
asistent I.M.P.

nn admite

ÎNCERCAREA NEDESTRUCTIVĂ A MATERIALELOR;

e-

din

La ordinea zilei

Gongr-esui. Inter-

f

!
<

au fost prezentate 
științifice, din tară

Executarea și predarea în termen a 
lor industriale, a noilor capacități de 
presupune realizarea ritmică, Ia timp,

in- 
În
de 

ex

importante 
cercetare 

D.. Papes- 
dih-a.- 

de

materialelor, de- lai în
de către eoni. ing.

lucrărilor științifice 
domeniul. încercării, ne- 
a materialelor a fost 
pe plan național de că-

O nouă siluetă arh itectbnică în piesajul Petro- 
șaniului : turnul puțului minei Livezeni — lucrare 
aflată în plină glisare.

<$;. STUDIUL STABILITĂȚII, DINAMICE A ELEMENTE? 
LOR STRUCTURALE:

In, cadrul catedrei de rezistența' 
stitutul de mine Petroșani, condusă 
N. D. Popescu, se studiază de mai mulți ani o serie de pro
bleme cu caracter fundamental și aplicativ.

Prin,tre acestea: cităm-:

cete 5 comunicări 
număr mare de 
de reprezentanții

amînări

minei Livezeni

f

PI
specifi

ca misiele «lin Valea Jiulaî va

A

ss

Ing. SURUI.ESCU Dan
Inginer șef adjunct

multă
tehnice

a' dinamicii 
mina Vulcan

1 700 000

Ing. ALBESCU Dumitru 
secretarul comitetului de partid 

E.M. Vulcan

de 1 an' cit șl la cele de scurtă; du
rată și legarea acestora de 
cui locurilor de muncă.

mina Vulcan au 
număr de 1 045 
care 257 mineri,
81 artificieri, 70

de locomotive, 58 electri- 
mimă, 54 măsurători de 
iar în anul acesta urmează 
școlii de calificare încă

T Organizarea unor cercuri de-
| recalificare de scurtă durată:

1___ cu toți minerii, pentru cunoaș
terea, noilor utilaje ce au fost in
troduse în minele din Valea- Jiului

îmbunătățirea actualei progra-
2 me analitice în cadrul școlilor
__  de calificare alît la cursurile

în activitatea

obiective- 
producție, 
a tuturor 

fazelor de execuție, organizarea superioară a 
loiurilor și șantierelor, urmărirea calității lucră
rilor care se execută.

in 1972, harta industrială a Văii Jiului se va 
îmbogăți cu încă o mină. încă de pe acum au 
fost puse cîteva diir „pietrele de temelie" ale 
viitoarei mine Livezeni.

1 narările de suprafață care preced deschiderea 
și pregătirea rezervelor de cărbune în subteran,

sini executate de către T.C.MIM. Dar, pină în 
prezent, execuția multor obiective este rămasă în 
urmă.

Astfel, din- cauza, întîrzierii lucrărilor de mon
tare și amenajare a instalației provizorie de să
pare, adîncirea puțului de aeraj nr. 2 este răma
să în- urmă cu cca. 45 de zile. Hărnicia mineri
lor care vor lucra la săparea, puțului poate va 
diminua' și poate chiar anihila complet această 
rămînere în urmă; Puțul de aeraj est Livezeni, 
ar irebui să fie atacat în luna octombrie a.c. 
Dar din cauză că lucrările de pregătire de la 
suprafață în vederea săpării puțului — instala
țiile provizorii de săpare, montarea granicelor, 
magazii, centrală termică, lămpărie, depozit de 
exploziv — stat mult întîrziate față de grafic, 
este posibil ca șf săparea puțului să întîrzie.

O situație mai bună se observă: la executarea 
lucrărilor de pregătire pentru adîncirea puțului 
auxiliar din incinta principală a minei, dar cum 
atacarea acestuia este programată în luna au
gust se impune menținerea unui ritm susținut, 
pentru încadrarea în termenul de predare.

Față de această situație se impune o mobili
zare imediată a forțelor T.C.M.M1 pentru recu
perarea rămînerilor în -urmă; pentru încadrarea 
în termenele planificate, știut fiind faptul că 
orice rămînere în urmă, înseamnă mii de tone 
de cărbune neextrase.

Valoarea 
f actuate în 
destructive 
confirmată
tre O.S.I., care a acordat c-onf. ing. 
N. D. Popescu 8 brevete de Inven
ție pentru, metode și aparate dte în
cercare nedestniclivă a; materiale
lor,. iar pe plan, international de că
tre Conferința Internațională de în
cercări. nedesteuotive,. ce- a. avut loc 
în Canada, în mai 1967, unde Roma
nia a fost reprezentată prin lucra
rea, aceluiași autor „Studiul carac
teristicilor elastice și de rezistență 
ale materialelor prin metode de în
cercare nedestnuctivă", lucrare care 
a făcut parte din < 
selectate dînir-un 
lucrări prezentate 
a 25 de țării.

De asemenea, le

național organizat de către Reuniu
nea Internațională, a. Laboratoarelor 
de. încercarea și Cercetarea Materia
lelor (RILEM) ce s-a, ținut; In S-ttud- 
gard, în martie 1968, țara noastră a- 
fost prezentă, printr-p lucrare: a 
conf; ing; Ni D. Popescu Intitulată:. 
„Aplicații ale metodei oscilațiilor 
cuplate la încercarea nedestructivă-a 
materialelor".

De menționat faptul; că- Societatea 
Americană: pentru: Ineercări: Nede-s- 
tractive a Materialelor, a acceptat, 
pentru a, fi prezentată la Conferința: 
Anuală a. Societății. — ce va avea 
loc în octombrie 196.8 în. SiU.A., — 
lucrarea- conf: tag; Popescu, intita- 
Iată: „Studiul caracteristicilor cla
sice și de rezistentă, ale lemnului, 
prin metoda oscilațiilor cuplate".. 
Referitor Ia această lucrare- se fac 
aprecierii elogioase de către dr.

1967 au fost, pre- 
comunicări științifiem 

al 
viteze

Bi
te

Fotocritică
Sediul Iotului de construcții 

drumuri și poduri din Faroșeni este 
cumva și un sediu al dezordinei ?

Dinamica creșterii 
la Mina Vulcan reclamă

loneni
In anul 1967, la E.M. Lonea au 

fost aplicate în practică 21 de ino
vații;, dim 34: cîte aur fbstr prezentate. 
Beneficiile antena leu late obținute 
prin aplicarea inovațiilor se ridică 
la- 290.9.70 lei; Printre cele mai va
loroase inovații amintim :

0 mașina de haldat de Ia 
Lonea III, care a rezolvat pro
blema sterilului; asigurind' în 
același timp, reducerea a citea 
12 posturi/zi ; autori Ștefănes- 
cu Anghel, Munteanu Cornel, 
Vachoid Mihai, Cenușă Petru 
și Maltzer Ion;

0 modificarea lanțului ele
vator cu cupe de Ia moara de 
rambleu, înlăturindu-se astfel 
desele defecțiuni cauzate prin 
ruperea lanțului și a cupelor; 
autorii: ing. Vasile Ion și
Maltzer Iosif.

0 cofraj, mobil pentru să
parea: și: betonarea puțurilor 
oarbe, utilizat Ia puțul orb nr. 
1. Inovația este opera unui 
colectiv condus de ing. Bălă- 
nescu Petru.

1968, comisia inginerilor și teh-In
nicienilor de pe lingă comitetul sin
dicatului E.M. Lonea manifestă ace
eași preocupare fată de mișcarea de 
inovații. Pînă în prezent au fost în
registrate 11 inovații care au an
grenat la căutări novatoare un nu
măr de 14 muncitori, ingineri șl 
tehnicieni.

Stat' de 
propuneri

0 imbu- 
tehno- 
piatră 

la sta-

vitezelor ic «ansarc
0bț5nerea. unor veieze sporite de 

înaintare lai lucrărite. miniere de 
rl’escftiitae și- pregătire, presupune oi 
buna’, organizare a- frontului de lu
cru, încadrarea riguroasă: a.- operația 
unitari în timpul: stabilit prin ciclo- 
griarnă,. aptravăiafonarea ritmică a bri-- 
găzilsn- cui materiale,, scufe și v,ago- 
nate goale, precum, și. folosirea la 
capacitote maximă a. utilajelor din. 
dotare, în, special- a nrașiniilor .de 
încăneaft Aceaeta se impune cu alît! 
mai mult cir ctt realizăriile de pînăl 
acuta la minele clin bazin la lucră
rile de pregătire sînt eu mult- sub 
volumul 
inimă 
niari.

