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In tabere
feri, 1 iulie, un lot de 

nieri din Valea Jiului a 
cat să-și petreacă cîteva 
din însorita vacanță în tabere. 
Astfel, 21 elevi s-au deplasat 
la Blăjeni, 61 la 
și 50 la Să cel.

Azi dimineață,
17 elevi, cei care 
crări de. artă plastică expuse 
la expoziția pe țară a pionie
rilor, au plecat să-și petreacă 
vacanta la Homorod.

ști amatori 
petroșănem 
în Țara Hațegului

Intre 3 și 5 iulie a. c., se vor des
fășura Ia București, sub conducerea 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, lucrările reuniunii mixte a 
Comitetului administrativ de coor
donare al O.N.U., și Comitetului pen
tru programe și coordonare al Con
siliului Economic și social O.N.U.

Comitetul. administrativ de coordo
nare este un organism din care fac 
parte conducătorii tuturor instituți
ilor specializate din sistemul O.N.U.

Din Comitetul pentru programe șl 
coordonare al Consiliului economic 
și social al O.N.U. fac parte 16 sta
te, printre care și România.

Cele două organisme țin reuniuni 
mixte în vederea corelării diferite
lor acțiuni ale Q.N.U. în domeniile 
economic-și social. ...

Acțiunile economice și. sociale ale 
O.N.U... dintre - care numeroase .sînt 
îndreptate spre sprijinirea eforturi
lor țărilor în curs de dezvoltare, re
clamă participarea mal multor ..or
ganizații internaționale specializate. 
Reuniunea anuală a șefilor acestor

organizații șă asigura
coordonarea programelor de acțiune, 
astfel îneît realizarea deciziilor sa 
se. desfășoare în bune condlțitinl.

La lucrări participă, de asemenea, 
și reprezentanți ai altor organisms 
ale O.N.U.

Biroul Consiliului economic șt so< 
cial va fi reprezentat de președitr-» 
tele Consiliului, M. Guerrero (Ve
nezuela), și vicepreședinții M. Tara- 
banov (Bulgaria), B. Billner (Suedia) 
și A. Danielii (Tanzania).

Din partea Secretariatului O.N.U. 
va fi prezent Phillipe de Seynes, sub
secretar pentru probleme economice 
și sociale, și alți funcționari supe
riori O.N.U.

Pe ordinea de zi a reuniunii de 
la București figurează probleme ca :| 
decentul O.N.U. pentru 
dezvoltarea și utilizarea 
umane, subiect inițiat 
Consiliului Economic și 
către' România, precum și chestiuni 
generale, de coordonare.

Noul atelier

Clădirea pe care acest clișeu 
o prezintă cititorilor noștri se 
află în imediata apropiere a 
fabricii de produse lactate Li- 
vezenl. Ea va adăposti atelie
rul mecanic de confecții a! 
I.LL. Petroșani. Astăzi a în
ceput recepția clădirii 
slruite de T.J.C.H.

Atelierele de lăcătușerie, for
jă de reparații auto-molo- etc. 
vor asigura execuția 
largi game de confecții me
talice și alte comenzi 
pentru unitățile socialiste 
și pentru populație. Dulapuri 
și mese din tablă, porți 
garduri metalice, obiecte 
uz gospodăresc — iată doar 
cîleva din produsele care vor 
fi obținute aici.

Imediat după recepție, I.I.L. 
va trece la dotarea atelierului 
spre a intra cît mai curînd în 
producție. I

I

înciidat ic către CC. II

W tone
@ LUNA IUNIE ȘI TRIMESTRUL II AU FOST ÎNCHE

IATE DE CĂTRE C.C.V.J. CU UN BILANȚ POZITIV, REA? 
LIZÎNDU-SE UN PLUS DE 5 036 TONE, RESPECTIV, 5 868 
TONE

©
NULUI

CĂRBUNE BRUT;
DIN NOU, ASALTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA PLA- 
S-A DAT ÎN ULTIMA DECADĂ ;
ÎNCĂ NU S-AU GĂSIT METODE PENTRU REALI

ZAREA RITMICĂ A PLANULUI ;
® 25 DIN CELE 34 DE SECTOARE ALE C.C.V.J. AU 

REALIZAT PLANUL PE LUNA IUNIE ;
® SECTORUL II AL MINEI URICANI A RĂMAS SUB 

PLAN CU 28 TbNE (?) ;
© E. M. LUPENI S-A DISTANȚAT ÎN CLASAMENTUL 

HĂRNICIEI, ĂVÎND ÎN TRIMESTER. ÎI UN PLUS DE 19 805 
TON? ;

© LA MINELE D1LJA ȘI PAROȘENI RESTANȚELE TRI
MESTRULUI II AU AJUNS LA 12 250 TONE, RESPECTIV, 
21 028 TONE. MAI POATE FI VORBA DE RECUPERARE ?

Clasamentul hărniciei pe trimestrul II
E. M. Lupeni 

M Lonea 
M. Petrila

+ 
+ 
+

19 804
6 629
5 723

tone 
tone 
tone

E.
E.
E.

M. Uricani
M. Aninoasa
M, Vulcan

+ 
+ 
+

2 358
2 323
2 315

tone 
tone

Că de nu
ar fi,
nu s-ar
povesti

trimestrul II. 
un ultim efori, decada a treia 
luna iunie a salvat realizarea pla
nului lunar și trimestrial, plusul de 
producție obținut în aprilie și mal 
fiind neconsistent (832 tone). Și ast
fel, bilanțul trimestrului II este de

S-a încheiat și Cu 
din

Cam devreme, 
tăticule!

Sîmbătă seara. Ora 22. La restaurantul-grădi- 
nă de vară „Parc" din Petroșani. Toate mesele 
ocupate. Tineri, vîrstnici — bărbați, femei, fete 
și copii. Da... și copii! In tot cazul, liliputanii 
vizitatori ai restaurantului
noritate infimă. Erau prea mulți ca să poată fi 
numărați ■ pe degetele de la două mîini I Mulți 
și... triști. Veselia părinților însoțitori, stimulată 
de berea caldă (oare se găsea din belșug), nu se 
părea că li s-ar 11 transmis și celor mici. Ingîn- 
durați țin măsura în care pot fi), în cărucioare, 
în brațe, pe scaune sau pe lîngă mese, acești 
mini-oameni își rnințeau cu toții părinții. Fără 
nici o reținere. Le mărturisea din ochi, silabisit 
sau direct, prin propoziții simple, că le place

berea, că le place ambianța, fumul, mirosul mi
cilor, că-i răscolește Interior sunetele stridente 
ale orchestrei, că...

Și părinți-i credeau ! Pentru că nu-și dădeau 
seama că sînt mințiți. Printre copiii „mincinoși" 
erau însă și cîțiva mai neascultători, cu voci pi
țigăiate, răsunătoare care încercau, fără șanse 
de reușită, să-și Impună... punctul de vedere 1 
Zadarnic I Oricîtă forță și dexteritate ar fi avut 
aceștia, deși și orchestranții „treceau" pe „mo
derato" ca să-și asculte concurenții, părinții o 
țineau pe-a lor. Le acordau în continuare, cu 
mărinimie, aceeași atenție ciudată: amalgam de 
bunăvoință, alintare, iritare, plictis! Doi Gulli- 
veri, cu piticii lor proprii în brațe, s-au avîntat 
în ritmul lent a.l unui 
seseră pe Ionel și 
siunlle twistului! 
du-și odraslele...

Și, deodată, mi
strîns într-un cor, și-au strigat deznădăj- 
„Mai stăm, tăticule ?". Neprimind răspuns,

s-au
duiți:
pentru că a doua zi... era duminică, un reproș 
Infantil prelungit a străpuns văzduhul localului 
„Tăticule, prea devreme mă duci la restaurant I

Oare s-o fi auzit?

Taralul și formația de mu
zică ușoară „Atlas", ale Casei 
do cultură din Petroșani, au 
plecat într-un scurt turneu 
prin frumoasa Țară a Hațegu
lui. Sîmbătă, taraful a prezen
tat un spectacol la Băiești, iar 
duminică In fața țăranilor co
operatori din Totești. Formația 
de muzică ușoară „Atlas" a 
susținut, duminică, un apreciat 
program dei melodii în fața 
auditoriului din Hațeg..

Am s©sif 
mere văratice

Eml l 
aceas- 

nu funcțio- 
refuzat să-l mai ducă la 

anunțat în ' 
aparatul la 
a răspuns 

comisie ju-

și își cumpără alt televizor, 
unui caz de în- 
celor mai ele- 
deservîre din 
cooperatiste, a

cărei firmă sintetizează într-un cu- 
vînt însăși rostul și scopul ei : „De
servirea".

Înainte de a continua firul inves
tigațiilor, să reținem un amănunt: 
clientul a fost invitat în scris de 
conducerea cooperativei să aducă a- 
paratul la atelier pentru a | încerca 
încă o data repararea 
față o altă încălcare 
unităților de reparare, 
tiva este obligată să 
portul aparatelor (care depășesc 17 
kg) de la domiciliul clientului la 
teller, nu o face, invitînd în schimb 
clienții prin scrisori, să facă ei 
ficiul de transport.

Volumul bunurilor de larg con
sum cu întrebuințare îndelungată 
vîndute populației, a crescut jîn mod 
considerabil. A apărut, ca o [necesi
tate firească, dezvoltarea unltățilof 
care să a.șlcfure -reparațiile șj între
ținerea acestora. Aceste servicii, 
prin însăși natura lor, fac parte din 
aprovizionarea populației cu [ bunuri 
de larg consum și ele nu trebuie să 
devină pentru cumpărători q piedi
că în folosirea bunurilor.

Uneori însă simpla înlocuire a 
unei piese defecte la un televizor 
— sau la friqidere, mașini ele spă
lat ele. — aflate în termenul de <>a- 
rantie, .devine o problemă mai ma
re decît. '-umpărarea bunurilor res
pective. De ce ?

Să urmărm puțin funcționarea a- 
cestui angrenaj complicat.

Clientul se prezintă, după cum 
;știm. cu reclamația la atelierul de 
reparat. Tehnicianul îi verifică apa
ratul, după care urmează invariabila 
replică: „E în garanție? N-avem 
piese". După insistențe și rugăminți, 
i se răspunde: „Dacă vreți să-ț re
parăm mai repede, plătiți reparația 
în afara termenului de garanție". 1 
se propune deci un tîrg: operativi
tate, în schimbul renunțării do că
tre client la un drept al său, Ia drep
tul de a obține înlocuirea pieselor 
în mod gratuit. Pentru „reparații în 
garanție" atelierul nu dispune 
piese. Acestea trebuie comandate 
pentru fiecare caz în parte ido că
tre tehnicianul atelierului la coope
rativă (comanda cuprinde denumirea 
piesei; numele clientului, tipul apa-

„Cumpărătorul Vățulescu 
din Lupeni, văzînd că nici de 
tă dată televizorul lui 
nează, a
reparat. Cooperativa l-a 
scris, să se prezinte cu 
atelier, dar clientul nu 
la scrisoare. Subsemnata
dețeană (citatul - este luat dintr-un 
proces verbal) s-a deplasat pentru 
soluționarea acestui caz la 
liul clientului, a vorbit cu 
cestuia care a confirmat 
scrisorii de la cooperativă,

soțul sînt deciși să 
Ia serviciile atelie- 
televizoare". 
rezolvăm problema 

— spun cei doi — un topor 
cumpărăm

După-amiază de vară. Oste
nit, soarele se apropie lot mai 
repede de răcoarea binelăcă- 
loare a munților. Umbra se fu
rișează printre casele orașului. 
Risul și veselia inundă din ce 
in ce mai mult sălile și cori
doarele Casei de cullură din 

. Petroșani. Tinerețea pătrunde 
peste tot. Fiecare ungher vi
brează de voie bună. Repeti
țiile sînt in toi: Taraful, for
mația de muzică ușoară „Co
lor", echipa* de teatru; briga
da artistică de agjf-al.ie, se in- 
gînă învăluite de veselie. E 
ceasul repetițiilor.' Intrăm la 
întîmplare înlr-o sală. Sub în
drumarea metodistului George 
Negraru, brigada de agitație 
face repetiție. Competenta in
structorului urmărește 
mișcare, fiecare gest.

