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Adunarea activului comite
tului de partid din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, care a avut loc recent, 
a constituit o vie expresie a 
deplinei aprobări de care se 
bucură în rîndul cadrelor teh- 
nico-inglnerești, a economiști
lor și a celorlalți salariați mă
surile de înaltă echitate so
cială stabilite de plenara C.C. 
al P.C.R.
„Măsurile 
cumulului 
nerate.

din 19 iunie a.c. 
privind desființarea- 
de funcțiuni remu- 

încetarea acordării
indemnizațiilor pentru titluri, 
controlul veniturilor ilicite 
vor exercita o puternică in
fluență asupra perfecționării 
întregii vieți economice și so
ciale — a arătat în cuvîntul 
de deschidere a adunării ing. 
Bortea Aurelian, secretarul 
comitetului de partid — con
tribuind la aplicarea consec
ventă a principiului retribuției 
socialiste, la instaurarea unui 
sănătos climat de cinste 
dreptate".

„Măsurile adoptate de 
nara Comitetului Central
legiferate de sesiunea Marii 
Adunări Naționale — a arătat

Șl

ple- 
și

în cuvîntul său tov. ing. 
ciu Vaier — reflectă 
partidului pentru toți cei 
muncesc cinstit, pentru
marea unei viziuni sănătoase 
față de muncă, pentru îmbu
nătățirea activității în toate 
domeniile. In situația în care 
cîștigul mediu lunar al mine
rilor se cifrează la circa 1 600 
lei, nu poate fi normal ca 
unele cadre care cumulau 
funcții și titluri remunerate 
să încaseze 8 000—10 000 lei 
pe lună. Aceste cîștiguri exa
gerat disproporționate nu co
respund aportului cadrelor 
respective la activitatea socia
lă, deoarece — așa cum se a- 
rată în mod just în documen
tele plenarei, oricît de 
gătit și capabil ar fi un 
el nu poate îndeplini la 
velul cerințelor două sau 
multe funcții".

„Legea pentru controlul a- 
verilor ilicite exprimă în- 
tr-un înalt grad spiritul de 
dreptate al societății noastre 
— a declarat economistul Ki- 
ralv Zoltan, contabil șef ad-

junct al C.C.V.J. Nu o sin
gură dată ne-am întrebat : de 
unde au atîția bani unele e- 
lemente ale căror salarii sînt 
egale sau mal mici decît ale 

în față ca- 
a 

se

pre-
om,
ni- 

mai

noastre ? Aveam 
zuri flagrante de încălcare 
cinstei, a normelor vieții 
ciale, de păgubire a avutului
obștesc față de care noi, lu
crătorii din economie, purtăm 
o mare răspundere. Iată mi
mai un caz : Clatlnici Ion, ma
gaziner la magazia U.R.U.M.P. 
a fost surprins de miliție vîn- 
zînd materiale. Deși fapta era 
gravă și trebuie cercetată cu 
toată răspunderea, acest ele
ment necinstit și-a găsit ime
diat apărători. Chiar a doua 
zi s-a primit o adresă de la 
U.R.U.M.P. în care se spunea 
că lipsurile în gestiune 
lui Clatinici nu sînt decît 
greșeală de calcul".

In cuvîntul lor inginerii 
siu Victor, 
xa.ndru, 
braham 
dia și 
primat

Postolache
Mihuț Gheorghe, A- 

Otto, Mihăilescri Li- 
alți tovarăși și-au ex- 
deplina lor adeziune

Minerii Timofticiuc loan, Simion Ion și Oancea Grigore de la sectorul de investi
ții al E. M. Lonea, înainte de intrarea în șut,
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’ . . . Iauto pe pîrîul Ursului s-a evidențiat bri- i 
gada condusă de muncitorul Bele Vasile. i
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„Printre cîntece 
și glumea

Parc nou în Uricani

La Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a avut Ioc în ziua 
de 3 iulie a. c., o consfătuire de lu
cru cu reprezentanți ai intelectuali
tății de naționalitate germană din 
țara noastră — oameni de știință, 
scriitori, publiciști, artiști, profesori 
și alți lucrători pe tărîmul artei, ști
inței și culturii.

La consfătuire au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe' Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Leonte Răutu.

In cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul tovarășii : Anton Breitenhofer, 
Arnold Hauser, Paul Schuster, E- 
duard Eisenburger, Carol Gollner, 
Carl Saal, Johann Wolf, Nikolaus 
Berwanger, Hans Schuschning, Ewa.Idt 
Zweier, Georg Scherg, Norbert Petri, 
Paul Schuller, Frantz Liebhardt.

Vorbitorii au scos în evidență rea
lizările obținute — ca rezultat al în
făptuirii politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru — în construcția 
socialismului, în asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor oame-

nilor muncii din patria-noastră, fără 
deosebire de naționalitate, în întă
rirea prieteniei și frăției poporului 
român cu naționalitățile conlocui
toare, perfectionarea și adîncirea 
continuă a democrației socialiste, în 
opera de înflorire a patriei comuna 
— România socialistă.

Afirmînd hotărîrea intelectualității 
germane, a tuturor oamenilor muncii 
de naționalitate germană din [ara 
noastră de a milita activ pentru 
transpunerea în viață a mărețului 
program de dezvoltare a tării tra
sat de Congresul al IX-lea și da 
Conferința Națională a P.C.R., parti- 
cipanții Ia consfătuire au făcut, tot
odată, unele propuneri cu privire la 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității în diferite sectoare ale vieții 
științifice și culturale din tara noas
tră.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al C.C. al P.C R„ 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Palatul Marii Adunări Națio
nale s-au deschis miercuri diminea
ță, sub conducerea secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, lucrările 
reuniunii mixte a Comitetului admi
nistrativ de coordonare al O.N.U. și 
Comitetului pentru programe și co
ordonare al Consiliului economic șl 
social O.N.U.

La ședința de deschidere au luat 
parte președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu, 
președintele celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale O.N.U.

La lucrările reuniunii iau part» 
conducătorii instituțiilor specializate 
din sistemul O.N.U., membrii Comi
tetului pentru programe și coordo
nare al Consiliului economic și so
cial și Biroul Consiliului economic 
și social. Participă, de asemenea, re
prezentanții altor orqanisme ale 
O.N.U.

In numele Consiliului de Stat și 
al guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu a adresat un călduros cuvînt de 
salut participanților și urări de suc
ces lucrărilor reuniunii.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, președintele Comitetului pen
tru programe si coordonare al Con
siliului economic și social al O.N.U., 
Jha, și președintele Consiliului eco
nomic și social, M. Guerrero, au ros
tit cuvîntări în care au mulțumit 
președintelui Consiliului de Stal, 
Nicolae Ceaușescu, pentru cuvintele 
de salut adresate reuniunii. Vorbi
torii au subliniat însemnătatea lu
crărilor acestei reuniuni și aportul 
important pe care România îl adu
ce la realizarea obiectivelor de pa
ce și cooperare între popoare 
Organizației Națiunilor Unite.

Lucrările reuniunii continuă. Prin
tre problemele de pe ordinea de zi 
figurează : deceniul O.N.U. pentru 
dezvoltare, dezvoltarea și utilizarea 
resurselor umane, subiect inițiat în 
cadrul Consiliului economic jși so
cial de către România, precum și 
chestiuni generale de coordonare, 

(AgerprosJ

Au venit tineri de Ia mină, elevi ai 
școlii generale și ai liceului pentru a lu
cra voluntar ia nivelări de teren, taluzări, 
umpluturi de pămint. Și iată că in Uricani 
a fost terminală amenajarea unui parc. 
Este al treilea parc apărut în orașul mine
rilor în ultimii doi ani. Parcul, care ocupă 
aproximativ 3 000 mp, dispune de fintină 
arteziană, ronduri de Hori și este împrej
muit cu un gard din prefabricate. In scurtă 
vreme vor fi montate aici șl bănci.

îș;

pe puțuri și

4 etaje și 40

acum înainte la 
necesite un vo- 
și cheltuieli. O 
inutilă prezenfa

impus soluția 
cadre de be-

ora 19, for- 
cullură din 
de varietăți 

„Printre cinlece și glume". Con
formația de muzică ușoară „Atlas", 
artistică a spectacolului este sem- 
Georgc Negraru.

B5 — avind 
completa armonios ansam-

/Continuare in pag. a
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iulie a. c., au fost 
forestiere în ma-

Fruinosul bloc Blb cu 10 e- 
taje și 06 apartamente, a fost 
terminat zilele acestea de că-
tre constructorii șantierului 
Petroșani, urmînd ca în curînd 
să-și primească locatarii.