13 n a 
lat si 
rea 
sura posibilităților, o. constituie uti
lizarea ner.atională a mașinilor de 
încărcat. In luna mai, dtn cele 45 
mașini de încărcat aflate în dota- 
tia unităților C.C.V.J. au funcționat 
25, restul de 14 fiind în reparație 
și în rezervă 6 mașini. Față de 625 
zile calendaristice aferente celor 
25 de mașini utilizate, acestea au 
funcționat în numai 431 de zile, rea- 
Itzînd un volum de 9 118 mc, res
pectiv, un randament de 21 mc/zi, 
ceea ce indică n-n indice scăzut de 
utilizare a mașinilor de încărcat a- 
flate în lucru. Pe de altă parte, in
dicatorul de plan tehnic „încărcarea 
mecanică în galerii" a fost îndepli
nit pe luna mai în proporție de nu
mai 72 la sută, pe C.C.V.J., înr.egis- 
Irîndu-se o rămînere în urmă- de 
2.700 mc, care se adaugă la restanța 
de 2 400 mc din luna aprilie. Pe 
unități, situația realizării aces-tuf 
indicator se prezintă astfel: Anino.a- 
sa 26 la sută, Petrila și Uricani 65 
îa sută, E.D.M.N. 71 ia sută, Lonea 
97 la sută, Dîlja 98 la sulă.

înaintare. Astfel, 
luni, avansarea 

înaintările 
au fost 

decît 
cu încărcare 

ce, trebuie să rec-u- 
prea puțin; Cele mai 
cu încărcarea, meca- 
obținute

cu în- 
cu. nih- 
media

de minele 
și Petrila — 
sub media 

59.4 ml/lună.
planificat, rămînerea în 

fiind; de peste 6 000 metri li-

din cauzele care au infl-uen- 
încă mai influențează obține- 

de viteze, de avansare pe mă-

Neutilizarea. rațională a mașinilor 
de încărcat se ră-sfrînge negativ a- 
supra vitezelor de 
pe primele patru 
medte realizată la 
cărcar® mecanizată
mai 6,1 m. mai mare 
realizată la lucrările 
manuală, ceea 
noaștem, este 
slabe înaintări 
nică au fost
Uricani — 39,3 ml/l'ună 
51,3 ml/lună, cu mult 
realizată pe CiC'.V.J’ —

Pentru a cunoaște mai precis as
pectele folosirii1 mașinilor de încăr
cat în galerii, ne-am adresat tov. 
ing; Giuglea Gheorghe, șeful; servfr 
ctalui tehnic din C.CALJ: care ne-a 
relatat următoarele :

, Realizările slabe obținute în a- 
prilie și mai. la încărcarea mecanică 
în galerii, au mai multe cauze. Deși 
au fost plasate numai 66 la sută 
din volumul lucrărilor de pregătire, 
conducerile minelor și a Sectoarelor 
nu s-au îngrijit ca la galeriile ata
cate să poată fi utilizate din plin 
mașinile de încărcat. Pe de altă par
te, programul lucrări! miniere unde 
se folosește mașina 
este organizat după
să asigure mașinii un 
punzător de lucru. Siht 
care sînt dotate cu mașină; dar n-au 
efectiv suficient și. corespunzător, 
sau nu sînt dotate cu alte scule și 
utilaje necesare. Astfel, în schimbul 
I din 17 aprilie brigada condusă de 
Dimeri Ion, de la sectorul T Iiupeni, 
la ora 11, nu mai 
buia să perforeze, 
forator mu era în

de încărcat nu 
un. grafic,, care 

regim cores- 
front.uri

lucra nimic. Tre- 
dar nici 
stare de

un per- 
funcțio-

nare.
De asemenea, se 

preocupare din partea 
seeteoneteB, a maiștrilor, pent&u a-

observă o slabă 
conducerii

nu asigură funcționarea nor- 
a mașinilor de încărcat, 
exemplu concludent de Ia 
Petrila : la orizontul 14 A, bri- 
condusă de Tătaru Gbeorgbe 

a?

menajarea corespunzătoare a gale
riilor în vederea, lucrului cu mașina 
de încărcat. Lipsesc panourile mo
bile de cale ferată, întreținerea căii 
de transport este necorespunzătoare. 
Nu. se acordă atenție suficientă a- 
limentării cu aer comprimat, con
ductele sînt îndoite la întîmplare, 
aerul comprimat este ștrangulat și 
dini această cauză presiunea și de
bitul 
mală

Uh
min.a
gada
n-u a.v.ea amenajat, panou, mobil, 
limenla-rea cu aer comprimat se fă
cea defectuos', secțiunea conductei
— îndoită- prin strivire----ena- redn-
să la- jumătate. Frontal de lucru era 
dotat și cu un comprimator, care- 
însă nu mai avea efect, fiind la 
peste 300 metri; depărtare de frânt’.

Exemplele de mai sus sînt- edifi
catoare; Utilizarea la capacitate a. 
mașinilor de încărcat a fost: de mul
te ori lăsată pe seama 
Mecanizarea încărcării 
n-a făcut încă, obiectul 
cupări permanente la

îniiîmp Ionii, 
în galerii 

unei prao- 
exploatările

miniere, n-a. fost: încadrată între fac
torii de seamă a creșterii vitezelor 
de înaintare.

Sarcinile viitoare,, pretind îmbu
nătățiri substanțiale în domeniul 
folosirii mașinilor de încărcat. A- 
cestea trebuie utilizate la capacita
tea: maximă; iar în acest scop se 
cere efectuarea unor reparații de 
calitate, amplasarea, și organizarea 
corespunzătoare a fronturilor de lu
cru dotate cu mașini de încălcat. 
Situația de fapt existentă la minele 
din bazin o cere cu insistentă.

Jtag. Radu SELEJAN

Asigurarea realizării-' sarcinilor de 
plan pe arnul acesta-, 
producției — aaie la 
v.a atinge în anul 1975, 
tone, — impune de la o etapă la 
alta penfeC'țio-narea continuă a pro
cesului de producție, înzestrarea și 
dotarea exploatării cu utilaje mo
deme, de maTe productivitate care 
trebuie să fie stăpînite de mîini si
gure, de oam.cni ou un înalt nivel 
de calificare.

Conducerea exploatării și comite
tul si nd ic aituliui, sub îndrumarea co
mitetului de paTtid a acordat o a- 
tenție mai mare selecționării celor 
mai. buni muncitori care să urmeze 

1 cursurile de calificare. în meseriile 
de mineri, ajutori mineri, lăcătuși 
și. electricieni de mină; artificieri, 
semnaliști. pentru, puțuri, mecanici 
instalații de extracție, etc. In peri
oadă. 1965—1967 la 
fost calificați un 
muncitori, dintre 
256 ajutori mineri, 
mecanici 
cieni de 
gaze etc, 
cursurile
109 muncitori. Mulți dintre cei ca
lificați la exploatarea noastră au 
fost promovați în funcția de șefi de 
brigadă sau de schimb, unde obțin 
Tezultate bune, se bucură de res
pect și stimă, sînt apreciați de con
ducerea sectoarelor, de oamenii cu 
care lucrează. Putem exemplifica îh 
acest sens pe șefii de brigadă Ro
man Nicolae (sect.. I) Cristea Virgil 
(sect. III, Oprea Marin (sect: III); 
Hamgan Leon și Lupu Constantin 
(sect. IV), pe șefii de scli.imb BivoT 
Viorel, R'li.jpi Pefr.ii,. eta

Rezultatele bune obținute de ma
joritatea absolvenților cursurilor de 
cainicare se datoresc si faptului că 
s-a acordat’ toată atenția pentru ca 
lecțiile predate să fie la un nivel- 
tehnic corespunzător, să. fie axate- 
r>e cunoașterea metodelor specifice 

, minei..
Conducerea exploatării, a sectoa:- 

relor și comitetul sindicatului s-au- 
preocupat și pentru ridicarea caii-- 

: ficării. muncitorilor mineri corespam- 
; zător cerințelor actuale. Dat: fiind! 

faptul';, că în cadru] exploiatănit mii- 
. mere s-a experimentat tăierea me-- 
| oanizstă; cu; combina, 2 K-52; ta a_- 
’ bata.'jul frontal nr. 3 str. 3 blocul! 
■ VIII iar în cursul lunii curente se 
. va; introduce aceeași: combină, îhî 
: aadnul sectorului; II la str. 15. pina

la sfSrșitiil anului vor fi recal-ificații 
un număr de 20 mineri mecaniza
tori.

De asemnmoa, pentru' cunoașterea 
și manipularea mai bună a susține
rii moderne — stîipi hidraulici și 
arinzi în consolă — care s-au intro
dus în abatajele frontale dfrr stra
iele 3 și

; lumiar. se 
tre șefii 
paiticiipa 
șefii de 
mineri.

Pe linia perfecționării cunoștințe
lor teoretice și practice ale ingine
rilor, conducerea exploatării, a- sta
bilit. preJucraneu cu regularitate șl 
în mod organizat, a maitereatelbr do
cumentare de specialitate,, antrena
rea în mai- mare măsură a cadrelor 
tehnice pentru rezolvă re-a pr obleme
lor: cuprinse în cadnul acțiunii de

5

abatajele frontale dfrr
15 clin sectoarele V și II, 
vor face expuneri de ca
de sectoare,, la care vor 
atit: maiștrii mineri cît șt 
brigăzi, minerii, ajutorii

organizare științifică a producției.
Ținîndu-se seama de noile sarcini 

ce revin exploatării miniere în anul 
1969 și în perioada 1970—1975, con
ducerea exploatării, comitetul sin
dical și U.T.C. vor trebui să-și in
tensifice și mai mult preocuparea 
pentru ridicarea ’pe o treaptă din 
ce în ce mai superioară a nivelului 
de cunoștințe a tuturor salariaților.