— Ca pe „vremuri" 
noasa ? îl întreb așa

— Aș vrea, îmi răspunde el 
cu o voce tremurîndă.

Pe „vremuri" ia Aninoasa, 
înseamnă în urmă cu 8—9 ani, 
cînd brigada artistică de aici, 
cu' Negraru, Liciu, Șlefănescu, 
Popa, au concurai Ia nivel re
publican.

Dar să lăsăm nostalgiile și 
să' ne apropiem de realitatea 
de azi.

Formația tepelă un basm, 
un basm adevărat. însă, „C 
de nu ar fi, nu s-ar povesti" 
Zmei și ■ Feli-Frumoși au luat 
chipul unor oameni care cresc 
între noi. Se critică și.se aduc 
laude. Așa-i cînd ai de-alace 

Ă.

In depozitul central al Cen
trului de legume și fructe din 
Petroșani a sosit ieri, și a fost 
distribuit unităților de desfa
cere, un prim 
mere văratice provenind < 
bazinul Drăgășani. Tot ieri 
sosit, din Fetești, un transport 
de 2 200 kg caise.

fiecare

la Ani- 
deodată.

Conferință 
apreciată

că împreună cu 
nu mai recurgă 
rului de reparat

„Mai bine ne 
singuri
și... gata. Apoi, într-o zi, 
alt televizor".

Ce s-a întîmplat ? Un 
juns la capătul răbdării, 
și-a „plimbat" televizorul
ori (11 ianuarie, 25 februarie, 
martie și 7 martie a. c.) la atelierul 
cooperativei „Deservirea" din Lupeni, 
â ajuns cu el acașă tot .nereparat. 
A cerut un alt televizor (pe bună . 
dreptate, întrucît dlientul beneficia
ză, în acest caz, de. prevederile 
I-LC.M. 753/1965: , dacă nu a fost 
reparat în 1/3 din termenul de ga
ranție, clientul poate 
rea
mei").
a dat curs cererii de înlocuire, ofe- 
■rlndu-i în schimb posibilitatea unei 
noi reparații, a cincea. Dar, neîn
crezător în puterile (sau bunăvoința) 
tehnicienilor de la cooperativă, cli
entul declară că mai bine „îi face

, Sîmbătă după-amiază, în 
de ședințe a preparației 
peni, în fața 
auditoriu, prof. Mircea Mun-
teanu, referent literar al Tea
trului de stat din Petroșani, a 
prezentat o interesantă expu
nere despre „Istoricul mișcă
rii teatrale din Valea Jiului”. 
Conferința, ținută ca urriiare 
a invitației organizației P.C.R.

: de la • prepârație, s-a bucurat 
ide unanime, aprecieri. . . ■

care 5 036. plus 5 868 tone, 
tone au fost produsul 
al lunii iunie.

Șase dintre cele opt exploatări din

dintre
suplimentar

Amintind epopeea de acum douăzeci de ani, 
defileul Jiului retrăiește intens zile fierbinți, 
Vuietul apelor învolburate se împletește cu cîn- 
tecul de muncă, cu ecoul exploziilor, cu scriș- 
netul încleștării dintre om și stîijcă. Brigadierii 
muncii patriotice răspund prezent pe acest șan
tier național al tineretului. Brațele lor viguroase 
taie drum benzii de asfalt pe care, nu peste 
multă vreme, vor aluneca lin automobilele. (Continuare in pag. a 3 a)

Duminică 
tecii Casei 
din Petroșani, 
membrilor cenaclului literar. înainte 
de a: se trece la lucrările propriu- 
zise ale cenaclului, 
mărit o interesantă 
pre viața și creația 
muzicii universale, 
Beethoven, prezentată de actorul A- 
lexandru Jeles. In fața membrilor 
cenaclului, au citit apoi din ultimele 
lor creații literare: Paul Șomăcescu 
(versuri) și Gheorghe Prața (proză).

Rece.nzanții lucrărilor prezentate, 
prof. Margareta Chioreanu și prof. 
Petru Eana au arătat principalele ca
lități ale încercărilor literare citite, 
punînd accent însă pe semnalarea 
deficiențelor acestora. Participanții la 
discuții, printre care ing. Radu Sele- 
jan, Constantin Dascălu, Rusalin Băl 
șan, Ion Mirion, au analizat minu
țios lucrările, ajungînd la concluzia 
unanimă că unele dintre ele sînt 
pasibile la îmbunătățiri.

Următoarea ședință a cenaclului 
va avea loc duminică 14 iulie, la 
Casa de cultură din Petroșani.

Ca să descoperi Corsica trebuie 
să știi să te smulgi acelui dolce 
farniente pe care țl-1 oferă umbra 
măslinilor, parfumul rozmarinilor și 
plajele aurite din golfuri, să iei ma
șina și să gonești, să gonești cît 
poți de repede. „Toată insula numără 
10 000 de viraje", mi-.a 
Blanconl. Și deoarece 
30 de ani, nu am nici 
nu-1 cred...

Corsica se prezintă
de vîrfuri inegale, presărate de la
curi, dintre care cele mai înalte, în
zăpezite chiar și în luna mal, ating 
2 500 și chiar 2 710 m (cum este vîr- 
ful Cinto). Cîtevă- depresiuni do- 
moale și trecători abrupte prin care 
se strecoară din toate părțile toren
tele apelor completează peisajul săl
batic al insulei. De altfel, la origi
nea Istoriei, evoluției și formării 
oamenilor de aici se află și relieful 
foarte . contorsionat al Corsicii. Via
ța socială a luat naștere aici în 
munți, în micile comunități de cio
bani. Izolate unele de altele, dar 
mai' ales de lumea exterioară, aceste 
comunități de munte nu aveau alt

mijloc de comunicație decît drumu
rile înzăpezite și adesea inaccesibile. 
Inima muntelui a fost teatrul lentei 
transformări a vieții sociale și a e- 
venimentelor istoriei sale.

Spre deosebire de celelalte insule, 
Influența cuceritorilor nu a avut 
niciodată un efect prea mare asu
pra Corslcii, imunitate care s-a da
torat 
Doar 
lăsat 
cînd
insula, s-a produs aici un fenomen 
oare avea să favorizeze evoluția ul
terioară a Corsicli:

• nitatea de interese 
unificarea regiunilor

...Ajaccio, Basti-a, 
lalte porturi sînt ca
se întind către o inimă ce bate din
colo de maluri. Și această inimă, 
destul de greu de situat cu exacti
tate, pare să se afle în regiunea 
Corte. Aproximativ în centrul insu
lei, acolo unde fluviul Tavignano, 
ieșind din trecătorile adînci ale mun
telui, primește apele limpezi ale rîu- 
lui Restonica, se află Corte, un mic

orășel cu 5 500 locuitori i apitaLi 
istorică a insulei, așezată pitoresc 
pe un vîrf de culme ce se ridică 
pe un platou descoperit.

Fortăreața orășelului pare și a- 
cum de necucerit. Vechile case e- 
vocă eroicele lupte care s-au dat 
împotriva genovezilor. Palatul, na
țional, sediul guvernului naționalist 
al Iui Pasquale Paoli, a fost trans
format în Muzeul Istoric al Corsicii. 
In această capitală, 
rat o constituție și 
fondat o universitate, 
c-onomi-a, a realizat 
grind Capul Corsica.

La sud de Corte,
Rotondo, platoul Niolo este locuit 
de ciobani, singurii care au adus 
cele mai arhaice obiceiuri ale Cor
sicii pînă în zilele noastre. In ves
titele peșteri din această regiune, 
familia Bonaparte și-a găsit adăpost, 
după înfrîngerea de la Ponte Novu 
și tot aici, o sută de ani mai tîrziu.
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Semestrul ll trebuie 
sa allied o redresare 
hotâritoare hi activitatea
Hidrotehnicienilor

indus-

bidro-
în a-

apă a locali- 
scopul creării 

corespunzătoare 
Traducerea în 
plan de ,,sis- 

a baz.inu-

muncitorești din Valea 
numai în bazinul Jiu- 
necesarul actual de 

este de 300 litri pe 
prezent însă, captările 
furnizează decîl 
adică 33 la sută

100 
din

de 
de

au în execu- 
însemnale o- 

și sta- 
Valea 
6 km 

traseul 
Lune-

Complexul de amenajări hidroteh
nice ce se executa în bazinul nostru 
carbonifer, oglindește grija partidu
lui și guvernului lată de nevoile 
dezvoltării continue a Văii Jiului. 
Sînt grăitoare marile eforturi finan
ciare tăcute pentru asigurarea ne
cesităților de apă potabilă și 
trială a localităților.

In contextul amenajărilor 
tehnice oenerale se prevăd
cești ani investiții de circă o jumă
tate de miliard Iei, din care 80 mi
lioane lei pentru construirea unui 
baraj și acumulări de apă la Valea 
de Pești, 166 milioane pentru regu
larizarea generală a apelor Jiului și 
afluenților 75 mii. necesare alimen
tării propriu-zise cu 
taților, 90 mii. în 
unei relele generale 
de canalizare etc. 
viață a acestui vast
tomatizare" hidrotehnică
Iul nostru va aduce imense foloase 
localităților 
Jiului. Astfel.
Iui de vest, 
apă potabilă 
secundă : în 
existente nu 
litri/secundă,
necesarul actual.

Prin construirea la Valea 
Pești a unui baraj cu o înălțime 
55 metri, avînd la bază o lungime
de 170 metri, iar la coronament 250 
m, se creează un bazin cu o capaci
tate de 4,5 milioane metTi cubi de 
apă. După trecerea printr-o stație 
speciala de tratare, apa va porni pc 
o magistrală de conducte de beton 
precomprimat ..Fremo" (cu diame
trul de 800 mm.) înlr-un șuvoi de 
558 litri pe secundă. înspre locali
tățile de pe Jiul de vest.

Constructorii de lucrări hidroteh
nice din Valea Jiului 
ție, pentru acest an,
bicctive: fundația barajului 
fia dc tratare a apei de la 
do Pești, montarea a circa 
eondnete de adiicfiune pe 
Valea de Peșl1 Uricani — 
ni, îndionirea malurilor Jiulir 
tic pe o lungime do 1,2 km în 
tul orașului Lupeni, constrivti 
ției de epurare a apelor menajere 
de la Denuntrni si altele.

Executarea acestui număr însem
nai de 'biecllve ridică în fata co
lectivului șantierului probleme în
semnate — atît în direcția bunel 
organizări a loturilor de lucru eît 
ți în ce privește folosirea raționa
lă a utilajelor din dotare a efecti
velor. obținerea unor randamenle și 
viteze de înaintare corespunzătoare 
la lucrările terasiere, care cuprind 
cea mal mare parte din sarcinile de 
plan.

Activitatea 
trimestru ni) 
lor. Sarcinile 
fost realizate 
trimestrul II, 
ral simțitor la majoritatea Interilor 
do muncă. Totuși. deficientele în 
organizarea punctelor de lucru, 
în exploatarea la deplina capacitate 
a utilajelor, în aprovizionarea cu 
materialele necesare în special 
piatră de carieră, cherestea pentru 
ccfraje ele, nu dus la rezultate mo

atare, sarci- 
semestru al 

realizate. Pe 
atins ritmul

deste care nu vor compensa pier
derile anterioare. Ca 
ni,le de plan pe primul 
anului nu vor putea fi 
unele șantiere nu s-a
prevăzut în grafice (conducta ovoi- 
dală de canalizare, stația de epu
rare Denuntoni) existînd întîrz'eri 
în aprovizionarea cu tuburi precom- 
primate „Fremo", rămîneri în ur
mă la unele lucrări de traversare a 
Jiului ■— care se pot face cu precă
dere vara, în perioada apelor scă
zute. Starea aceasta de amorțeală pe 
șantiere trebuie să constituie un 
puternic semnal de alarmă pentru 
conducerea șantierului I.L.H.S. „Jiul 
superior" determinînd-o i 
urgent la efectuarea unei 
temeinice și 
tărîte pentru

Semestrul 
deja trebuie 
lărîtoare în 
hidrotehnice 
tru realizarea integrală 
de plan pe acest an. In deosebi să 
fie intensificat efortul pentru ter
minarea canalului ovoidal de de
versare a apelor menajere de la 
„Gambrinus", executarea în acest 
an a traseului de conducte pentru 
apă între Valea de Pești 
(cu traversările aferente 
De asemenea, se impune 
lucrărilor de îndiguire a 
Lupeni, începerea masivă 
lor de bază la barajul Valea de Pești 
și stalia de epurare Denuntoni — im
portante etape în realizarea marelui 
volum de lucrări al comnlexulni hi
drotehnic.