Pînă Ia sfîrșitul anului,
nicii constructori vor mai
da în folosință încă alto
asemenea blocuri înalte

ala

Miine seară, incepind de la 
mafia de estradă a Casei de 
Petroșani prezintă un spectacol 
intitulat 
certează

Regia
notă de

forestiere

Nu poate dccil să ne umple de bucurie fap
tul că, ieșind pe stradă, ne inlimpină tot mai 
multe Hoți. Așa cum arătam și cu alte prile
juri, dispariția, chiar și mimai retragerea unor 
garduri se soldează cu un substantial aport de 
spatii insofile de verdeață, flori și prospețime. 
Pelroșaniul cîșligă treptat acea frumusețe care 
îi este de multă vreme necesară.

Un amănunt care se repetă cotidian atrage 
insă alergia. Pe spatiile verzi mai noi, ca de 
altfel și pe cele vechi, florile și celelalte plante 
sini udate. Dar cum ? De multe ori manual, mod 
care incumbă insulicientă cheltuieli mari.

Deseori cu furtunul legal la o cisternă. Și nici 
acesta nu e un procedeu fericit : un om rămî- 
ne la volan, iar al doilea mînuiește furtunul. 
Iară să mai punem la socoteală împrejurarea că 
în acest timp cisterna abandonează destinația 
ei firească — stropirea caldarimului străzilor.

Să abandonăm florile, să nu le mai udăm ?
In nici un caz 1 Dar conducerea f.C.O. trebuie 

să se gindească cel puțin de 
aplicarea de soluții care să nu 
lum ridicai de mină de lucru 
gură de apă bine plasată face
cisternei. O mică instalație de aspersiune între
ține vegetafia într-o zonă de parc. Iar un om, 
ciad are asemenea mijloace la indemină, poale 
face de zeci de ori mai mull.

Creșterea masivă a spatiilor verzi, mai ales în 
condițiile dispersării, impun un mare volum de 
intrelineră. Experiență multor orașe ne-o dove
dește că această întreținere poate Ii făcută cu 
mijloace tehnice. Să îmbrățișăm această expc- 
lieidă.

cooperativă
Petjlru ca să-mi protejez televi

zorul împotriva oscilațiilor mari de 
voltaj ce mai există uneori in ali
mentarea cu energie electrică a Văii 
Jiului ini-am cumpărat de la ma
gazinul de radio-televizoare din Pe
troșani, un stabilizator de tensiune. 
Responsabilul magazinului, vrînrl 
să-mi dovedească pesemne că sta
bilizatorul nu e defect, și că func
ționează ireproșabil, l-a conectat la 
priză și, „verificindu-i" circuitele cu 
un bec, așa cum încerci o baterie 
de lanternă, mi-a spuss

tipul Blc și Bid — avînd lot 
cite 10 etaje și 66 apartamen
te fiecare.

ca- 
co-

— E bun ! II puteți cumpăra.
L-am cumpărat. In drum spre 

să, m-am abătut pe la atelierul 
operativei Jiul să mă conving dacă
într-adevăr stabilizatorul funcționea
ză. După ce tehnicianul cooperati
vei l-a încercat nu „cu becul" ci cu 
un voltmetru, mi-a spus că stabili
zatorul e defect și nu funcționează. 
M-am înapoiat Ia magazin.

— Dați-mi, vă rog, alt 
tor. Acesta e defect. Nu 
nează.

— Cum nu funcționează,

stabiliza-
funcțio-

uii-a răs-

Incepind cu data do 1 
deschise noi exploatări 
sivii împăduriți din împrejurimile Văii Jiu
lui. O exploatare forestieră s-a deschis la 
sectorul Cîinpu lui Neag. Este vorba de 
exploatarea forestieră Cîmpușel (pe pîrîul 
Ursului) care dispune de o masă lemnoasă 
de circa 3 500 mc și de exploatarea fores
tieră Cîmpul Mielului (pe pîrîul lui Stan) 
cu o masă lemnoasă de circa 7 000 mc.

La lucrările do deschidere a drumului

Constructorii șantierului Petrila au înce
put de curînd lucrările de fundație la cel 
de-al 36-lea bloc pe care-1 înalță în noul 
cartier „8 Martie".

Terenul greu, puternic îmbibat de apă 
din cauza multor izvoare, a 
săpării fundației
ton.