In această direcție, pentru îmbu
nătățirea activității de școlarizare și 
de ridicare a calificării la nivelul 
sarcinilor mereu crescînde care stau 
în fata industriei miniere în etapa, 
actuală, este necesar a se îndrepta a- 
te-nția tuturor factorilor de răspun
dere spre rezolvarea, următoarelor 
probleme:-

~~"I Antrenarea cu mai
j competență a cadrelor

----- 1 pentru activitatea dte cercetare 
tehnico-șțiințifică și organizarea, pe
riodică a unor schimburi: dte experi
ență alît în țară cît și în străinătate.

Desigur că. de. avantajele rezultate 
din aplicarea, acestor măsuri pentru 
îmbunătățirea calificării cadrelor, 
beneficia și mina Vulcan.

menționat următoarele 
de inovații : 
Soluție pentru 

nătățir.ea; procesului
logic de alimentare cu 
concasată; a silozului de 
ția, de rambleu hidraulic de ta 
mina lonea I care rezolvă 
creșterea capacității stației 
de rambleu hidraulic și , faci? 
litează obținerea 
anlecalciilale în 
97 000 Iei.

0 Utilizarea 
reflectorizante la 
ușilor de aeraj din 
Eficiența acestei inovații con
stă în creșterea, gradhlui de 
siguranță în, timpul transpor
tului subteran.

0 mecanizarea confecționăm 
rii vandrugilor, în depozitul 
de lemn, pentru creșterea pro> 
dticlivității muncii la această 
operațiune și reducerea niimă‘ 
mini de posturi.

0 Procedeu pentru execur 
tarea concomitentă a lucrări
lor de săpare și betonate a 
galeriilor, în vederea creșterii 
vitezelor de înaintare.

Cunoscută fiind importanta inova
țiilor, multitudinea problemelor pe 
oare le rezolvă se- impune din par? 
tea personalului tehnico-ingineresc 
al minei Lonea o și mai mare preo
cupare pentru lărgirea continuă a 
colectivului de inovatori. Comitetul 
sindicatului și conducerea exploată
rii au datoria să sprijine efectiv co
misia inginerilor și tehnicienilor 
pentru ca rezultatele în domeniul 
inovațiilor să fie din ce în ce mai 
bune.

de economii 
valoare de

materialelor 
avertizarea 

î subteran.

A
G de

E front

N
D

de 
de

nr: 3; din straiul 3, 
IV. Capacitatea abo
de cca 80 tone pe 
mări oosibi!ită(ile de 

iiimiaă a planului

linia

Crește

A

O nouă mașină 
de perforat

La mina Uricani a fost 
pusă- în funcțiune o mașină 
de perforat rotopercutantă 
cu avans automat, Hăusi- 
herr, tip DK 7 ES> Mașina 
este echipată cu un motor 
de perforare de 7 CP și tu
rația de 250 ture/minut, nur 
mărul percuțiilor în rocă fir 
ind de 5000/minufc. Viteza 

avansare a> sfredelulni

in șisturi și gresii este 
2,5—3 metri/min. Timpul 
trecere de la o gaură: la alta 
nu depășește circa; 90 secun
de. Consumul! de aer com
primat la o presiune de pa
tru atmosfere este de 10 
mc/minul, iar consumul de 
apă> pentru, perforajul umed 
de 24 litri/minut Ia 6 atmos
fere.

încă un abataj 
frontal la Aninoasa

Peste cîteva zile, la secto
rul II al minei Aninoasa- ur
mează să tie dat în exploa
tare încă un abataj frontal 
între orizontul 8 și 9 mediu, 
stratul’ 17; aripa estică

cui 1. RL’zerv.a de cărbune se 
va extrage prin metoda cu 
front1 lung, abatajul avînd o 
lungime de 60 metri și 
o capacitate zilnică de pro
ducție db 120' tone.

Creșterea liniei de tronl 
presupune intrarea în ex
ploatare a. noi abataje. Asl- 
lel- la sectorul 11 al minei 
Dilja au Început lucrările 
de atacare a abatajului ca
meră 
blocul 
lajului, 
zi, va
realizare 
de extracție al acestui sec-

Uncani. 
puț’ de 
„Vest", 
Moraru 

Stoi- 
Radu și

Șandor-

La noul 
aeraj, 
lăcătușii 
Gheorglie, 
cescu 
sudorul
Franclsc execută 
montajul unei- 
mașini de ex
tracție, necesară 
la lucrările de 
săpare a puțu-
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HANDBAL
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Pe fundalul aspi te mare PROGRAMUL, II :

atracție
rației spre frumos
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e

e

microfon, melo- 
9,00 Buletin de 
microfon, melo- 
9,30 Matineu II'-1

Liderul îmvios

MARȚI 18 IUNIE

17,30 Pentru cei mici. Ecranul 19,30 Telejurnalul de seară.
cu păpuși. Mugur verde 19,50 Buletinul meteorologic.
și frumos — spectacol 20,00 Filmul serial: Tlryere la
de folclor. Fronde.

18,00 Tv. pentru specialiștii 20,30 Seară de teatru. „A 12-a
din industrie. noapte" — de Sliackes-

18,30 Curs de limba engleză peare.
(lecfia a 21-a). 22,30 Muzică ușoară româ

19,00 Tv. pentru școlari. Ro nească.
mânia pitorească : de la 22,50 Tele jurnalul de noapte.
Bumbeșli la Livezeni. 23,00 închiderea emisiunii.

meni. Dar... Neavind puterea uriașilor 
din povești, se mulțumește și cu cîteva 
crengi sau ciutaci. Pe care apoi le „toa
că" o dată cu dușumelele și cu... nervii 
celorlalfi locatarii Opriți năsbîtiile 
Păcală... din cartierul Aeroport I

Clientul
lui Moș-Ene...

Pe Mărgulescu Dumitru, de la centrul de co
lectare a linii din Uricani nu l-a întrebat nimeni 
de la 
tru". 
Atita 
el se

D.C.A. dacă are sau n-are ce face la „cen- 
Si nici el nu și-a pus această întrebare, 
timp cit nu face nimic și leafa-i merge, 
duce la „datorie" cu drag... Dar nu s-ar

Ședința, cenaclului 
literar din

Duminică dimineața,
Casei de cultură 
desfășurat lucrările ședinței a 
a cenaclului literar din Pelro- 
In fața membrilor cenaclului 

altor iubitori ai literaturii pre
ia ședință, și-au citit ultimele

teoii 
s-au
IV-a 
șanț, 
șl a 
zențt
creații literare Ion Mirion, munci
tor la E. M. Petrila (poezii) și Io
sif Mic, student la I.M.P.
me).

Baza discuțiilor, care s-au 
a fl foarte utile pentru toți
cenaclului, a fost creată de refera
tele judicios întocmite și argumen
tate de prof. Mircea Munteanu șl 
Constantin Dascălii,
Sa Spitalul din Vulcan. In cuvîntul 
tor, membrii cenaclului Constantin 
Pascu, secretar literar al Teatrului 
„Valea Jiului", Prața Gheorghe, lă
cătuș din Lupeni, Iordache Iulian, 
Instalator din Vulcan, Șomăcescu 
Paul, rambleator din Lupeni, Slelian 
Vlntilescu, student la I.M.P. și alții

sindicatelor din

din Năsăud — bine

nive- 
dans 
con- 
unei

Des-

Casei de cultură a
Petroșani n-au putut să treacă cu 
«ucces peste deficiențe, insuficient 
corectate, arătîndu-se a fi sub 
lui celor din Lupeni, al căror 
— Suita
striiit, a vădit virtuții pasibile 
valorificări mult superioare.

Taraful din Uricani, după un în
ceput neconcludent, s-a dovedit a- 
poi, în acompanierea soliștilor, uni
tar, de multe ori aproape exact în 
execuție. Iar soliștii — trei dar buni: 
Maria Moldovan. Virginia Nagy și 
Gheorghe Fărcău — cu multă vioi
ciune în intenții, au ridicat nivelul 
unui program destul de apreciat.

Cu programul brigăzii artistice de 
agitație a clubului aninosean, inti
tulat „Pilule" s-a încheiat prima - 
parte a concert-spectacohdui.
pre aceste „Pilule" amare (ca și pe 
Blocuri textul lui George Negraru) 
ce-am putea spune ? C-au existat șl 
stingăcii ? Este ceva iminent în arta 
amatorilor ! C-au fost și părți bune ? 
Ia fel de iminent. De fapt, ...am spus 
fot. In partea a doua a spectacolu
lui. după ce l-am ascultat pe lacob 
Moldovan interpretîndu-și cîfitecul 
„Dragn-mi e să ciobănesc” (solist 
vocal care de mult și-a mutat sen
sibilitatea din albia imitației în cea 
a originalității) și pe ceilalți so
liști ai tarafului hipenean (dirijor 
Alexandru Lăcătuș) s-a trecut Ia... 
muzică ușoară. Care, ca de obicei,

I

Dar nici Mărgulescu nu stă chiar 
Nu e șut în care să nu fie clientul 
de cum ajunge Ia serviciu și vede 
lină moaie din Încăpere, ii simte

puica spune că n-ar avea ce face. Doar in în
căperea pe care o „gospodărește" el e un haos 
de ncdescris. 
așa degeaba, 
lui Moș-F.ne; 
mormanul de
pe Moș-Ene' mîngiindu-i genele. Pleoapele i se 
lac grele ca plumbul, cască prelung și se așter
ne pe cile un pui de somn. Intr-una din zilele 
trecute, pe cînd se alia in lumea viselor, a la
cul cunoștință cu obiectivul aparatului nostru fo
tografic. li cerem scuze pentru deranj: trintind 
ușa, l-am trezit. Ne pare rău dacă cumva 
provocat insomnie. Insă tot așa de rău ne 
că se leagănă in lumea viselor și controlul 
ducerii D.C.A. Să i se administreze urgent 

trezire.

i-am 
pare 
con- 
ceva

Roata
(ne)norocului

Păcală
din cartier...

s-a.u referit la principalele aspecte 
negative de care trebuie ferită crea
ția literară, au scos în relief elemen
tele valoroase din creațiile prezen
tate.