Este de datoria constructorilor 
hidrotehnici să la asemenea măsuri 
îneît semestrul II să reechilibreze 
activitatea, să constituie un pas Im
portant făcut înainte în direcția a- 
sigurării condițiilor pentru realiza- 

sarcinilor de plan pe 1968.
MIHAI STEFAN

luarea de 
redresarea

II în care 
să aducă o 
activitatea 
ce se cere

să treacă 
i analize 

măsuri ho- 
sltuatiei

ne aflăm 
cotitură ho- 

șanlierelor 
făcută pen- 
a sarcinilor

— Uricanl 
peste Jiu), 
terminarea 
Jiului la 
a lucrări-

Noul pod rulant pentru descărcarea lemnului, instalat în depozitul de material lemnos al minei Petrila.
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nu

productie! și g

de
ca

— folosirea 
a instalațiilor 
circuitelor de

stabilit de că- 
în arest scop, 
teme printre

Dinamica creșterii extracției 
cărbune la mina Vulcan, impune 
o necesitate de prim ordin îmbună
tățirea multilaterală a activității, 
prin aplicarea și urmărirea măsuri
lor prevăzute In programul de or
ganizarea științifică a 
muncii.

Planul de acțiune 
tre conducerea minei 
cuprinde mai multe 
caîe :

— asigurarea cu rezerve deschise 
și pregătite ;

— creșterea vitezelor de avansare ;

MONOGRAFIA DE ARMARE
un act tehnic care trebuie respectat

de armare, este 
care se execută

actul 
o lu-

efectuate da colec- 
posibilitatea creșterii 
introducerea mefo- 

în

Monografia 
tehnic după 
crare minieră. Ca atare, respectarea 
acesteia se impune cu prisosință, 
mai ales că nu de puține ori, lu
crul în afara prescripțiilor mono
grafiei de armare a generat acci
dente.

Cu toate ca importanta respectării 
monografiilor dc armare este bine 
cunoscută atît de către membrii bri
găzilor, cît și do către pers naiul 
tehnic, de multe ori se încălcau fla
grant normele de tehnica securității 
privind lucrul conform monografii
lor de armare.

In urma controalelor efectuate de 
către inspectorii de stat pentru pro
tecția muncii, s-au constatat o seamă 
de abateri de la monografia de ar
mare. Unele locuri de muncă

cameră 
I. E.M. 
muncă 
de la

măcar nu au fost dotate cu mono
grafii de armare, brigăzile efectuînd 
lucrul la întîmplare ca de exem
plu : în abatajul nr. 1 din sectorul 
I, mina Uricani. în abatajul 
nr. 312 blocul I din sectorul 
Lonea, la toate locurile de 
ale sectorului de investiții
mina Paroșeni. In această situație, 
nu-i de mirare că lucrările miniere, 
odată executate, sînt supuse ulte
rior rectificărilor.

Lipsa monografiilor de armare s-a 
constatat, de asemenea, și în unele 
abataje de la mina Vulcan : în aba
tajele nr. 1 vest și nr. 2 vest din
stratul 5, blocul I ; în abatajul nr.
5 din stratul 3, blocul Ill de la sec
torul III, precum și la mina Lonea
în abatajul cameră nr. 902 din stra
tul 3. sectorul II.

Un alt aspect negativ il constituie 
faptul că monografiile de armare 
pentru susținerea metalică a abata
jelor frontale cu grinzi articulate 
în consolă și stîlpi hidraulici, nu 
sînt întocmite pe baza unor stud'i 
privind regimul de presiune din z.ă- 
cămînt. In unele abataje cu susți
nere metalică 
și Vulcan se 
Susținere de 
care conduce
binari necorespunzătoare, nesigure 
și deci periculoase pentru securita
tea muncitorilor și a frontului de 
lucru. Astfel, în abatajul frontal 
din stratul 18, blocul VI de Ia mina 
Lupeni numai pe o porțiune de a- 
bataj s-au folosit grinzi tip Klone 
conform monografiei, în resi fiind 
utilizate grinzi Tll confecționate în

de la minele Lupe.nl 
utilizează elemente de 
diferite tipuri, fapt 
la existenta unor îrn-

atelierul minei și grinzi articulate 
MS-71.

încălcările repetate ale prescrip- 
liunilor N.T.S. privind respectarea 
monografiilor de armare trebuie să 
constituie un semnal de alarmă pen
tru conducerile sectoarelor 
minelor. Este necesar să se 
o mai mare atenție modului 
face controlul locurilor de 
dotarea acestora cu 
armare. De asemenea, 
zi a monografiilor de
de situația frontului de lucru apare 
ca o necesitate de prim ordin.

Conducerile minelor sînt chemate 
să ia de urgentă cele mai corespun
zătoare măsuri pentru respectarea 
cu strictețe a N.T.S. de către 
factorii.

și . ale 
ar rrde 

cum se 
muncă,

monografii de 
aducerea la 
armare fată

la capacitate mixjnă 
de extracție si a 

transport ;
— reducerea cheltuielilor de pro

ducție prin ; scăderea volumului de 
rambleu și a cheltuielilor pentru de
servire; raționalizarea consumurilor 
de materiale și înlocuirea celor defi
citare ; raționalizarea consumurilor 
de energie ;
— concentrarea activității de inves
tiții în zone limitate și succesive ;

Pentru rezolvarea acestor sarcini, 
au fost constituite colective dc stu
diu, atît la nivel de sectoare cît șl 
pe exploatare.

Din analizele 
live a reieșit 
producție; prin
dei de exploatare cu front lung 
stratul 3, prin concentrarea produc
ției, cît și prin folosirea mai judi
cioasă a capacităților de transport.

De asemenea, a reieșit că prin fo
losirea rațională a timpului de lu
cru, eliminarea avariilor electrome
canice. aprovizionarea la timp a 
brigăzilor cu cele neeearo, se poate 
realiza un spor substantial al pro
ductivității muncii. Eficienta măsuri
lor aplicate se concretizează prin 
rezultatele obținute :

zată 
1967

abataje 5.46 tone/nod față 
lone/post în 1967 ;
exnloatare 1.45

1,25 tone/post in

productivitatea muncii reali- 
în 1968 esi<> mai mare față de 
astfel : 
în

de 4 46
— pe 

fala de
Do menționat abatajele

3 și nr. 8 din stratul 3, 
în caro oroductivtlatea 
fost deoașită cu 3 tone/post res
pectiv 2.86 tone/post. Do asemenea, 
în galeria direcțională din -traiul 
15, blocul II. briqada condusă de 
minerul Purdă Ghoorohe a realizat 
o v’toză de îna:"l?'o do 110 ml/lună.

© prin extinderea lirrrntni în a- 
cord s-a reușii ca ofer ii’ele pro- 
dnclîve să crească Ho ’ * nV. s io ută 
Ia 38 2 la sulă

Desiqur c i mai sînt îriiă multe do 
it. Comp’otarea planului forțelor 
muncă, fluctuația rid’cată si de- 

onto în folosirea 
p sînt încă factori care f 

ză deslășurarea normală a arjl

tonelpost 
1967 ;

cameră nr. 
blocul UT,

planificată a 
3 tone/post

2.86 tone/post. Do 
direcțională

Iii (ilIL. fondului dâ 
irînea* 
tivită-

s.

ASIGURAREA FUNCȚIONARII AGREGATELOR Cărfi tehnice apărute în bbrării

șantierului pc primul 
a corespuns asleptari- 
de plan valorice au 
numai pe jumătate. In 
activitatea s-a învio-

Irz'i’

garanția realizării planului 
de energie electrică.

u cel de la Paioșeni realizează un 
coeficient mediu anual de disponibi
litate 
sută.

Din 
prin
centralei Paroșeni, 
nule în utilizarea 
producție 
qînd Ia 
tari

a puterii instalate de 70,1 la
Zgomofid mașinii© '

și transformatoarelor eîecfrict

Utilizarea la maximum a capaci
tăților de producție, constituie una 
dintre pîrghiilc importante 
terii 
lăți Ic

In
specific este de a produce enerqie 
electrică în funcție de cererea ime
diată a consumatorului,

eficientei economice 
industriale.

sectorul energetic,

ale 
din

creș-
'îni-

al cărui

seamă îl are din această cauză și 
timpul de disponibilitate a puterii 
instalate. Centralele electrice tre
buie să tină la dispoziția sistemu
lui energetic national întreaga 
putere Instalată.

Colectivul termocentrale! 
șeni depune eforturi susținute 
Ini menținerea la dispoziția

lor

Par ri
pen- 

siste-

inului energetic national a întregii 
capacități de producție, în vederea 
obținerii unul indice cît mai ridicat 
de utilizare a puterii instalate. Ast
fel. la cele patru grupuri energetice 
media lunară a orelor de funrțio- 
nare a fost. în primele cinci Iun’ din 
acest an, mai mare cu circa 1,5 
sulă fată de 1967.

Coeficientul de disponibilitate 
puterii, cu
de 50 MW, a crescut în 
cuprinse între 2,26 la sută 
cea mai mare creștere fiind 
la grupul energetic nr. 4

do la 85,96 la sută la

la

F. I ĂZĂROIU, N. BICHIR
După editarea unor lucrări mai generale asupra comba

terii zgomotelor, în această carte sînt rezolvate probieme'e 
îoarte actuale ale proiectării si construirii mașinilor electri
ce silențioase, elemente de pr mă importantă >n acțiunea de 
combatere a zgomotului industrial

CUPRINS: Problemele fizice și fiziologice ale zgomotu
lui ; Sursele de zgomot la mașinile electrice rotative ; Me
tode de analiză si măsurare a zgomotului mașinilor electrice 
rotative; Metode practice de reducere a zgomotului mașini
lor electrice 
zgomot la
transformatoarelor: 
tului transformatoarelor ; 
transformatoarelor 
nuarea zgomotului

datej* prezentate reiese că, 
eforturile colectivului tormo- 

rezultatele obti- 
capacităților de

sînt mulțumitoare ajun- 
nivelul celor obținute de 

cu industrie dezvoltată
Compararea cifrelor scoat" în evi

dentă necesitatea do a no îndrepta 
atentia pentru mărirea gradului de 
utilizare a grupului de 150 MW, 
care a obținut încă rezultate infe
rioare atît fală de proiect cît și 
fată de celelalte grupuri în special 
în ceea ce privește utilizarea pu
terii instalate.

In acest sens sînt studiate și se 
află în curs de realizare o serie 
de măsuri menite să mărească pe
rioada între două spălări de 
p turbinci și dintre două 
pentru curățirea do zgură ( 
nelor.

Colectivul termocentralei 
șeni, sub conducerea comitetului de 
partid, va 
toate eforturile pentru 
rea necontenită a i 
tăților de producție 
dorii.

co-

urmare,
a puterii

și anume 
la sută.

luni
res-

coeficientul de utili- 
inslalate, în acest an 

atît

GH.
inginer șef la

a
2excepția grupului nr. 

procente 
și 5,41, 

obținută 
de 150

faptul că la grupul 
MW indicele de 
a crescut de la 
74,02 la sută fiind 
sută sub indicele

Doar o cu Dâ

rest® capacitatea
planificată

PĂTRAȘCU
I.E.C Paroșeni

sud ■— Coroești ci 
cantitatea de 3 249 cupe 
cărbune) realizindu-se o 
capacității planificate cu 
de cărbune. Această zi

In ziua de 26 iunie a.c., iunicula- 
rul Aninoasa 
transportat 
14 061 tone 
depășire a 
1 005 tone
marchează astfel un însemnat record 
de transport, realizat cu acest funi
cular de ia intrarea lui în funcție.

depune în continuare 
îmbi i nătăți- 

utilizării capaci- 
■ ale întreprin-

fi ca serviciul mecanic șef al 
pentru a lc găsi

C.C.V.J. 
și lor o 

trec vreo 
patrimoniul

l.C.M. Și ar fi păcat să Iaci din autotransfoT' 
■maloare noi, un maldăr de tier vechi. Și-apoț 
pentru preocuparea lor s-au cheltuit nu mai pu
țin de 45 600 lei, care în nici un caz nu pot fi 
recuperați oricîtă bunăvoință ar avea l.C.M.

?ae e
rtetransforma- 

1000 KVA ar ti 
pornirea pompe- 

putea fi" și pînă 
s-au scurs trei ani, vreme în care 

fie montate, să funcționeze, să-și 
au fost comandate, 

s-a renunțat la ele. 
.eres. Au

Atunci, în
•ioare de pornire tip T.P.S. 
putut li utilizate foarte bine la 
lor principale. Dar, de la „a ;
la „a Ii" s-au scurs trei ani, 
așteptat să 
deplinească rolul pentru care

In acești
Pentru mina Vulcan nu mat prezintă i 
lost date disponibile... dar în zadar. Zac și acum 
în magazie, pe un maldăr de bancnote, însu- 
jnînd de trei ori ctîe 15 200 Ici. S-au trudit ele 
să-și găsească drum către alte unități, să poată 
Ieși din letargia care le-a cuprins și de care nu 
le scapă nimeni, dar în zadar.

Ce-ar
să mediteze o clipii 
utilizare? Nu de alta dar dacă ma 
trei ani, s-ar putea să fie trecute în

MW 
9! 37

Ca 
zare
a fost substantial îmbunătățit, 
fată de anul 1967 cît mal ales față 
de prevederile proiectului, 
marcat 
de 150 
realizat 
sută, Ia 
0,18 la
La celelalte grupuri, fată de 68,5 la 
sută indice de utilizare prevăzut în 
proiect, a fost realizat în cinci 
— 9.3,54 la sută. 84,24 Ia sută 
pectiv 86,78 la sută.

Din materialele statistice ale 
misiei O.N.U. pentru Europa publi
cate în anul 1966 rezultă că la cen
trala Pridniprovskaia din U.R.S.S. 
grupurile de 150 MW asemănătoare

. De re- 
energetic 
utilizare 
68,63 la 

cu numai 
proiectat.

a

săruri 
opriri 
caza-

Paro-

Grupul energetic IV de 150 MW 
de la termocentrala Paroșenf.

Stadiu și

cercetări

Colectivul 
tehnicieni 
Petroșani 
preocupat 
dii]< r și 
mai multe
minei itului. 
selc lucrări 
cercetare, i 
ficarea relațiilorIa

s. c. s. w.

de ingineri și 
din cadrul S.C.S.M. 
este în continuu 
de extinderea stu- 
cercelărilor în cît 

domenii specifice 
Dintre numeros- 

i aliate în curs de 
menționăm: „Veri- 

de calcul 
pentru stabilirea debitului de 
aer necesar aerisirii lucrărilor 
miniere în fund de sac"; 
„Stabilirea prezentei omolo
gilor ce însoțesc metanul în

straturile de cărbuni 
sura în care aceștia modifică 
limita inferioară de explozie 
a metanului"; „Determinarea 
parametrilor de aeraj care 
prezintă pericol de autoaprin- 
dere a cărbunelui"; „țlercetări 
asupra protecției cu siguranță 
intrinsecă a echipamentului e- 
lectric antigrizutos și antiex- 
ploziv”. Rezultatele acestor 
studii vor fi aplicate nu numai 
în Valea 
mine din

Start în pregătirea

de noi rezerve

Jiului ci și la alte 
țară.

La sectorul II al minei Aninoasa 
au început lucrările de pregătire a 
blocului I, din stratul 4, între ori
zonturile IX—XIX. Brigada condusă 
de minerul 
cat galeria 
rea acestor 
punerea în
ve de cărbune 
20 000 tone. ~

Crăciunescu Uie a ata- 
de bază. Prin executa- 
lucrări. se preconizează 

exploatare a unei rezer- 
evaluată la cca

|la proiectare și la cele executate); Sursele de 
transformatoare electrice; Natura zqomotliliii 

Metode de analiză și măsură a zgomo- 
Metode practice de obținere a

silențioase ; Metode practice pentru ale- 
Iransformatoarelor montate.

00 Pompe șt mstaiafii de noroi

lucrării stabilește criteriile de alegere a 
tipuri <ie pompe.

sini tratate următoarele probleme: Pom-

COSTIN I.
Prima parte a

celor mai polrivile
In continuare

pele de noroi existente și tendințe noi în proiectarea și exe
cutarea acestora (se descrie fiecare pompă 
tele de exploatare economică.

si șe arată limi-
întreținerea și reparația in 

șantiere, insistîndu-se asupra pieselor de mare uzură) ; Pom
pe de noroi pentru sondeze ; Grupuri molopompe acționate 
prin transmisii mecanice și hidraulice ; instalați: de depozi
tare, preparare, curățire și circulație a noroinlui

SEMNALĂRILOR CRITICE ALE ZIARULUI

După publicarea articolului „Cînd 
soluțiile tehnice sînt în dezacord cu 
N.T.S.", publicat în ziarul nostru 
nr. 5781, conducerea E.M. Vulcan 
ne răspunde. „Fată de situația sem
nalată, conducerea sectorului aeraj 
a luat următoarele măsuri". „Măsu
rătorul de gaze Puiu Gheorghe a 
fost sancționat cu pierderea inte
grală a primei de producție pe luna 
mai, prelucrarea abaterii acestuia 
(necompletarea tablei cu evidența 
metanului) în tata întregului colec
tiv de măsurători de gaze. De ase
menea, s-a luat măsura ca în con
tinuare să fie schimbat din funcție 
personalul care se găsește necores
punzător, cu ocazia examinărilor".

tarea acestui funicular, caro a fost 
casat după o peru < dă de funcții na
re de 36 ani.

In momentul 
funcție, 
cupe și 
au fost 
greu pe
iarnă. In luna aprilie, însă, a înce
put strîngerea cupelor și cărucioa
relor”.

S-o fi terminat 
lor ? Se cuvine un

pe traseu 
cărucioare 
ridicate din c.
acest' traseu

calorii lui din 
mai erau cîteva 
căzute, care nu 

iza accesului 
în timp de

oare strîngerea 
răspuns.

S-o fi terminat 
strîngerea utilajelor ?

La nota „In așteptare", am primit 
următorul răspuns din partea 
C.C.V.J.: In cursul lunii decembrie 
1967, funlcularul Aninoasa — Petri
la a fost scos din funcție, iar în 
luna aprilie 1968 a început demon-

„Semnalărîle cuprinse in articolul 
„Probleme urgente care-și așteaptă 
rezolvarea" au fost examinate cu 
atentie, luîndu-se măsurile necesare 
— ne comunică conducerea Grupu
lui II construcții Petroșani.

Execuția lucrărilor de finisare se 
face după grafice, iar eșalonarea 
lor tine cont de schelele aflate 
dotatia șantierului și efectivele 
xistente, îneît să fie corelate 
necesitățile predării în termen 
noilor obiective. Au fost luate
suri pentru impulsionarea lucrărilor

în
e-
cu 

a
mă-

la 'Centralele termice — urmînd ca 
centralele nr. 1 și 2 Petrila, nr. 2 
Lupeni, nr. 2 Petroșani, cea de la 
Uricani — intrate încă de anul tre
cut in funcțiune în mod provizoriu 
— să tie terminate și predate la 
recepția definitivă în cursul trimes
trului 111".

co- 
Am
ce-
în-

„Vă facem cunoscut că sintem 
cu totul de acord cu cele arătate în 
articolul critic apărut în ziar des
pre neregulile din colectivul nostru 
privind respectarea N.T.S. — ne 
mimică conducerea E.M. Dîlja. 
luat măsuri disciplinare, asupra 
lor care s-au făcut vinovati de
călcarea normelor de tehnica secu
rității muncii. Cazurile arătate în 
articol, de încălcare al N.T.S., au 
fost prelucrate cu întregul personal 
al minei, inststîndu-se asupra urmă
rilor ce pot avea aceste abateri de 
la normele de siguranță.

Vă rămînem îndatora'' pentru 
sprijinul ce ni-1 dați pe ace.iJă cale, 
în scopul aplicării și respectării 
N.T.S. la mina noastră".

Lupe.nl
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Spre 
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și depășit pla-

rea-

poște

cu
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1),30

reali- 
către 
aces-

gluma wins. In
schimb a fost prinsă hnafa.

este numai o comună 
cătune risipite prin văi

au obținui 
cele 5 sec-

Drumul de acces a 
impracticabil, grădi- 

locatari au lost i- 
s-a sinchisii 

IC.O

pîraiele

(Urmare din pag

...................... .........................................

MIERCURI 3 IUI IE

JOZSO
HABLIK

Se-aud
noaptea de 29 spre 30 iunie 
a încetat din viatei, în urma 
accident tragic, lozsef Hablik, 
militant al mișcării muncilo-

rlin Valea Jiului.

Complicitate

ARBORELE
vechi 
resl:

lozsef Hablik s-a născut la 7 ma 
1910, în orașul Lupeni. 
copilărie a cunoscut din

■ ferea capitalistă, 
existenta a intrat. 
12 ani, curier la 
In iulie 1929, la 
devine membru al Partidului 
nist Român. Ca membru 
a militat neobosit pentru cauza cla
sei muncitoare. Considerat de ex- 

r plralalori drept
los, a fos! în. repetate 
lat si întemnițai. Din 
pîna în noiembrie 1932 
ra deținui politic, la 
«lin Deva. Incepînd cu 
și ning în noiembrie 1 
rhis tot ca deținui potit 
județul Olt, iar de aici este 
rat la Tg. Jin. de undo a 
berat în auousl 1944.

După 46 de ani de muncă statul 
nostru socialist i-a acordat o pen
sie caro să-i asigure o bătrînete li
niștită. fără griji. Tragicul accident 
La curmat însă firul vieții.

Decesul lui lozsef Hablik consti
tuie o grea pierdere. Membrii de 
partid, comuniștii din ilegalitate, toți 
acei care l-an cunoscut îi vor păs
tra o vie amintire.

Inmormintarea va avea loc în ziua 
de 2 iulie a. c., ora 17.

Un grup de tovarăși

t

Din fragedă 
plin exploa- 
a-și cîștiga 
n-avea încă 

Est-LupenL 
de 19 ani, 

Cornu
al P.C.R.