Următoarea ședință (a V-a) a ce
naclului literar va avea loc dumini
că, 30 iunie a. c. Vor citi din lucră
rile lor literare :
(recenzent
Gheorghe
tru Eana) 
lin ‘fiăl.șan

Paul Șomăcescu 
prof. M. Chloreanu), 

Prața (recenzent prof. Pe- 
și, „hors conours", Rusa- 
(maxime șl cugetări).

Medalion literar
Conducerea clubului cooperativei 

Jiul organizează joi, 20 iunie, ora. 
17, un medalion literar „Zaharia 
Stancu". Medalionul este prilejuit de 
împlinirea a 20 de ini de la apariția 
primei ediții a romanului „Desculț".

și-n pofida tuturor elanurilor pe ca
re Ie-a dezlănțuit în sală, s-a do
vedit a fi încă... grea ! S-au perin
dat, prin fața privirilor spectatorilor, 
cinci orchestre de muzică ușoară. 
Fiecare cu soliștii ei. Soliști, pentru 
care pastișa unor moduri de inter
pretare a anumitor „idoli" este con
siderată deocamdată singura dovadă 
a valorii lor ! Să cînți ca Modugno, 
ca Anda Călugăreanu, ca Celentano 
sau Remo Germani nu-i chiar atît 
de greu ! Cînd ai o voce pe măsură. 
Altfel... e greu ! Ca să nu mai vor
bim de originalitate ! Antidotul ne
cesar : mai multă atenție, din partea 
tuturor soliștilor de muzică ușoară, 
Ia mimică, gestică, Ia modulațiile 
vocilor „idolilor" pe care-i imită, 
așa cum există (și s-a văzut) tendin
ța in numerele orchestralilor.

Dintre toate aceste orchestre, cea 
mai bună s-a dovedit a fi formația 
Cvintetul color. Dar nu și cea mai 
puțin... zgomotoasă ! Pe aceiași li
nie (adică bine) în ordineMetro
nom (Lonea), formația din Lupeni, 
„Sincopa" (Petrila) și „Atlas" 
șani.

Cu 
nică 
cipiu 
nedorean. Cei mai buni vor fi... 
oaspeții Hunedoarei, în 7 iulie. Pînă 
atunci, succes în pregătiri și... lo
curi de frunte în ultima fază a a- 
ceslei ample competiții de masă, ca
re s-a dovedit a fi Festivalul tine
retului hunedorean !

Refro-

dumi- 
muni-

întrecerile artistice de 
s-a Încheiat și faza pe 
a Festivalului tineretului hu- 

Cei mai

Miercuri după-amiază, la ora 
17, stadionul Jiul din Petro
șani va găzdui o partidă de 
fotbal interesantă. Echipa 
proiesorilor, lectorilor și asis
tenților de ia Institutul de mi
ne din Petroșani, după un meci 
la Brad și alte citeva pregă
titoare „acasă", a provocat la 
întrecere echipa instelor glo-

FOTBAL
rii de odinioară de la Jiul Pe
troșani I In lormafia „gazdă", 
spectatorii, care n-au uitat în
că „echipa de aur“ a Jiului, 
vor recunoaște pe foștii inter
naționali A sau B : Panait, Ga
bor, Ciurdărescu, Farcaș 1, 
Farcaș II, Romoșan.

Ne-au fost comunicate, spre 
a da un spor de alraclivitate 
întîlnirii de miine după-omia- 
ză, formațiile pe care le vor 
alinia, la iluierul arbitrului N. 
Lazăr. lată-le : I.M.P.: Suciu — 
Sloichitoiu.Ceacu, Stănilă, Dră- 
eea — Păsculescu, Iliaș — Hirian, 
Irimie, Barabaș, Florea. Rezerve: 
Tudor, Vlad, Teodorescu, 
Tokaci, Micheș, Toderici, Ca
zan. JIUL: Gram — Romoșan, 
Panait, Vasiu — Deleanu, Far
caș 11 — Anisie, Szdke, Ciur
dărescu, Gabor, Cricovan. Re
zerve : Nicorici, Pop, Turcuș, 
Moraru și Farcaș I.

Miine, deci, veniji la Jiul, 
să vede(i... fotbal 1

O problemă majoră
MINORII DELICVENȚI

(Urmare din pag. 1)

Spun poveștile că pe vremea lui Păcală nucile 
erau urcate cu furca în pod, iar soarele — dus 
in casă cu banița. Dar nu știm dacă acei locui
tori tăiau sau nu lemne în casă (?!).

In ziua cînd consemnăm aceste rinduri iată că 
există un locatar (credem că e unicul 1) în car
tierul Aeroport, care ne confirmă „pe viu" că 
ce spun poveștile e nimic pe lingă ce face el! 
Bejenaru Petru (sir. Independentei, blocul 4, a- 
parlamentul 13) ar ii în stare să ducă copacul 
întreg, cu rădăcini aparta-

Proiitind de faptul că gestionara de la 
magazinul nr. 64 din Lupeni, Soos Irina, 
era ocupată cu preluarea plinii, doi „cli- 
en(i" cu... mina lungă s-au trecurat înce- 
tinel in unitate. După o scurtă colrobă- 
îală prin sertare, au intrat în „posesia" 
a 2 500 Iei. Cu banii furați, Oprișor Ni- 
colae (14 ani) și Pustoi Ion (13 ani) s-au 
făcut nevăzufi. Au pornit spre Petroșani 
(ei sînt de Ioc din Vulcan). Și-au cumpă
rat un far de bicicletă, o muzicuță, o 
brichelă-pislol etc. Apoi, seara, s-au în
tors la Lupeni. La bazarul din centrul o- 
rașului au vrut să încerce cit sini de no
rocoși. Invîrtind ei roata norocului, s-au 
pomenit că-i Întreabă cineva:

— Ci[i bani avefi la voi ?
Au Încercat ei s-o întoarcă, s-o scal

de recurgind la minciună : că le-au dat 
părinții 50 de Iei, dar că au cheltuit din 
ei și trebuie să-i facă la loc. Omul or- 
dinei publice, plutonierul Păunescu Nico- 
lae, era însă convins că nu dă greș, l-a 
invitat la miliție. Aici, la un control, a- 
supra celor doi „fluturași de noapte" s-a 
găsit suma de 2 125 lei și obiectele amin
tite. Cit despre cîștig...

Roata norocului le adusese... nenorocul 
cuvenit 1

P. RREBEN

Privind clasamentul final al între
cerilor echipelor de„ tlneret-rezerve, 
este de remarcat faptul 
competiția aceasta, dotată 
F.R.F.", primul loc a fost 
fotbaliștii de la Steaua, 
comportare 
noastră s-o 
î,a egalitate

că șl, in 
cu „Cupa 
ocupat de 
Avînd o

constant bună, echipa 
clasat pe locul al II-lea, 
de puncte cu liderul.

Merită a fi subliniat însă faptul că 
tinerii jucători de la Jiul au obți
nut victorie directă asupra cîștigă- 
torilor „Cupei F.R.F." chiar pe pro
priul lor teren. Despre lotul echipei 
de tineret-rezerve al vicecampionl- 
lor vom revent înlr-unul din nume
rele viitoare.

CLASAMENTUL FINAL

In cadrul campionatului județean 
de handbal, pe terenul din incinta 
stadionului Jiul din Petroșani, a a- 
vut loc, zilele trecute. întîlnirea res
tanță dintre Școala sportivă Petro
șani și Voința Deva contînd pentru 
penultima etapă a campionatului.

Prestînd un joc de bună factură 
tehnică, tinerii elevi au obținut în 
fața liderului o meritată victorie, 
cu scorul de 26—23. La pauză sco
rul era egal: 14—14.
, Cel mai bun jucător de pe teren 
a fost tînărul Lupul Inliti care a în
scris 10 goluri, urmat de Bojte Ar
pad cu 6 goluri. La obținerea aces
tei prețioase victorii și-au adus con
tribuția toți jucătorii.

A condus bine întîlnirea Anton 
Pohl din Petroșani.

e e ©
® e e

1. Steaua 13 7 3 3 30—15 17
2. Jiul 13 6 5 2 16—10 17
3. Dinamo Bacău 13 7 2 4 31—21 16
4. Farul 13 8 0 5 17—18 16
5. Rapid 13 7 1 5 22—19 15
6. Petrolul 13 5 5 3 14—14 15
7. Dlnaimo București 13 6 2 5 31—22 14
8. U.T.A. 13 5 4 4 20—15 14
9. Progresul 13 4 5 4 12—10 13

10. A.S.A. Tg. Mureș 13 • 1 6 12—18 13
11. F. C. Argeș 13 3 4 6 14—19 10
12. „U" Craiova 13 2 5 6 16—20 9
13. St. roșu 13 2 5 6 14—24 9
14. „U* Cluj 13 1 2 10 11—35 4

OAKAMA

S. BĂI.OI

—©—

Jiul și-a început 
turneul în Congo

BRAZZAVILLE. - Echipa de 
bal Jiul Petroșani și-a început 
neul jucînd la Brazzaville cu echipa 
de tineret Congo Brazzaville. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 4—2 (2—0).

fot- 
tur-

©
0 îndatorire oetățonească de mare răspundere

©

5,00 Buletin de știri ; 5,05—■ 
6,00 Program muzical de dimi
neață ; 6,00—8,25 Muzică șl 
actualități; 8,25 Moment poe
tic ; 8,30 La 
dia preferată ; 
știri ; 9,05 La 
dia preferată;
terar; 10,30 Cîntă Victoria Ba
ciu, Ecaterina Nogoescu șl 
Victor Bulz.an; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Ora specialistu
lui ; Fizica modernă; 11,45 Sfa
tul medicului. înțepăturile de 
insecte; 12,00 Muzică ușoară; 
12,30 Iintîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,00 Dim cîntecele șl 
dansurile popoarelor; 14,15 
De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV); 14,50 Cîntă E- 
lena Zamora; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 
15,15 Meridiane; 15,30 Concert 
de estradă; 16,00 Radiojurnal, 
Sport. Buletin meteorologic;
16.20 Jocuri populare; 16,30 Co
respondență specială. Popas 
în Gara de Nord. Radiorepor- 
taj de Gheorghe Verman; 17,15 
Odă limbii române; 17,45 Cîn- 
tece patriotice; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Radlosimpozion;
18.20 Emisiune de folclor; 
18,40 Medalion muzical Lya 
Pop; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 A 7-a artă; 20,55 
Noapte bună, copii; 21,00 Me
ridiane melodii; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Formația Los Pa- 
raguayos; 22,30 Moment poe
tic; 23,00 Muzică ușoară; 24.00 
Buletin do știri; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la grele 
1.00; 2,00 și 4,00.

de 
de 

An- 
Mi-

cîntec la altul — 
12,00 Buletin 
meteorologic; 
foileton (con- 

Recunoaștețl 
Muzică popu-

7,00 Cîntece și jocturi popu
lare; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 7,39 Muzi
că; 7,45 Matineu muzical: 8.00 
Jocuri populare; 8 10 Tot îna
inte (enrs’iine pentru pionieri); 
8.90 Buletin de știri; 9,00 O- 
pera în foileton „Hreiscbu'tz" 
de Weber; 10,00 Binletin 
știri; 10,05 Tineri soliști 
muzică ușoară ; Mariana 
drei, Petre Balas, Mlpaela
hai, Ion Dican, Crl-itina Pon- 
gratz; 10,55 Opera în foileton 
(continuare); 11.15 Cîntă Cris
tina Sperio.su și Florea Voinl- 
cilă — muzică populară; 11,00 
Do la un
muzică ușoară;
de știri. Buletin 
12 07 Opera în 
tinuare); 12,25 
melodiile?; 13,30 
iară; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Concert de 
prînz; 15,00 Cîntă Nicolae Ni- 
țescti și Patricia Cahll; 15,30 
Orizont științific; 15.48 Piese 
folclorice de virtuozitate; 16,15 
Muzică; 16,20 Sfatul' medicu
lui. înțepăturile de | insecte; 
16,25 Cîntă Luiql Ionescu, Na
na Mouskouri, Elena Constan- 
tinescu și Udo Jurgens; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Din tezaurul fol
clorului nostru muzical; 18,30 
Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri : Al. Mace- 
donski — „Rondeluri"; 18,50 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Itinerar folcloric muzi
cal; 19 50 Cercul melomanilor; 
20,30 Ora specialistului; 20,50 
Teatru radiofonic: „Andreea" 
de Anna Barnassin; 22,04 Pro
gram de romanțe; 22,20 Con
cert din opere; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Lucrări audiate 
la Tribuna internațională a 
compozitorilor — Paris 1967; 
24,00 Almanahul melodiilor; 
0,55—1,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier. 1

Încă de la începutul anului curent, 
au fost analizate cauzele incendiilor 
de pădure care au avut loc în anii 
1965—1967 întocmindu-se pentru a- 
nul 1968 un cuprinzător plan de mă
suri tehnico-organizatoric, cu sarcini 
concrete. Totodată, s-a trecut la În
făptuirea neîntîrziată a măsurilor 
prevăzute: patrulări, observații te
restre, amenajarea locurilor pentru 
fumat și preparatul hranei, îndepăr
tarea uscăturilor, marcarea drumuri
lor interzise, afișe avertizoare: „Fu
matul interzis!" etc. Concomitent, 
s-a desfășurat și o largă muncă de 
propagandă și agitație de masă pri
vind paza contra incendiilor, prin 
conferințe la căminele culturale, sta
ții de radioficare, articole în ziar.

Pentru perioada următoare, atît 
întreprinderea forestieră Petroșani 
cît și ocoalele silvice stnt datoare 
să revadă mijloacele necesare inter
venției de stingere a incendiilor și 
să ia măsuri de completare a lor, 
iar ele să fie grupate pe cantoane

și localități. La tiecaie loc de mun
că (sector și exploatare silvică) să 
existe sarcini precise, stabilite în 
cadrul colectivului, în legătură cu 
prevenirea și stingerea incendiilor, 
să fie la îndemînă un mijloc (sem
nal) de alarmare, în caz de incendiu, 
a formațiilor P.C.I. din apropiere șl 
subunitatea P.C.I. a M.A.I. Să se des
fășoare o largă muncă de propagan
dă in rîndul oamenilor privind pre- 
înlîmplnarea incendiilor, în care 
scop să se întocmească și prelucre
ze materiale P.C.I. la căminele cul
turale, stații de

La punctele de 
tieră focul se va 
be, nefiind admis
scînteile de la tăciunii 
de vînl, pot incendia 
materialele 
va instrui 
la pădure 
legători de
pe vînători, turiști organizați, paz
nici de vite, apicultori pastorali, a-

necesității respectării măsuri-

radioficare, școli, 
exploatare fores- 

face
foc

supra
lor de prevenire a incendiilor, pre
cum și luarea măsurilor pentru stin
gerea acestora în cazul cînd obser
vă un început de incendiu.

Excursioniștii izolați să nu facă 
focul în apropierea pădurii, tar un.de 
îl fac să-l stingă la plecare și nu
mai după ce sînt convinși că nu mai 
sînt cărbuni aprinși să părăsească 
locul.

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde corpul didactic din școlile ge
nerale din municipiul nostru edu
cării copiilor în spiritul prevenirii 
Incendiilor 
cui, să nu 
nu meargă 
gheați).

Respectarea normelor de pază con
tra incendiilor, contribuie la apăra
rea

©

e
©

tla pădure (să nu facă fo
se joace cu artificii, să 
în pădure nesuprave-

numai tn so- 
deschis, căci 
aprinși, duse 
ou ușurință

combustibile din jur. Se 
personalul care lucrează 
(muncitori forestieri, cu- 
fructe de pădure) ca șl

avutului ' socialist și obștesc.

trebuie să Iacă mai mult pentru e- 
ducarea civică, culturalizarea și dez
voltarea răspunderii oamenilor — 
mai ales a celor tineri — față de 
actul căsătoriei și creșterea copiilor. 
Mult mai mult se așteaplă din par
tea cadrelor didactice: o activitate 
mai stăruitoare, plină de pasiune, 
nu doar „prezență formală". Avem 
în vedere mai ales membrii „ono
rifici” din colectivele de sprijin ale . 
autorității tutelare. Se impune mai 
multă grijă, solicitudine din partea 
consiliilor populare, a organelor ob
ștești, față de mamele abandonate 
de soli. Se cer strădanii pentru crea
rea de mai multe creșe, grădinițe 
etc. In fine, e vorba de o răspun
dere majoră a tuturor factorilor so
ciali, educativi — toți trebuie să-și 
intensifice grija, preocuparea siste
matică pentru a acționa mai eficient 
pentru lichidarea și prevenirea stă
rii infracționale în rîndul -minorilor, 
pentru formarea din toți tinerii ca
dre de nădejde ale societății.

Măsurile elaborate recent de Co
mitetul executiv al Consiliului popu
lar municipal cu ocazia analizei ac
tivității desfășurate de colectivele 
de sprijin ale autorității tutelare vor 
determina, cu siguranță, îmbunătă
țiri substanțiale în ocrotirea mino
rilor lipsiți de îngrijire părintească, 
în activitatea educativă în rîndul ti
neretului.

Cpt. Mihai GEMIGA,
Inspector P.C.I.

au gene- 
infracțio- 
perioada

mi-

ve-

miterea infracțiunilor. Pentru fapte 
de o gravitate deosebită au fost tri
miși în judecată și minori și majori. 
Mai precis, în 1967, au fost deferiți 
justiției 10 minori iar în 
I din acest an 3 minori.