Considerat de 
un element pericu- 

rînduri ares- 
ianuarie șl 

a fost închis, 
penitenciarul 

luna iunie, 
este în- 
Caracal, 
transfe- 

fost el*-

Nu era zi in care controlo
rii Colirlca Marcu și Cluceru 
Silvia să nu se „îmbarce" pe 
vreo cursă. Dacă-i vedeai cu 
cită pasiune „cercetau" dia
gramele și verificau dacă loji 
pasagerii circulă legal, nu pu
teai să nu exclami: Așa con
trolori mai rar! Ce făceau ci 
după ce coborau to/i pasage
rii din autobuz, nu mai aveai 
de unde ști! Cum procedau, 
de tapt, cei doi controlori la 
verificarea gestiunii ? După ce 
tăceau „casa", 
taxatoarea 
nus“. In 
„plus", ei 
leșie" cu 
cazul unui 
parte" dc 
își pretindeau partea. Pină fn- 
Ir-o zi (11 iunie) cînd fapta 
celor doi controlori, în com
plicitate cu taxatoarea Cioba
nii Niculina, a fost desc.operl-

iar complicii și-au primit 
răsplata: desfacerea coatinc- 
tului dc muncă.

nGluma“
cleptomanei

Record til

DE TULÎPAN

vedeau dacă 
are „plus" sau „mi- 
cazul cind ieșea 
îl împăr/eau „fră- 
taxaloarea. Iar în 
„minus", pus „deo- 
taxaloare, cei doi

N-am trăit in timpurile ace
lea și nici nu cred că Cristos 
ar fi pulul preface apa in vin 
fără să-i adauge „ceva". Dar 
sînt convins că clin spirt, za
hăr și apă pofi prepara li
chior. Asta o știe oricine. Re
țelei a vrut s-o aplice și Mu- 
reșan Elisabeta din 
Cum a procedai ? A 
magazinul alimentar 
servire din cartierul 
a dat „bună ziua", 
bat-o pe vînzăloare 
tale. Apoi a pindil-o 
întors capul in altă
a început... furtul. Fiind însă 
prinsă cu mi/a-n sac (a se citi 
un litru de spirt rafinat în va
loare de 57 lei), a spus că a 
vrut să facă... o glumă. Numai

Petroșani, 
inlrat în 
cu auto- 
l.ivez.cni, 
a între- 

de sânâ- 
pină și-a 
parte și

ho se omologhează !
asociațiile sportive Minerul 
și Parîngul Lonea a avut 

o întrecere originală 1

18,00
intre

Vulcan
Iac duminică
Incepînd de la olimpiadele din anti
chitate și pînă în zilele noastre, 
încă nu s-au cunoscut întreceri spor
tive... fără sportivi Dar iată că am 
ajuns s-o vedem și pe asta! Care 
«l.'n asociații a fost cu ideea, n-are 
imoortantă. Cert este însă faptul că 
și itî. și cealaltă, parcă întelogîn- 
flu-se și-an lăsat sportivii... 
odihnească, E doar vacantă 
vă, si-au zis! Și vacantă au

ei, nu și-a trimis echipa 
la Petrila. Deci scorul a ■ 

—1. Mai „incisivi", vulcă- 
preluat conducerea prin 19,00

Pirîul Brăifa nu le dă atîla 
bătaie de cap locuitorilor din 
Călea Brăii — Lupeni ca pî
raiele artificiale « „izvorăsc" 
din conductele de alimentare 
a orașului cu apă potabilă, ce 
trec prin apropiere. Ziua, 
noaptea, aceste piraie curg în 
continuu. 
devenit 
nile unor
nundale dar nu 
nimeni de la sectorul 
Lupeni să repare - conductele 
sparte. Așadar, pe Calea Brăii 

pîraiele cum curg..." 
ce în oraș se duce 
apă. Dar lucrătorii dc 
au urechile infunda-

„Se-aud 
în timp 
lipsă de 
la I.C.O.
te și vederea scurtă si nu le 
aud și nici nu le văd.

La magazinul ali
mentar din Banița 
conserve, băuturi 

și cam ații I

și-a deschis 
miiie de corole
aurii

Sîntem în acele zile de iulie cînd arborele de 
lullpan își deschide cu dărnicie mii de 
aurii. Aici, la margine de șosea, acest 
— monument al naturii — inundă lunca 
niului cu inegalabilă frumusețe. Imbinînd 
nios talia- uriașă a copacului viguros cu gingășia 
petalelor rubinii, orientate spre cer, arborele de 
tulipan răsplătește din plin pe cel care întîrzie 
o clipă, pe potecuța de lingă șosea, pentru a-i 
admira măreția și prospețimea.

Da, sîntem în acele zile cînd 
rii actului de frumos pe care 
are originea în pădurile Indiei, 
pe fundalul crestelor Parîngului. Și care ne in
vită să-l privim și să-l răsplătim cu recunoștința 
glodurilor bune.

corole 
arbore
Iscro- 
armo-

putem fi marlo- 
un arbore, ce-și 
ni-I dăruie aici,

Trimestrul II a fost încheiat 
de către C.C.V.J. cu un bilanț 
pozitiv: plus §868 tone

să se
SDortl- 
făcut, 

sore nemulțumirea multor iubitori al 
spartului din Valea Jiului. Dar să 
vedem cum a evoluat... scorul între 
tele două asociații.

Prin neprezentarea echipei de fot
bal la Aninoasa, pentru a susține 
meciul din cadrul „Cupei României", 
edi|ia 1968 — 1969 asociația Minerul 
Vulcan a luai conducerea cu 1—6

Parîngul Lonea a riposlat prompt și, 
la rîndul 
de fotbal 
devenit 1 
nenii au
forfaitul echipei de handbal la Lu
peni. Asociația Parîngul Lonea a e- 
galat din nou ; echipa de handbal 
a obtinut performanta de a nu se 
prezenta chiar pe teren propriu 1 . 
Scor 2—2. Nemulțumiți cu rezulta
tul egal și -cu faptul că lonenii au 
avut „curajul" do a pierde prin ne- 
prezentare pe propriul teren, vulcă- 
nenii i-au imitat pe dată. Au pier
dut la volei tot acasă, și tot prin 
forfait. Recordmană a devenit ast
fel asociația sportivă Minerul Vul
can : 3—2. „Recordul" însă nn se 
omologhează. Ambele asociații spor
tive au rămas astfel corigente la ca
pitolul... sportivitate.

Pentru cei mici. Poves
tiri pe degete : „Pălăriile 
lui Minciunilă". Prezintă 
Brîndușa Zaița Silvestru. 
Filmul „Căciulită ferme
cată".
Tv. pentru specialiștii din 
industrie. Tema: Auto
matizări în mașini unelte. 
Curs de limba engleză 
(lecția a 23-a).
Tv. pentru școlari : 1 001 
do întrebări. „Yoga șl 
medicina".
Telejurnalul de seară. 
Film serial : ,,Thierry 
Fronde".
Opinia dumneavoastră. 
Tema ; , Implicațiile indi
ferentei".
Seară do teatru : 
meni și șoareci" 
Steinbeck, 
un colectiv 
Național I. 
In pauză : 
mentar : La
dinile — producție a Stu
dioului Alex. Sahia. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

la

20,26

20,45

23,00
23,10

„Oa- 
de J. 

Interpretează 
al Teatrului 

I.. Caragiale. 
Filmul docu- 
toate la t i tu -

păgubașii și profitorii
(Urmare din pag. i)

I

ralului). De aici comanda e 
la U.J.C.M. Deva, de unde 
inlală la I.C.R.M. București, 
uzinele Electronica. La 
ca"

Deva
înși

de 
de

la
a-

meșteșugăreșli 
client — atelier 

U.J.C.M. Deva — 
— U.J.C.M. Deva 
atelier

Iată „operativitate" ! Iată 
într-o perioadă cînd totul 
să se rezume la formarea 
piu număr de telefon, iar 
atelierul de reparat să-ti 

televizor defect ? Sperăm 
voii viziona totuși pro-

analele cooperativei 
din Valea Jiului :
— cooperativă — 
I.C.R.M. Petroșani
— cooperativă —

,,operativitate" 1
— client, 
deservire 
ar trebui 
unui sim- 
cel de la 
răspundă :

dis-

trimisă 
e îna- 

apoi la 
„Electroni-

piesa e împachetată într-o lădi- 
tă. Ir misă la I.C.R.M. București de 
unde e expediată la U.J.C.M. 
apoi la cooperativă, la atelier 
sfîișit ajunge la client.

„N-avem ce face, spun cei 
cooperativă. Aceasta c filiera
provizionare". Complicată filieră.

In timp ce omul așteaptă acasă 
repararea televizorului, piesa lui se 
plimbă cu tramvaiul 15 de la uzina 
„Electronica" 
București, 
tu] că și 
se men ca, 
depozite, 
darnic, să fie de folos cuiva.

Dar pentru reparațiile aparatelor 
care nn se mal află în termenul .de 
garanție? Filiera de aprovizionare 
cu piese de schimb începe asemă
nător (client — atelier — coopera
tivă — U.J.C.M. Deva) și apoi se 
complică. De unde se aprovizionează 
U.J.C.M.-ui ? De la fabrică și de mul
te ort (rugăiji cititorii să retină) de 
la... I.C.R.M. Petroșani. Acesta e in
tr-adevăr drumul „cel mai scurt" în

la depozitele I.C.R.M. 
scapă din vedere fap- 

Petroșani există, de a- 
l.C.R.M. în ale cărei

Se
în
un

aceeași piesă, așteaptă za-

celor două genuri de re- 
garanție și post-garanție, 

rostul ei fiind clar: 
„amestecarea" gestiunilor, e- 

re-

„Aveți un 
că diseară 
gramul".

Diferența 
parații, în
este necesară, 
evita , amestecarea" gestiunilor, 
vilă tentatia ca piesele pentru 
parații în garanție (gratuite pentru 
client) să fie folosite pentru repa
rații post-garanție (plătite de client).

Faptul că procurarea pieselor 
coșare reparațiilor de orice fel, 
ele în garanție sau nu, se face 
de greu, deschide o poartă spre 
tiguri ilicite, în dauna 
ruin!, pentru unele elemente certate 
cu cinstea. Pe dTumuJ sinuos (client 
— atelier ș.a.m.d.) cumpărătorii sînt 
ușor păgubiți, ei nu de. puține ori 
întîlnesc în cale profitorii. Aceștia 
nu așteaptă decît complicații de a- 
provizionare ca să propună lîrgurl 
ea cel relatat mai sus. Ce altceva

ne-
fie 

atît 
cîș-

cumpărăto-

dovedesc bonurile neînregistrate gă
site de comisia menționată la ate
lierul de reparat televizoare de la 
Lupeni ? 1

Depozitele I.C.R.M. Petroșani
pun de piese de schimb, a căror va
loare totală însumează peste nouă 
milioane lei. De ce cooperativele nu 
se aprovizionează direct prin acest 
I.C.R.M. ? Mai mult decît atît. Con
ducerea I.C.R.M. preconizează înfiin
țarea unui magazin pentru desface-, 
rea cu amănuntul a pieselor de 
schimb pentru televizoare, aparate 
de radio, frigidere, mașini de spă
lat etc. (cu plata la vînzător sau, 
pentru livrările efectuate la domi
ciliu, prin P.T.T., cu plata ramburs). 
Măsura e binevenită. Se vor descurca 
astfel ițele complicate ale aprovi
zionării cu piese de schimb. Dacă 
pe plan local se poate asigura apro
vizionarea cu aceste piese, să se re
curgă la această cale. Dacă atelie
rele vor fi aprovizionate astfel în- 
cît să dispară replica „n-vem pie
se", atunci tehnicienii vor fi preo
cupați nu de procurarea pieselor pe 
căi ocolite, ci de ridicarea calității 
reparațiilor. Și atunci nu se vor mai 
repeta cazuri ca cel al lui Vătules- 
cu Emil.

Bănită nu 
formată din 
de munți, ci și sediul unor unităll 
economice cu colective stabile de 
salariați care nu trăiesc din culti
varea pămîntului și creșterea vite
lor. Salariații carierei Bănită, de 
unde își iau drumul spre furnale 
cantități importante de calcar side
rurgic, ai stației C.F.R., ai școlilor 
etc. nu au altă sursă de aprovizio
nare mai apropiată decît magazinul 
di.n Bănită aparținînd O.C.L. Alimen- 

ra.
De multă vreme est magazin își 

decepționează cumpărătorii.
— In afară de borcane 

cutii de conserve, paste 
pește sărat și alte cîtevi 
— ne declară tov. Ignat 
șeful stației C.F.R. Bănită 
rile sînt aproape pline 
Sînt la Bănită dc laț 1; februarie a- 
nul acesta, dar do' altt-nci rareori 
am putut găsi strictul necesar pen
tru familia mea. Nu s<j 'găsește sa
lam prosapăt, unt, brînză și alte 
produse necesare consumului zilnic 
tntr-o familie.