Care au fost cauzele ce 
rat apariția manifestărilor 
Dale în anul trecut și-n
scursă de la începutul acestui an în 
rîndul minorilor din Valea Jiului?

® Lipsa supravegherii părinților și 
a educației — 23 minori.

® Destrămarea lamiliei — 14 
nori

a Vagabondaj (minori flotanfi
nifi în Valea Jiului pentru angaja
re, lipsiți de supravegherea părin
tească) — 9 minori.

■ ® Lipsă de ocupație — 4 minori.
Iată cîțiva din minorii anchetați 

de organele de procuratură și pen
tru care s-a solicitat întocmirea de 
anchete sociale. In familia Andrees- 
cu dn Petrila — 2 minori din 4 au 
săvîrșit furturi; minorii Bambo A- 
«exandru, Lingner Paul și Klap Iosif 
din Lupeni au comis abateri grave. 
Szilagyi Bela, Zbora Dumitru șl 
Vodă loan din Petroșani au fost 
cercetați de mai multe ori pentru 
furt și vagabondaj. Minorul Vodă 
loan a fost condamnat Ia 6 luni în
chisoare corecțională iar ceilalți In
ternați într-un institut de reeducare.

față de muncă — 
condițiilor materiale 
copiilor lor — iată 
a minorilor delic- 

oare suficient,

Cine poartă răspunderea pentru 
faptele minorilor delicvent! ? In pri
mul rînd ei — categoric 1 Dar unde 
au trăit, în mijlocul cui au viețult ? 
Al familiei, al școlii, al societății. 
Deci, începînd cu familia și pînă la

trimestrul, organizațiile obștești, la colectivele 
In mijlocul cărora muncesc și tră
iesc părinții acestora — toți poartă 
răspunderea pentru infracțiunile să- 
vîrșite de minorii delicvenți. Dar să 
pornim de la sursa principală a „re
buturilor sociale". Părinții imorali, 
vicioși sau iresponsabili față de în
datoririle ce le au față de educarea 
minorilor, chiar 
deci asigurarea 
pentru creșterea 
sursa principală
venți. S-a acționat 
s-a depus stăruință, pentru anihila
rea acestei „surse" ? Da și nu prea. 
Nici consiliile populare, nici organi
zațiile obștești sau colectivele în 
mijlocul cărora lucrează asemenea 
părinți nu acționează prompt, cu su
ficientă răspundere, împotriva unor 
asemenea părinți spre a preveni sau 
lichida decăderea morală, mediul vi
cios, degradant și cu influență ne
fastă asupra copiiloT. Toți factorii 
sociali, opinia colectivă, au datoria 
să acționeze mai hotărît, cu perse
verentă, împotriva părinților ires
ponsabili carc-și abandonează sau 
își neglijează copiii. Școala, organi
zațiile de tineret și obștești pot șt

0. C. L. ALIMENTARA
Petroșani

Frimește î^serierî pentru Școala 
comercială profesională serală din 
Petroșani, care pregătește vînzătorî 
de produse alimentare.

Condiții de înscriere :

— Candidații (băieți 
completarea locurilor) să 
generale de 8 ani, vîrsta 
Jerință în raza municipiului Petroșani.

in special, iar fete numai pentru 
aibă diploma
15—18 ani, s

înscrierile la concursul de admitere 
de 30 iunie a. c., iar examenele au Ioc 
iulie, la limba română și matematică (scris și oral).

de absolvire a școlii
i domicilieze de pre

.se fac pînă la data
2 în zilele de 4 și 5

Cei interesați se vor adresa serviciului personal al O.C.L. 
Alimentara, sir. Republicii nr. 90, Petroșani.

Sperio.su
un.de
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LUCRĂRILE CONSILIULUI
EXECUTIV AL U.N.E.S.CÂ

NOUL

GUVERN
BELGIAN

PARIS. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Consiliul Executiv al UNESCO a dezbătut problemele legate de 
orientarea generală a Proiectului de program și de buget al 
ganiza[iei pe anul 1969—1970

Or-

Pe baza expunerii făcute de direc
torul general, R. Maheu, Consiliul 
Executiv și-a exprimat acordul cu 
liniile directoare ale viitorului pro
gram și a formulat recomandări și 
propuneri pentru fiecare sector de 
activitate, în vederea discutării șl 
adoptănii acestui program de către 
Conferința generală 
cărei sesiune se va 
acestui an la Paris.

In Intervenția sa,

a UNESC®, a 
tine în toamna

reprezentantul

©-------

Scrisori adresate
Consiliului
de Securitate
de către reprezen
•tatii Libanului

NEW YORK.
O.N.U. 
adresat 
scrisori 
cîdent 
liană.

Nici 
cerut
de Securitate în legăiură cu acest 
Incident.

Reprezentanți! la 
al Libanului șl Israelului au 

Consiliului de Securitate 
în legătură cu recentul în

de la frontiera libano-israe

Libanul, nici Israelul nu au 
însă convocarea Consiliului

New York a fost dat publici- 
raportul observatorilor Națiu- 
Unile din zona Canalului de 
despre incidentul înregistrat

La 
tatii 
ni lor 
Suez 
vinerea trecută. Potrivit raportului, 
observatorii nu au putut stabili ori
ginea schimbului de focuri.

■Ăr
IERUSALIM. — Primul grup de 

studenli, profesori și elevi arabi 
oa.re studiază în străinătate și ale 
căror familii trăiesc pe teritoriile o- 
cupale de Israel au sosit pe malul 
vesltc al Iordanului, în urma unul 
permis special obținut din partea 
autorităților tsraeliene pentru a-și 
petrece vacanta de vară pe aceste 
teritorii.
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și-a 
ge-

României, acad. Andrei Otetea, 
exprimat acordul cu orientarea 
nerală a Proiectului de program și 
a activităților prioritare ale UNESC® 
în domeniul educației și științelor 
exacte și naturale.

Vorbitorul a înfățișat însemnăta
tea programului de cooperare eu
ropeană și a subliniat necesitatea 
dezvoltării și diversificării lui. El 
a cerut totodată ca UNESC® să-și 
intensifice acțiunile și în domeniul 
înțelegerii Internationale și al apă
rării păcii și să joace un rol tot m>al 
activ în combaterea rasismului șl a 
tuturor formelor de colonialism. Re
prezentantul român a relevat, de a- 
semenea, rolul sporit care revine în 
prezent UNESC® în educarea tine
rei generații în spiritul păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între 
popoare. Sprijinind prevederile bu
getare ale Proiectului 
acad. Andrei Otetea a 
cesitatea ca UNESC® 
politică de economii, 
ciontă acțiunilor sale.

Joseph 
al afa- 
Harmel 
apărării 
(social- 
— Ln-

de program, 
subliniat ne- 
să ducă o 
sporind efl-

BRUXELLES. — După patru luni 
de criză în Belgia a fost format Ia 
17 iunie un nou guvern prezidat de 
Gaston Eyskens (social-crești-n). 
Principalele portofolii ministeriale 
au fost repartizate după cum ur
mează : vicepremier și ministru al 
afacerilor economice — 
Merlot (socialist); ministru 
cerilor externe — P.ierre 
(social-creștin); ministrul 
naționale — P. W. Segers 
creștin); ministru de interne
cien Hargegnies (socialist). In total, 
cele două partide dețin în camera 
inferioară a parlamentului, după 
timele alegeri generale, 128 
locuri din cele 212.

Observatorii din Bruxelles scot 
evidență faptul că existența actua
lului guvern nu se anunță de lungă 
durată. Pentru soluționarea unor 
probleme deosebit de acute cum sînt 
cele economice si lingvistice, actua
lul guvern va trebui să procedeze 
la reforme constituționale care ne
cesită în parlament două treimi din 
voturi, lucru foarte greu în condi
țiile cînd liberalii și-a.u anunțat In
tenția de a manifesta o opoziție 
foarte viguroasă.

Opinia publică ecuadoriană
se pronunță pentru lărgirea legăturilor
comerciale cu țările socialiste

GUAYAQUIL. — „Piețele țărilor 
socialiste reprezintă pentru noi o u- 
riașă valoare, șl comerțul cu aceste 
țări este mult mal avantajos pentru 
noi, deoarece ele nu ne impun pre
turi și condiții nefavorabile", a de
clarat Jose Castillo Lusariaga, frun
taș al vieții politice din Ecuador, 
fost deputat în parlament, în cadrul 
unei adunări convocate la Guayaquil 
pentru discutarea problemelor eco
nomice ale tării. El a adăugat că 
opinia publică ecuadoriană se pro
nunță lot mai activ pentru lărgirea 
legăturilor comerciale ale tării cu 
statele socialiste.

Intr-o emisiune transmisă de te
leviziunea din Guayaquil, președin
tele juntei naționale de planificare

și coordonare economică, Jaime Ne- 
bot Valesco, a citat cifre în legă
tură cu succesele obținute în dez
voltarea relațiilor comerciale ale E- 
cuadorului cu țările socialiste. Dacă 
în tot cursul anului trecut, a ară
tat el, comerțul Ecuadorului cu țările 
socialiste a reprezentat mai puțin 
de 9 milioane dolari, în primele pa
tru luni ale acestui an el a depășit 
suma de 39 milioane dolari.