Aprovizionarea cu pîine prin a- 
cest magazin ridică mari probleme 
Pîinea se aduce în cantități insufi
ciente. Ca să poți cumpăra o pîine 
intermediară trebuie să te interesezi 
din timp rînd vine mașina, să pierzi 
cel puțin o oră 
Deși muncitorii 
ceilalți salariati din 
pîine în fiecare zi, 
cu acest produs se 
două ori pe 
acestui 
găsești 
do loc.

Este 
cerii O.C.L. 
modului 
prin acest maaazl". "'mată dc mă
suri concrete care să’ reflecte preo 
cupare pentru satisfacerea cerințe
lor populației acestei local’tălL

Minele Aninoasa, Vulcan și IJri- 
cani au fost salvate de eforturile 
din decada a treia, reușind astfel să 
depășească planul cu 1 280 tone, 
1 787 tone, respectiv, 1 239 tone.

E. M. Dîlja și E. M. Paroșeni 
rămas în urmă cu 4 157 tone, 
pectiv, 9 292 tone. Aici se cor 
suri energice și imediate pentru 
minarea cauzelor care, în afara 
sei do efectiv, împiedică buna < 
fășutare a procesului de prodig

: au 
res- 
mă- 
eli- 
lip- 

des-

mod 
pîine

i
3

cu (jem, 
făinoase, 
produse 

Dumitrii, 
— raftu- 
băutură

în așteptarea eL 
carierei Bănită șl 

localitate caută, 
aprovizionarea 

face numai de
săptămînă. In virtutea 
de aprovizionare, ori 
veche, ori nu găsești

necesară, din partea condu- 
Alimentara, o analiză a 

cum se face aorovi-zionarea 
■1 'mată

bazin, au îndeplinit 
nul lunar și trimestrial.

Exploatarea minieră Lupeni a 
lizat în luna iunie un spor de 9 256
tone de cărbune, toate cele 9 sec
toare ale minei îndeplinindu-și pla
nul. De remarcat că, minerii lupe- 
neni au făcut tradiție din realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
organizare își spune aici 
lență cuvîntul.

Un plus de 3 561 tone 
și minerii petrileni. Toate
toare ale minei au îndeplinit planul. 
Mai multă preocupare pentru 
zarea ritmică ă planului de 
sectoare, ar spori potențialul 
tui harnic colectiv.

Mina Lonea a reușit să' dea 
plan 1 862 tone de cărbune. Cu ex
cepția sectorului II, care a rămas 
în urmă, celelalte 4 sectoare au ob
ținut realizări frumoase.

Livrate 
bcnciicla- 
rilor aterni

Produsele realizate de construc
torii de autocamioane și de mașini 
și utilaje agricole sînt tot mai soli
citate peste hotare. Prin intermediul 
întreprinderii romanești dc comerț 
exterior „Auto-Tractor" au fost li
vrate recent în R. P. Chineză, Ce
hoslovacia, Columbia și Uniunea So
vietică peste 1 900 remorci bascu
lante tip RM-1, autocamioane SR-131 
și SR-132 dc trei tone, autoturisme 
de teren M-461.

Aceeași întreprindere a expediat 
în cadrul contractelor existente u- 
nor parteneri comerciali din Bulga
ria, Iran și Ungaria aproape 900 cul
tivatoare purtate CPU, semănători 
SPC-6, selectoare universale SU-4, 
pluguri purtate PT-3.

(Aqc'pros)

lizarea sarcinilor, sporite 
roadele trecute, se cer 
stinuto. măsuri imediate 
situația o cere și cu pre- 
Dilja și Paroșeni. Reali- 
ră ă olanului, îmbunătă
ții cărbunelui extras, fo- 
cioasă a f udului do tunp 
ridicarea la plan a bri- 
ase în urm i, sînt fftor' 
meura -cu succes la înde 
■cinilor viitoare.

„Că de nu ar fi, 
nu s-ar povesti..."

Șf feti 
căror 

dc zi

Medreu loan.
Franko 
li nărui 
cîfiva 
care
iudefeană

F.lisa-
Popa 

dintre 
se va 

a

cu basme despre zmei 
Inimoși, cu basme al 
film se desfășoară zi 
printre noi.

Franko lboy>, 
Blai Glieorghc. 
beta și veșnic 
Con.slanlin sini 
membrii brigăzii 
prezenta fa faza
‘estivalului tineretului hunedn- 
rean. Textul capătă nuanțe, se 
colorează cu pastelurile izvo- 
rîle din instrumentele forma
ției de muzică ușoară condusă 
de Nelu Botojel. Si pentru că 
basmele nu-s frumoase docil 
povestite, urăm tinerilor din 
brigadă succes, iar în privința 
premiilor să aibă ■ do-o 

adevărată

O

©

©
©

PROGRAMUL I :
5,00 Buletin de știri; 5,05 — 

6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de șliri; 9,30 
Matineu literar; 10,00 Cîntece 
pentru cei mici; 11.00 Buletin 
de știri; 11,05 Ora specialistu
lui : Fizica modernă; 11.45 Sfa
tul medicului; 1200 Dansuri 
și fantezii do estradă; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul .preferat; 13.00 
Radiojurnal. Sport; 13 20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoara; 
14,00 Din rîntecele și dansu
rile popoarelor; 14,15 Do re? 
De undo? De cînd?; 14.30 jRa- 
dio-nubli< itale; 15,00 Buletin 
de știri; 15,15 Me^diane; 
15.3(1 Formații vocale și instru
mentale de muzică isoară; 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Cores
pondență specială; 16 15 V ata 
de concert a Capitalei; '7 15 
Odă limbii române; 18,00 [Bu
letin de știri; 1802 Radiosim- 
pozion; 18.20 Balade și jocuri 
populare; 19,00 Radiogazeta 
dc seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 70,00 
Buletin de știri; 20,05 A 7-a 
artă; 20,20 Melodii populare; 
20.40 Orchestrele Paul Ghent- 
zer și Peroz Prado; 20,55 Noap
te bună 
serial : 
tii de 
tîlnire 
jurnal. 
Sport;
23,07 Melodii ascultate cu plă
cere; 24,00 Buletin de știri; 
0,05 -5.00 Estrada nocturnă.

copii; 21.05 Teatru 
Bicicleta în fata por- 

John Hayes; 21,25 In
ce jazz-ui; 22,00 Radio- 
Buletin meteorologic.

22,30 Moment poetic;

PROGRAMUL II :
7,(M) Cîntecc si jocuri de pe 

întinsul patriei; 7.30 Buletin 
dc știri; 7,39 Muzică; 8,00 Jo
curi populare; 8 10 Tot înain
te (emisiune pentru pmnierife 
8 30 Buletin de știri: 9.00 O- 
pera în foileton : „Elixirul dra
gostei" de Donizetti; 10,00 Bu
letin de știri; 10.05 Cîntă Ro
di ca
10,30 Emisiune literară pentru 
școlari; 11,15 Orchestra de mu
zică populară „Miorița" din 
Brasov; 11,30 Melodii de Ely 
Roman si Gherase Dnndrino; 
12 00 Buletin de știri; 12,07 
Opera în foileton (continuare); 
12,25 Cîntecele vîrstelor: 13,00 
Piese instrumentale 
pozi'tcri români; 
folcloric; 14,00
14,08 Concert de prînz; 
Voci, 
Orizont științific; 
că;
ușoară; 17,00 
17,15 Doine și 
lore; 17,40 Radio-publicitate; 
18,10 Cîntecc și piese corale 
de Ion Borgovan; 18,30 Pagini 
antologice din creația scriito
rilor noștri; 18,55 Buletin 
știri; 19,00 Tezaur 
muzical; 19,30 Discuri 
lexandru Lupescu; 
cui melomanilor; 
specialistului; 20,50 
strumentală; 21,00

Palfu si Florin Dorian;

de c--m-
13,30 Album 
Radiojurnal;

15,00
orchestre, melodii; 15,30 

16,1.5 Muzi- 
16,25 Concert de muzică 

Radiojurnal; 
jocuri popu-

de 
folcloric 

cu A- 
19,50 Cer-

20,3(1 Ora 
Muzică in- 
Buletin de 

21.05 Meridiane — melo
dii; 22,00 Romanic; 22,20 Frag
mente din opera „Somnanbu- 
la" de Bellini; 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Lucrări audiate la 
tribuna internațională a com
pozitorilor — Paris 1967; 0,05 
Muzică ușoară; 0,55—1,00 Bu
letin de știri.

IULIE
Noiembrie : 
Angelica și 

Un nabab 
Cenușa. 

- Mine- 
noapte;

MIERCURI 3
PETROȘANI — 7 

Oscar; Republica : 
regele; STADION :
maghiar; PETRILA : 
seria I—11; LONEA ■ 
rnl : Cea mai lungă 
PAROȘENI : Prostănacul; VUL
CAN : Sărbătoarea Coreei; 
LUPENI — Muncitoresc: Fe
riga de aur; Cultural : Eu. eu, 
eu și ceilalți; UR1CANI : Am
prenta.
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T ehe-
40 de

de știință români in iui.
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Semnarea Tratatului
de neproliferare a armelor

esterrae al Românie8Cuvîntuf mmâsfrukai afacerilor

Rezultatele alegerilor
Sondajul
Institutului Gal lup

ar
de

statelor a stocurilor de 
și a mijloacelor

în-
au 

ști-
în-
tn

Corespondentul
N. Cristoloveanu, trans- 

iulfe, Andrei Gromîko, 
afacerilor externe al

Llewllyn Thompson, atnba- 
S.U.A. în U.R.S.S., și sir 
Harrison, ambasadorul Ma-

de 
o- 
de 
de

grupului ic oameni

MOSCOVA.
Agerpres, 
mile : La 1 
ministrul 
U.R.S.S., 
sadorul 
Geoffrey
rii Britanii în U.R.S.S., au semnat în 
numele țărilor lor Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare.

Alexel Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a participat la solemnitatea semnă
rii, a anunțat — în cadrul unei 
cuvîntări — că guvernul sovietic a 
adresat tuturor guvernelor un me
morandum cu privire la unele mă
suri urgente pentru încetarea cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare.

Tratatul a fost semnat de repre- 
zeni’nți ai numeroase state.

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România, Tra
tatul a fost semnat de Cornelia 
M.'inescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România. 

Luînd
Cornelia 
T ratară], 
urmare 
către 
pentru 
zultatul
diplomatice, 
lunoate

România și-a adus încă de 
CC-put contribuția constructivă 
laborarea 
rare a 
ficat e 
măști ră 
pace și

Negocierile complexe care 
vut ca 
lui deschis astăzi 
scos în evidentă 
doptarea acestui 
ment international 

eficienți pentru realizarea de 
acorduri în domeniul dezarmă- 

In acest sens, de pri- 
importantă și urgentă, sînt, 

in-

senatele
me nucleare 
transportare la tintă a acestora.

Guvernul român — a spus în 
cheiere vorbitorul — va depune
continuare, alături de celelalte sta
te socialiste, alături de toate țările 
iubitoare de pace, eforturi susținute 
pentru înfăptuirea de noi măsuri în 
domeniul dezarmării, pentru asigu
rarea unui climat de pace, securi
tate și colaborare internațională.

CHICAGO. — Trimisul special A- 
gerpres, N. Ionescu, transmite : Con- 
ti'nuîndu-și vizita la Chicago, tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu și oa
menii de știință români care îl în
soțesc au fost oaspeții Universității 
Illinois, importantă instituție de 
vățămînt superior din S.U.A. Ei 
vizitat laboratoarele de cercetări : 
ințifice.

Oaspeții români au participat, 
asemenea, la un dejun oferit în 
noarea lor la clubul oamenilor , 
afaceri de președintele Camerei 
comerț din Chicago, M. Gilchrist, 
președinte al Companiei' „Universal 
Oil Products". Cu acest prilej, vice- 
premierul român Alexandru Bîrlă

întreținut îndelung cu 
dr. George Beadle, pre- 

Universității din Chicago, 
Premiului Nobel, precum 
oameni de știință și re- 
ai cercurilor de afaceri 

Camerei

deanu s-a 
gazda, cu 
ședințele 
laureat al 
și cu alli
prezentanți

Chicago: Președintele 
comerț și-a exprimat convinge- 
în toastul rostit, că această vi
va oferi însemnate posibilități 

o mai bună cunoaștere reci- 
exprimat dorința sta

nca i strânse contacte e- 
și științifice între Statele

din 
de 
rea, 
zi ta
pentru 
procă și și-a 
biltrii unor 
co no mice
Unite și România.

La 30 iunie, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu și oamenii de știință oare 
îl însoțesc au sosit pe calea aerului 
în capitala statului California, 
Angeles.

O cola- 
rodnică,

IRAN : 
borare 
bazată pe egalitate 
în drepturi și a- 
vantaj reciproc, 
se stabilește tot 
mai mult între Ro
mânia și Iran. In 
cadrul ei, fabric i 
națională de auto
mobile din 
ran livrează 
mini-aulobuze Ro
mâniei.

din Franța...
*

Cuvîntarea
cuvîntul 

Mă n eseu, 
care va 
semnăriia

numărul 
intrarea în 
unei

a
negocieri.

și-a adus

cu acest prilej, 
a declarat că 

prinde viață ca 
și ratificări' de

de stai? necesar 
i vigoare, este re- 

laborioasc activități 
unor ample și înde-

la în- 
la e- 

unui tratat de neprolife- 
armelor nucleare, just și e-
care să corespundă într-n 
cît mat mare aspirațiilor de 
securitate ale popoarelor.

au a-
ipzultat elaborarea Tratatu- 

spre semnare au 
necesitatea ca a- 
important instru- 
să fie urmată d? 

realizarea

PARIS. — Ministerul de Interne 
al Franței a făcut cunoscut rezul
tatele votului în cele 316 circum
scripții în care s-a desfășurat dumi
nică cel de-al doilea tur de scrutin 
al alegerilor parlamentare. Pentru 
candidații Uniunii pentru Apărarea 
Republicii au votat 6 762 170 alegă
tori, adică 46,39 la sută din totalul 
panticipantilor la vot, pentru candi
datii Partidului Comunist Francez — 
2 935 775, adică 20,14 la sută, pentru 
cei ai Federației Stîngii Democrate 
și Socialiste — 3 090 338, adică 21,25 
la sută, pentru cei ai Centrului — 
1141305, pentru diverse formațiuni 
mai mici ale stîngii — 144 361, iar 
pentru grupările dreptei — 496 463 
alegători.

Așa cum reiese din cifrele citate, 
pentru candidații formațiunilor gu-

baza legii electorale în vl- 
configuratia noii Adunări Na
va fi sensibil diferită de nu- 

voturilor obținute de fiecare

vernamentale (U.D.R. și republicanii 
independenți) au votat 6 762 170 a- 
legători iar pentru candidații stîn
gii (P.C.F. și F.S.D.S.) — 6 187 474 
alegători. Cu toate acestea, datorită 
sistemului de distribuire a mandate
lor pe 
goare, 
tionale 
mărul
formație politică. Astfel din cele 487 
de mandate atribuite 294 revin Uni
unii Democrate pentru cea de-a V-a 
Republică (fost U.N.R.), 64, republi
canilor independenți, I 
Comunist Francez. 57 
Stîngii Democrate și I 
cent riști lor, 
mai mici ale 
dreptei.

34 Partidului 
’ Federației 
Socialiste, 27 

3 diverselor grupări 
stîngii și 8 grupărilor

Și ale celor din Islanda
3 » -l_

Conferința

pași
no1 
ri: 
tnă
după părerea guvernului român, 
terzuerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea experiențelor cu arma 
tornică, încetarea producției de 
mament nuclear, reducerea și, 
nltima instanță, eliminarea din

a-
ar
in

ar-

REYKJAVIK. — După 
mai mult de jumătate 
total al voturilor exprimate în ale
gerile prezidențiale de duminică din 
Islanda, dr. Kristian Eldjarn este a- 
sigurat de victorie. El a obținut a- 
proximativ 65 la sută din voturi și 
se așteaptă ca procentul să crească 
în regiunile rurale, unde numărătoa-

calcularea a 
din numărul

rea voturilor
Dr. Kristian

de cultură 
istoric de
20 de ani 

Reykjavik.

taeM Conferinței 
pentru restabilirea 
în Oreda

internaționale 
democrației

sprijinit de acea parte 
tării care se opune 
N.A.TO. Oponentul său 
prezidențiale a fost

GENEVA - Conferința 
țională pentru restabilirea 
ției in Grecia s-a încheiat 
Parlicipantii au adresat un 
mocratilor din întreaga 
mîndu-i „să continue in 
ros sprijinirea poporului 
„izolarea economică și 
conducătorilor regimului 
Grecia. Intr-o rezoluție
unanimitate, conferința cere O.N.U., 
Consiliului Europei, tuturor organi
zațiilor internaționale și guvernelor 
să militeze pentru restabilirea drep-

• interna- 
democra- 
duminică, 
apel de-

lume, che- 
mod vigu- 
grec" prin 

militară" a 
actual din 

adoptată în

turilor și libertăților și eliberarea 
necondiționată și Imediată a tuturor 
deținutilor politici din Grecia, pre
cum și adoptarea unor sancțiuni ime
diate împotriva actualului guvern 
grec. Conferința condamnă sprijinul 
financiar și militar pe care îl acor
dă Greciei aliafii atlantici și cere 
încetarea lui imediată.

La conferință au luat parte repre
zentanți ai comitetelor pentru resta
bilirea democrației în Grecia din 14 
țări, precum și observatori ai unor 
organizații internaționale.

nu s-a încheiat încă. 
Eldjarn este unul din 

cei mai apreciati oameni 
ai Islander, arheolog și 
renume, director de peste 
al Muzeului national din
El se pronunță împotriva bazelor 

'militare străine de pe teritoriul Is
lander și este 
a populației 
participării la 
în alegerile
Gunnar Thoroddsen, actualul amba
sador al Islandei la Copenhaga, unul 
din liderii Partidului independentei 
aflat la putere. Thoroddsen este un 
cunoscut sprijinitor al Alianței atlan
tice.

PRAGA. — Luînd cuvîntul la 
Conferința raională de partid Pra- 
ga-9, A. Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
vorbit despre principalele probleme 
pe care urmează să le rezolve 
Congreșul extraordinar al P.C. din 
Cehoslovacia.

Acțiunile politice întreprinse de 
conducerea partidului după ianua
rie, a relevat' el, au avut ca scop 
înlăturarea deformărilor și a neîn
crederii dintre conducerea de par
tid, pe de o parte, și comuniști și 
cei fără de partid, pe de altă par
te. De asemenea, un alt tel a fost 
de a adapta partidul la munca 
condițiile noi, de a reda 
chipul său revoluționar 
tea de a conduce și i 
punct de vedere politic 
listă democratică, 
în ambele direcții 
importanți și au 
unei politici noi, 
bilă nu numai să rezolve 
mele acumulate, dar va da 
impuls dezvoltării socialiste 
nue. • ■

In continuare, A. Dubcek, 
tat că scopul activității p< 
este acela de a demonstra practic 
că în această tară nu există nici o 
altă forță politică mai hotărîtă cars 
să poată oferi garanții pentru dez
voltarea socialistă continuă, 
există altă 
lism decît 
dezvoltării 
acționează

După ce 
care nu 
întreprinse de partid, Dubcek 
referit la recen.ta declarație apărută 
în unele ziare cehoslovace sub de
numirea de „2 000 de cuvinte", ale

respinse de 
din Ceho- 
problemele 

fi rezolvate 
sa

cărei concluzii au fost 
Prezidiul C.C. al P.C. 
slovacia. Relevând că 
nesolutionate nu pot
prin greve și demonstrații fără 
se tină seama de necesitățile și po
sibilitățile societății și în 
organele cu răspundere 
mod. democratic, așa cum 
zează autorii amintitei.

afară de 
alese în 

preconi- 
decl-a rații,

Dubcek a spus că aceasta ar putea 
duce la conflicte și ciocniri care ar 
amenința procesul renașterii și ?ă, 
dacă Prezidiul C.C., guvernul, Fron
tul Național nu ar fi reacționat la 
acest document ar fi fost posibilă 
dezlănțuirea unei campanii împotri
va a mi! de lucrători cu munci de 
răspundere cinstiți, comuniști și ne- 
comuniști.

WASHINGTON. - 
sondaj al Institutului 
blică Gallup, Partidul 
continuă să rămînă minoritar în Sta
tele Unite. Din 5 316 americani ches
tionați în ultimele săptămâni, 27 la 
sută s-au declarat republicani, 46 la 
sută democrat!, iar restul indepen
denți. In anul 1940 republicanii și 
democrații erau aproape la egalitate 

respectiv 38 și 42 la sută.

Potrivit unul 
de opinie pu- 

repiiblican

in
i partidului 
și capaclta- 
inspira din 
viata socia- 
subliniat că 
făcut pași 

fost puse 
care va

El a
s-au

bazele 
fi capa- 
proble- 

un nou 
conti-

că nu 
alternativă pentru socia- 
programul marxist al 
socialiste în baza căruia 
partidul.
a amintit că există forțe

doresc succesul acțiunilor 
s-a

De ce a demisionat Ray Gunter
din cabinetul britanic

LONDRA. — Corespondentul Ager- 
pres, L. Rodescu, transmite: Demi
sia lui Ray Gunter din cabinetul bri
tanic este apreciată ca fiind surprin
zătoare pentru marele public, dar nu

atit pentru cercurile laburiste aflate 
încordată 
în sînul 
rîndurile 

a condus
din

Gunter
în fruntea căruia 
economică a gu- 
eforturi mai ales

CORSICA
(Urmare din pag. 1)

a rezistat unui nu- 
oamonf sprijiniți de 
jandarmerie. După 
asediu disperat, în 
oamenii se pregă-

banditul Arrighi 
măr de 200 de 
12.0 brigăzi de 
cîteva zile de 
momentul cînd
teau să aducă două tunuri, banditul 
a fost rănit și ucis de un ofițer.

Dar vendetta ? Nu se mai vor
bește de așa ceva în Corsica. Și nu 
mal face parte nici din ceea ce tu
ristul ar fi tentat să definească prin 
cuvîntul folclor. Mai există desigur 
„explicații" familiale, ca în orice 
altă parte, dispute îndelungate între 
sate vecine. în special pe teme po
litice. dar nimeni nu mai face acum 
victime pentru o problemă de o- 
noare

r'u cîtiva ani în urmă, Sartene a- 
vea reputația de capitala vendettei, 
dar acest qen de disoută a dispărut 
și de aici, 
mas vestit 
pe care o 
dai seama
cient să asiști la procesiunea Cate- 
naccio care are loc în Vinerea Ma
re. In această zi, pe străzile orașu
lui. nn bărbat duce o cruce din lemn, 
îmbrăcat înlr-o haină roșie și cu 
cioarele goale pHnse în lanțuri 
tinde și denumirea procesiunii : 
lena — lanț). Numai preotul din
giune cunoaște Identitatea peniten
tului. In trecut, acesta era în majo
ritatea cazurilor un bandit care în
cerca prin aceasta să și răscumpere 
păcatele. Potrivit tradiției, nimeni nu

multi incit trebuie 
și zece ani ca să

mașina mă poartă

In schimb, orașul a ră- 
pentru rigiditatea vieții 

duc locuitorii. Și ca să-ll 
de acest lucru este silfi

Pi- 
fde 
ca- 
re-

poate să joace acest rol mai mult 
de o singură dată în viată. Preotul 
numește în taină penitentul dintre 
numeroșii voluntari care se oferă și 
care sînt atît de 
să aștepte chiar 
le vină rândul.