ITALIA

s

Plenara
lărgită a C.C.
al P. C.
din Finlanda

In zilele de 15—18 
plenara lărgită a. 
Finlanda, ia care 
discuțiilor desfă- 
organizațiilor de

Va rămîne o enigmă asasi
narea lui Robert Kennedy ?

WASHINGTON. — Cu toate 
că de la asasinarea senatoru
lui Robert Kennedy au trecut 
două săptămini, cauzele care 
au dus la această crimă au ră
mas lot atît de necunoscute 
opiniei publice ca și la Înce
put. Deslășurarea in secret a 
cercetărilor a dus la apariția 
în presă a lot 
puneri. Ziarele 
întreabă de ce 
Angeles nu a
securitate pentru 
Robert Kennedy și cum a pă
truns Sirhan Sirhan în hotelul 
Ambasador, dacă intrările erau 
păzite de politie ? Se 
ză mereu că asasinul 
tional singur.

Aqenlia Associated
formează că ploprietarul unui 
magazin de arme din orașul 
San Gabriel (California) a de-

felul de presu- 
ameticane se 
polifia din Los 
luai măsuri de 

senatorul

sublinia
tul i ac-

Press in-

durat că lu 1 iunie a vîndut 
lui Sirhan și altor două per
soane din compania acestuia 
două cutii cu cele mai puter
nice gloanțe pentru pistolul 
cu care a fost ucis Robert 
Kennedy. Nici patronul ma
gazinului și nici vlnzătoru! 
care a vorbit cu „cumpărăto
rii" nu au fost chemafi pînă 
acum să depună mărturii. Mai 
mult, precizează agenția, poli
tia ar ti cerut acestor martori 
să nu facă nici o dezvăluire 
în legăiură cu discuțiile pur
tate cu Sirhan.

Opinia publică americană se 
Întreabă cu Îngrijorare dacă 
nu cumva înlăturarea lui Ro
bert Kennedy va rămîne o e- 
niqmă ca și asasinarea frate
lui său, John Kennedy, în 
1963 ta Dallas.
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SITUAȚIA SOCIAL 
POLITICĂ DIN FRANȚA

R.S.F. 
peot de 
struct ie 
fcic și de navigație Porțile de 
Fier.

IUGOSLAVIA.
pe șantierul de con- 
a sistemului enetge-

Fran- 
săptă-de-a doua 

electorale în ve
de scrutin al a- 
de la 23 iunie.

PARIS. — Incepind de luni, 
ta a intrat în cea 
mînă a campaniei 
derea primului tur 
legerilor generale
Intr-o cuvîntare rostită duminică la 
Paris, cu prilejul unui miting al ti
neretului, secretarul general al P.G. 
Francez, Waldeck Rochet, a chemat 
pe tinerii alegători francezi să-și 
dea votul P.C.F. El a relevat că ,,nu
mai socialismul poate asigura Fran- 
toi dezvoltarea tuturor forțelor de 
producție, bunăstarea și adevărata 
măreție". Waldeck Rochet s-a pro
nunțat pentru constituirea unui 
„guvern popular" în care comuniș
tii să-și ocupe locul ce li se cuvine.

Ziua de luni a marcat o etapă 
Importantă în desfășurarea grevei 
din industria de automobile. După 
33 de ’ 
turor 
reluat 
luat-o 
lele regiei „Renault" din Flins, pre
cum și cei de la Boulogne-Billan-

court. La 17 iunie și-au reluat acti
vitatea, după ce revendicările lor 
au fost satisfăcute, și șoferii taxlu- 
rilor pariziene.

Discuțiile continuă să se afle în 
impas la celelalte uzine constructoa
re de automobile: „Peugeot", „Ci
troen" și „Berliet", la societatea de 
construcții navale „Usinor Dunker
que", precum și la Radiotelevlziu- 
nea franceză (ORTF). In general, în 
regiunea pariziană se mai află în 
grevă aproximativ 200 000 de mun
citori. In domeniul universitar, si
tuația se menține calmă, după ce 
duminică forțele de poliție au eva
cuat ultimele grupuri de student! 
care se mai aflau în clădirea 
bonei.

Vietnamul de sud

SiilWlil

Sor-

zile de grevă, muncitorii tu- 
uzinelor regiei „Renault" au 
lucrul. Aceeași hotărîre au 
și muncitorii de la sucursa-

REUNIUNE A 
CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI 
AL R. A. U.

tn-

tre 3llele, că „guvernul pe care 
așteaptă țara trebuie format de 
cele forte politice care doresc 
mod serios și pot 
de reînnoire, care 
în primul rînd — 
telor de stingă...".

îl 
a- 
în

desfășura acțiuni 
să se bazeze — 
pe unitatea for-

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram” 
formează că duminică seara la Cairo 
a avut Ioc o reuniune a Consiliului 
de Miniștri al R.A.U. consacrată 
problemelor formării șl educării ti
neretului egiptean. Au fost abordate 
probleme privind revizuirea meto
delor de instruire militară șl cele 
privind educația politică șl morală 
a noii generații. S-a hotărît ca o co
misie formată din miniștri de război, 
tineret, educației șl învățămîntului 
superior să elaboreze un raport în 
această problemă, care va fl supus 
apoi spre aprobarea guvernului.

negocieri s-ar pu- 
acord privind for- 
g-uvern de coaliție 

partidelor derno- 
socialist-un.ificat și re- 

Observatorii politici con-

ROMA. — Președintele Giuseppe 
Saragat a început luni a treia run
dă de consultări vizînd solutionarea 
crizei guvernamentale italiene, care 
a intrat în cea de-a 12-a zi. După 
cum se știe, întâlnirile de săptă- 
mîna trecută cu liderii principalelor 
partide au eșuat. Intr-o declarație 
făcută ziariștilor, președintele Sara
gat și-a exprimat incertitudinea că 
actuala serie de 
tea solda cu un 
marea unui nou 
cu reprezentanții 
crat-creștin, 
publican.
sideră că este mai mult ca sigur că 
în timpul tratativelor s-ar putea 
ajunge la formarea unui guvern de 
tranziție pentru rezolvarea proble
melor curente ale țării pe întreaga 
perioadă de vacanță parlamentară și 
pînă la congresul Partidului socia
list unificat din luna octombrie.

Luni dimineața, președintele Sa
ragat a avut convorbiri cu șefii 
grupurilor parlamentare ale Parti
dului Comunist Italian — Umberto 
Terracini (senat) și Pietro I-ngrao 
(Cameră). După vizita la președin
tele tării, Terracini a declarat, în-

Campania electorală din S.U.A.
NEW YORK. — In cadi ui' unu1 

Interviu acordat companiei america
ne de , televiziune „CBS", senatorul 
Eugene McCarthy, unul din preten- 
dentii Partidului democrat la înves
titura pentru alegerile prezidenția
le din noiembrie anul acesta, s-a 
pronunțat pentru dezescaladarea răz
boiului din Vietnam. El a subliniat 
că și după începerea convorbirilor 
de la Paris cu reprezentanții R.D. 
Vietnam, Statele Unite continuă ac
țiunile războinice din Asta de sud- 
est ca și înaintea acestor 
biri. McCarthy a arătat că 
observă nici o schimbare în 
americană față de Vietnam.

•■■la rîndul său, profesorul 
Kenneth Galbraith, 
al Statelor Unite 
tele național al 
ricanii pentru o 
tilcă", a criticat
a Casei Albe. Voturile alegătorilor 
americani 
minării lor 
Kennedy 
adversari
demonstrează că majoritatea popu
lației „respinge politica învechită 
cu privire la Asia d»e sud-est a gu
vernului de la Washington".

convor- 
nu se 
politica

John 
fost ambasador 

în India, președin- 
organizației „Ame- 
acțiune democra- 

politica vietnameză

acordate în cadrul preli- 
fostului senator Robert 

și Iul Eugene McCarthy, 
ai agresiunii din Vietnam,

Eugene McCarthy a declarat în a- 
celași timp că el prevede o înrău
tățire a situației politice din S.U.A. 
dacă ambele partide 
republican) vor desemna 
care favorizează actualul 
politicii americane. McGarthy 
exprimat părerea 
jinul delegatilor 
bill senatorului 
Delegația statului 
venția națională 
mocrat a votat însă o hotărîre 
baza căreia va rămîne , 
pînă la întrunirea Convenției Parti
dului democrat.

Guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockefeller, a declarai în 
fața convenției republicane din sta
tul Minnesota că, în cazul cînd 
fi ales președinte, va încerca să 
ducă deficitul bugetului federal.

Observatorii politici consideră 
cei 26 de delegați din Minnesota la 
convenția națională republicană sînt 
împărtiti în mod egal Intre Rocke
feller și fostul vicepreședinte Richard 
Nixon. Un sondaj efectuat de zia
rul „Akron
Ohio arată că din 56 de delegați l-a

(democrat și 
candidați 

curs al 
și-a

că va cîștiga spri- 
care erau favora- 
Robert Kennedy. 
California la con- 
a partidului de- 

în 
.neangajată"

va
re-

că

Beacon Journal" din

conferința republicană, 23 se pro
nunță în favoarea fostului vicepre
ședinte 
pentru
iar 25 nu s-au pronunțat pentru nici 
un candidat.

Richard Nixon, opt sînt 
guvernatorul Rockefeller,

HELSINKI.
Iunie a avut loc 

al P.C. din
făcut bilanțul 

șurate în cadrul 
partid și în presa de partid în legă
tură cu problemele interne de partid. 
In legătură cu această problemă a 
luat cuvîntul Aatne Saarinen, pre
ședintele partidului.

Plenara a discutat, de asemenea, 
probleme legate de apropiatele ale
geri comunale.

Viile Pessi, secretar general ai 
P.C. din Finlanda, a rostit o cuvîn
tare referitoare la politica internă 
și externă a partidului.

Plenara a hotărît ca Congresul ai 
XV-lca al partidului să aibă loc la 
3—6 aprilie 1969. Congresul va a- 
dopta noul statut, va alege organele 
de conducere și va analiza situația 
politică internă și externă a țării.

A fost adoptată, de asemenea, o 
Declarație cu privire la situația din 
Vietnam. In declarație se cere gu
vernului S.U.A. să înceteze bombar
damentele și alte acțiuni de război 
împotriva R. D. Vietnam.

priMpo
ellcctii ai ataciiriior ne
întrerupte aic patriotilor

SAIGON. — Agențiile de presă 
transmit că în după-amiaza zilei de 
duminică pină noaptea tîrzi.u au 
continuat luptele în regiunile limi
trofe ale Saigonului, precum și în 
alte provincii din Vietnamul de sud.

Agenția France Presse relatează 
că unități americane au purtat lupte 
grele intr-un sector situat la 12 km 
nord est de Saigon. Agenția preci
zează că 11 soldați americani 
fost uciși, iar altl 24 răniți, 
atac, forțele 
In regiunea 
kong, postul 
batalion 
fost, de 
șa men te 
importantul 
My Tho, situat la 70 
de Saigon. In același 
rla patriotilor a bombardat cu ra
chete și obuze de mortiere un cen
tru de antrenament al trupelor sal-

de

i au 
După 

retras.
Me-
unui

a

patriotice s-au
Deltei Fluviului 
de comandă al
infanterie saigonez 

asemenea, atacat de deta- 
ale F.N.E. în

centru
apropiere de 

dministrativ 
km sud-vest 
timp, artile-

goneze, aflat la 2 km de My Tho. 
Nu se dau precizări asupra pierde
rilor suferite. Forțele patriotice 
bombardat, de asemenea, 1 
tate rînduri două obiective 
gice americane în regiunea 
la 80 km și respectiv la 
sud-vest de Saiqon.

Incercînd să oprească 
masivă a 
îndreaptă 
meză din 
americane 
în mai 
raiduri 
agenția 
bardate 
Saigon, 
în provinciile Binh Duong și Bibn 
Hoa. Conform aprecierii generalei a 
observatorilor politici, cea mai pu
ternică activitate militară este con
centrată în jurul Saigonului. Ins-ușl 
generalul american Abrams a recu
noscut recent că Saigonul rămîne 
obiectivul principal al atacurilor 
continue ale detașamentelor F.N.E.

au 
în repe- 

■ strate- 
Deltoi, 

100 km

înaintarea 
forțelor patriotice care jse 
spre capitala sud-vietna- 
toate direcțiile, avioaln” 
de tip B-52 au efectrjat

puțin de 12 ore peste cinci 
în regiunea Saigonului, scrie 
France Presse. Au fost bom- 
zone Ia vest și sud-vest de 
situate în Delta Mekong! și . ... _. . . 2.1

%aa

ZAPADA IN ZAMBIA
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ZAPADA IN ZAMBIA
LUSAKA. — In Zambia, stat afri

can situat în partea de sud-est a 
continentului negru, a căzut prima 
zăpadă din istoria acestei țări. Po
trivit știrilor transmise din Lusaka 
de serviciile meteorologice, în pro
vincia din sudul Zambiei tempera
tura a scăzut pînă la minus 7,2

grade. In partea de nord-est a tării, 
stratul de zăpada, 
bătă, 
lația 
avut

format de sîm- 
continuă să se mențină. Popu- 
obișnuită cu clima tropicală a 
de suferit de pe urma ninsorii.

Consumatorii

m inima mas mare

Pufermc uragan 
m Azerbaidjanul
iranian

(n urma uraganului însoțit de ploi 
puternice care s-a abătut asupra 
Azerbaidjanului iranian, și-au qăsit 
moartea patru persoane. Șoselele 
sînt inundate, podurile de pe rîuri 
au fost duse de apă, au pierit multe 
animale. Ajutorarea sinistraților este 
îngreunată din cauză că legăturile 
feroviare și rutiere cu această regiu
ne au fost întrerupte.

© COTONOU. - Șeful gu
vernului militar al Dahomeyu- 
lui, col. Alphonse Alley, au
torul loviturii de stat din 17 
decembrie 1967, care a dus la 
răsturnarea guvernului Soglo, 
a anunțat că nu intenționează 
să predea puterea unui guvern 
civil provizoriu. Cu 
loviturii de stat, el 
că după șase luni 
mite puterea unui 
guvern.

prilejul 
promisese 
va trans- 
asemenea

SYDNEY. — Consumatorii de bere 
au inima mai mare decît celelalte 
persoane, arată un raport publicat de 
o echipă de medici australieni. Cu 
cît cantitatea de bere este mai ma
re, cu atît volumul inimii crește.

Echipa a examinat 350 de bărbați 
consumau cantități diferite de 
și au ajuns la concluzia că cei 
consumau peste un litru 
pe zi prezentau n mărire

care 
bere 
care 
bere
inimii.

CONGRESUL
ASOCIAȚIEI MEDICALE AMERICANE

de
3

HANOI. — Intr-un comunicat aî 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud transmis de Aqejn- 
țîa VNA, care citează Agenția He 
presă Eliberarea, se arată că îa 
cursul atacurilor repetate ale patri- 
oților asupra pozițiilor americano- 
saigoheze din regiunea situată ia 
nord de Saiqon au fost uciși, numai 
în luna mai, 6 342 soldați inamici, 
între care 4 145 soldați americani. 
Unitățile F.N.E. au distrus la sol 71 
de avioane Inamice, au distrus sau 
avariat 583 vehicule militare, au 
forțat și scos inamicul din 20 pos
turi și puncte întărite, eliberînd 
peste 10 000 de locuitori de sub 
controlul acestuia.

In timpul atacurilor, se arată în 
comunicat, au fost supuse tirului 
patriotilor mai multe baze și puncte 
de comandă ale inamicului 
calltăl 
Tieng, 
multe 
s-a alăturat și populația.

din lo
jile Cu Chi, Ben Cat, Daa 

Hoc Mon și Trang Bang. La 
din acțiunile unităților

URUGUAY

f.n.e.

ti'

ȘAN FRANCISCO. — Medicul a- 
merican Vincent J. Collins, a decla
rat în cadrul lucrărilor congresului 
Asociației medicale americane, care 
se desfășoară la San Francisco, că, 
înainte ca o persoană să fie decla
rată moartă, medicii trebuie să su
pună unui control riguros, timp de 
două ore, 
circulația 
a propus 
reacțiilor

inima, creierul, plămînii, 
sanguină și reflexele. El 
stabilirea unui barem a 

acestor organe între 1 și
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1040

totalul 
5, pa- 

niort.

5. Dacă în cadrul controlului 
reacțiilor este superior cifrei 
cientul nu poate fi declarat 
Numai în cazul în care totalul este
zero, se poate pronunța moartea bol
navului. „O singură observație cli 
nică, cum ar fi oprirea respirației 
a inimii sau a reacțiilor sistemului 
nervos, nu mai sînt astăzi suficiente 
pentru a stabili încetarea vieții unui 
om", a subliniat în încheiere dr. 
Collins.

de pilofi britanici în grevă
LONDRA. — Sîmbătă, la miezul 

nopții a început greva nelimitată a 
personalului de zbor aparținînd com
paniei aeriene B.O.A.C. (British 
Overseas Airways Corporation). Cei 
1 040 de piloți revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condiți
ilor de muncă. Greva, care a fost 
declanșată după ce tratativele din
tre sindicatul piloților și guvern au

eșuat, afectează principalele linii in
ternaționale ale societății. La Lon
dra se apreciază că 
va înregistra pierderi 
lire. Duminică seara, 
au rămas la sol 
donez Heathrow.
1 700 de pasageri 
ge la destinație.

zilnic B.O.A.C. 
pînă la 350 000 
29 de avioane 
aeroportul lon-pe

Ca urmare, peste 
nu au putut ajun-

Criza de guvern
rămîne nerezolvată

f

MONTEVIDEO. — Criza socială 
din Uruguay, care a durat aproape 
o săptămînă, pare să fie depășită. 
Duminică, funcționarii din instituții la 
sociale de stat, care se mai aflau 
în grevă, au hotărît să-și reia lu
ciul. Criza guvernamentală rămîne 
însă nerezolvată. Consultările avuta 
cu președintele Pacheco Areco in 
vederea ocupării posturilor vacante, 
ca urmare a demisionării miniștrilor 
culturii și muncii, continuă. Din 
Montevideo se anunță că pe întreg 
teritoriul tării domnește calmul, dat 
starea de urgentă nu a fost ridicată.
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