...De la Sartcne
mai departe. Golful Porto, situat în
tre Ajaccio și Calvi, are reputația 
meritată de cel ma! frumos golf din 
Corsica. Adine săpat în coastă, în
tocmai ca un fiord, el este mărginit 
de faleze din granit roz. Aici este 
cel mai frumos apus de soare din 
lume. Porto, propriu-ais, este un să
tuleț situat la capătul golfului, a- 
colo unde se formează o vale îm
pădurită, plină, de eucalipți ce se 
întind pî.nă la nisipuri. Mergând mai 
departe spre Capul Corsica, drumul 
este, pe o lungime de 80 km, o suc
cesiune de plaje care, paradoxal, 
sînt majoritatea pustii. Numai regiu
nea Canari cunoaște ' o demografie 
ascendentă. In rest, emigrația a go
lit toate satele.

La Balagno, peisajul se schimbă 
complet. Balagne este o regiune 
fertilă promisă unei oarecare pros
perități. Aici ca și în alte multe lo
curi din Insula Frumuseții ar tre
bui create cooperative agricole căci 
regiunea are pășuni întinse și plan
tații de măslini ce ar putea fi ex
ploatate în mod rational.

In timpul călătoriei mele pe insu
lă, am stat de vorbă cu unele per
sonalități locale, printre care și cu 
un membra al Camerei economice,

Toni Casalonga. Acesta Intenționea
ză să dezvolte în principalele re
giuni ale Corsicii artizanatul. In par
te a reușit, așa îneît la ora actuală 
pe litoral există deja numeroase 
centre denumite „Case de artizanat".

Ultimii 20 de ani au marcat pu
ternic evoluția economică și socială 
a țărilor Mediteranei occidentale. 
Paralel, s-a înregistrat și o creștere 
demografică. Singura excepție o re
prezintă Corsica, unde densitatea 
globală a populației este de 18—19 
locuitori pe kmp. Exceptînd popu
lația principalelor aglomerări (Bas- 
tia, Ajacoio, Corte), în restul insu
lei densitatea este de 6—7 locuitori 
pe kmp, una dintre cele mai scă
zute din lume.

După ultimul recensământ, Corsi
ca numără 280 000 de locuitori, a- 
proa.pe Ia fel cît în 1765. Un exemplu 
concludent îl constituie faptul că între 
1955 
ani,
grărilor, 
acest fenomen 
an în an.

După părerea 
locale, pentru

-I960, respectiv în numai cinci 
insula a pierdut, datorită emi- 

aproape 27 000 locuitori și 
se accentuează din

la curent cu atmosfera 
existentă în ultimul timp 
guvernului. Provenit 
liderilor sindicali. 
Ministerul Muncii, 
a sprijinit politica 
vernului, depunînd
în domeniul programului laburist al 
preturilor și veniturilor. Cu trei luni 
în urmă, în cadrul restructurării gu
vernului, ministerul său a căpătat 
forma unui așa-numit departament 
al folosirii forțelor de muncă și pro
ductivității, la conducerea căruia a 
fost numită Barbara Castle, iar Gun
ter a fost trecut la Ministerul ener
geticii. După părerea observatorilor, 
tocmai această schimbare ar fi con
stituit una din principalele i 
nemulțumirii lui Gunter.

In ultimul timp s-a ajuns 
siune în sînul conducerii 
în jurul alegerii unui nou 
general al partidului, în 
Len Williams. Ray Gunter, datorită 
poziției sale de lider sindical influ
ent, ar fi fost unul din candidafii la 
acest post. Or, se crede că tocmai 
faptul că preferința liderilor labu
riști ar fi înclinat de partea altui 
candidat ar fi provocat decepția lui 
Gunter și ar fi constituit un al doi
lea motiv puternic pentru demisie.

cauze ale

la o ten- 
laburiste 
secretar

locul lui

multor personalități 
a se oferi tinerilor 

unele perspective de viitor în ca
drul insular, ar fi necesară o refor
mă a învățământului primar rural. 
Planul de reînnoire ar trebui să pre
vadă în primul rînd o inițiere țeh- 
nico-agricolă a profesorilor și
milarea unor linii directoare preci
se în vederea unei orientări profe
sionale adaptate la mediul insular 
și la evoluția Corsicii.

asi-

@ ROMA. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore', transmite: 
Luni a fost declarată o grevă ge
nerală în toate comunele din Sici
lia, care au fost lovite recent de cu
tremur. Qreviștii cer ca statul să 
intervtnă de urgenți 
bunătătirii situației 
au avut de suferit 
tremurului, precum 
voltarea economică

:ă în vederea îtn- 
în 
de 
și

a insulei.

zonele care
pe urma cu- 
pentru dez-
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AVION DE TRANSPORT
CD O LUNGIME DE 75 METRI

de pneuri ale trenului 
și de o defecțiune in- 
circuitu! electric, la 
Marietta (stalul Geor-

NEW YORK. — După o aminate 
de o zi cauzată de explozia unuia 
din cele 28 
de aterizare 
tervenilă in 
baza aeriană
gia) a avut loc primul zbor de în
cercare al avionului american de 
transport „c-5a Galaxy", considerat 
cel mai mare din lume. La sfirșitul

© DELHI. — Starea post-operalo- 
rie a pacientului Jadhav Sitaram, 
in virstă de 30 de ani, căruia I s-a 
transplantat o valvulă cardiacă de 
Ia un bărbat decedat cu șapte luni 
in urmă, evoluează favorabil — a 
comunicat un purtător de cuvin! a! 
spitalului din Bombay, unde a fost 
făcută operafia. Intervenția chirur
gicală, prima de acest gen realizată 
fn India, a fost efectuată de o echi
pă de 20 de medici, condusă de dr. 
Daslur, și a durat 3 ore și /'umălate.

testului, care a durat ceva mai mult 
de o oră, pilofii s-au declarat pe 
deplin salisfăcufi de performantele 
realizate de avion.

Avionul a fost construit de firma 
„Lockheed", costul său Hind evaluat 
la aproximativ 2 miliarde de dolari. 
El are lungimea de 75 m, poale rea
liza o viteză 
km la oră și 
zbor de 
completă 
km cu o

5 741
(120

de croazieră de 852 
are o autonomie de 
km cu încărcătură 

de tone) și de 10 178
încărcătură de 50 de tone.

Starea sănăfăfâs celw

NEW YORK. — O cursă <!■'
urmărire in automobil a avut
loc duminică seara pe s trăz.iie
orașului Meridian (Mississippi), i
pentru capturarea unui i ndivid I
certat cu legea. Cursa s a ter- !
minat cu un schimb de foruri <
care s-a soldat cu un mort și
3 răniți. Urmăritul. Albert 1
Tarrants, de 22 ani, a fost ră-
nit și arestat. In mașina sa se
găsea, de asemenea, Kathy •
Ainsworih, de 26 de an , care î
a fost ucisă în timpul schim-
bului de focuri cu poli ia.

b 22-îea om

cta inima grefată

MONTREAL. — La 48 de ore du
pă operație, starea sănătății lui Gae- 
tan Paris, cel de-al 22-lea om care 
a suferit o grefă a inimii este apre
ciată drept „excelentă". In buletinul

medicaf dat publicității duminică de 
medicii Institutului de cardiologie 
din Montreat, unde a avut loc in
tervenția chirurgicală, se menționea
ză că „pericolul ivirii unor compli
cații imediate pare să fi fost înde
părtat".

r

Semnificațiile
din cele 
america- 
inregis- 

de agre- 
Vietnam

O dală cu doborirea avio
nului „Phantom", unul 
mai rapide reactoare 
ne, pierderile S.U.A. 
trate in cei patru ani 
si'uni împotriva R. D.
s-au cifrat, după cum s-a a- 
nun/at, la 3 000 de aparate. 
Cifra și-a „pierdut" actualita
tea in cîleva ore, deoarece 
alte trei bombardiere au avut 
aceeași soartă. Vineri 28 Iu
nie, întregul Hanoi a lost in

unor cifre
Nimeni nu a uitat insă că 

in ziua cind avionul 3 000 era 
distrus, aviația americană con
tinua sâ atace trei provincii 
din extremitatea sudică a R, D. 
Vietnam intre | 
17. In aceeași > 
legafia S.U.A. s 
aceeași poziție 
ceteze total și 
bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam. Faptele arată că sub 
masca limitării, din punct de

paralelele 10 și 
zi, la Paris, de
se menținea pe 
refuzând sâ fn- 

i necondiționat

corespondentă

ara 
de
pot i 
ar- staționează per- 

gollul Tonkin, con- 
bază de plecare a 
americane care zi 

bombardează aceste

Furtuna de nisip
Ia Londra

LONDRA. — Asupra capitalei Ma
rii Britanii s-a abătut luni o furtună 
de nisip care în câteva minute a a- 
coperit cu un strat fin de nisip roșu, 
alb și galben acoperișurile caselor, 
frunzele arborilor. Un purtător dc^ 
cuvînt al serviciului meteorologic din 
Londra a declarat că norii de nisip 
au fost aduși de vînt din pustiul 
Sahara după ce în prealabil a tra
versat Spania și o parte a Oceanu
lui Atlantic.

Un a?oaa

cutremur de pământ

în Japonia

resturi 
cărora

sărbătoare. Mari banderole 
roșii aninate la înălțimea ar
borilor tropicali, au transfor
mat străzile intr-un imens 
de triumf, cifra succesului 
minind pretutindeni. O 
reintilni pe panouri unde
tiști amatori imortalizează a- 
ceastă victorie în imagini sim
bolice. Expozi/ii volante pofi 
întilni pe orice arteră a ora
șului. Camioane ce poartă pe 
platforme descoperite 
de avioane deasupra
flutură cele două steaguri, al 
R. D. Vietnam și at F.N.E. din 
Vietnamul de sud. Fiecare din
tre participanti poartă pe piept 
un trandafir roșu, simbolul e- 
roismului, de care este prinsă 
o mică eșarfă cu cifra 3 000. 
In amurgul care s-a revărsat 
peste capitala R. D. Vietnam 
au avut loc 
guri la care 
tărirea fermă 
namez de a 
pină la încetarea 
americane, pină 
tolaiă.

numeroase mitin- 
s-a reafirma! ho- 
a poporului viet- 
continua lupta 

agresiunii 
Ia victoria

vedere geografic, a bombar
damentelor, S.U.A. le-a inten
sificat.

Trei portavioane, printre ca
re „America", ultimul tip de 
portavion recent intrat in do
tarea flotei, 
manent in 
sliluind o 
avioanelor 
și noapte
regiuni. Este grăitor faptul că 
circa 170 de acțiuni de răz
boi au loc zilnic. In regiunea 
Vinh Linii și-au făcut din nou 
apariția super bombardiere le
„B-52" care au lansat super- 
bombe.

Doborirea celui de-al 3000- 
lea avion american reprezintă 
un remarcabil succes al luptei 
eroice a poporului vietnamez 
împotriva intervenției militare 
americane, pentru apărarea su
veranității și independentei 
sale naționale.

TOKIO. — Un alt cutremur de pă
mânt a fost resimțit în Insula japo
neză Honshu. Epicentrul cutremuru
lui s-a aflat in prefectura Iwate, din 
nordul Japoniei. Potrivit știrilor di
fuzate la Tokio, noua zguduire seis
mică nu a provocat victime. După 
cum se știe, cutremurele care s-au 
produs în cursul lunii mai în regin- 
nea din nordul Japoniei au cauzat 
moartea a numeroase persoane și 
considerabile daune materiale.

ADRIAN IONESCU 
corespondentul Ager preș 

la Hanoi

© NEW YORK. O echipă de cer
cetători de la laboratorul de radiații 
al Universității California a consta
tat în cursul studierii unor statistici, 
acoperind perioada ultimilor 14 ani, 
că mai mult băutorii do cafea docil 
cei de ceai suferă de arterioscleroză. 
Pentru a studia efectul eventual te
rapeutic al ceaiului ei au făcut ex
periențe cu iepuri.
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