Noul bloc — 
apartamente, va
blul urbanistic înălțat în această parte a 
Petriiei: pînă în prezent, cartierul respec
tiv cuprinde 35 blocuri însumind 1 895 a- 
partamente. două centrale termice, o școală 
cu 16 săli de clasă și un mare complex 
comercial avînd peste 20 unități de desfa
cere și deservire a populație-

olcctivul preparației Lupeni a 
obținut rezultate frumoase pe 
primul trimestru al anului. 

Dar pentru harnicii preparatori suc
cesele s-au legat, ca. o punte, de 
realizările din trimestrul II. Din con
topirea lor s-an realizat multe tone 
de cărbune peste plan care în lim
bajul siderurgiștilor și al energeti- 
cienilor înseamnă mai multă căldură, 
mal multe tone de cocs, mai mulțl 
kW de energie electrică. Expresia 
cifrică a bilanțului cu care prepa
ratorii lupeneni au încheiat primul 
semestru este următoarea :

@ 52 330 TONE CĂRBUNE 
BRUT RECEPȚIONAT PES
TE SARCINILE DE PLAN.

® DEPĂȘIREA PLANULUI 
LA TOATE SORTIMENTELE 
DUPĂ CUM URMEAZĂ: 1 184 
TONE CĂRBUNE SPECIAL 
PENTRU COCS, 3 550 TONE 
CĂRBUNE SPĂLAT NORMAL. 
29 322 TONE MIXTE — ȘLAM.

@ REALIZAREA UNEI PRO
DUCȚII NETE DE 871 659 TO
NE, CU 34 059 TONE MAI 
MULT DECÎT INDICATORUL 
PLANIFICAT.

@ OBȚINEREA A 85 000 LEI 
ECONOMII LA PREȚUL DE 
COST PE 5 LUNI.

Iar febra căutărilor de noi resurse 
de sporire a eficienței- economice 
continuă. Printre măsurile tehnice

puns responsabilul magazinului Pre
da Marin.
control ?

— Becul 
zatorul tot 
ți-l cu un

Nu se aprinde becul de

se
nu 
voltnțetru.

— Nu avem Nu sîntem dotați cu 
așa ceva.

Păi cum vindeți stabilizatoarele 
să le verificați ? De unde știți 
sînt bune sau nu ?

După cttui ați văzut : le 
cu „becul". Nu putem

aprinde, dar stabili- 
funcționează. încerca

fără 
dacă

în< er-
să vă

dacă
căm 
schimbăm stabilizatorul decît 
obțineți de la cooperativa Jiul „ne
gație". Adică o dovadă scrisă 
poate fi reparat în atelierul 
rativei.

Cînd am intrat în atelierul 
rativei Jiul 
stabilizatorul 
veni atît de

că nu 
coope-

coope- 
doar pentru a încerca 
n-am crezut că voi de- 

repede clientul acesteia.

I. MUSTAȚA

(Conlinuare în pag a 3-a)

Intreținerea lucrărilor miniere, și 
în special a căilor de acces, con
stituie unul dintre factorii de bază 
care influențează buna desfășurare 
a procesului de producție în sub
teran. Respectarea termenelor de în
treținere a unor lucrări miniere, pe

și organizatorice întreprinse, care au 
fost soluționate sau își vor găsi în 
curînd finalizarea amintim: punerea 
în funcțiune a instalației de conca- 
sare a cărbunelui mixt și a centrifu
gei nr. 4, confecționarea a trei hi- 
drocicloane pentru grupul III, înlo
cuirea pompei de circulație nr. 5, 
repararea instalațiilor conducătoare 
de „special" etc. Nu înseamnă însă 
că la această unitate totul e rezol
vat. Iată ce ne declară în legătură 
cu aceasta tov. Ardeleana Victor, șe
ful preparației : „Dacă în luna iu
nie, de pildă, am obținut rezultate 
bune la recuperarea în cărbune spe
cial, am depășit indicele planificat 
la „normal", ne-am încadrat în me-

Nu de 
vitații la 
început se anunța interesantă prin 
ineditul ei. La - sediul radiodifuziunii 
poloneze din Varșovia, 
șef

ți e 
pe

mult am dat, curs unei In- 
o întîlnire care de la bua

eroul?
care-și sacrifică

de genul — ce este
numai acela
poate fi erou ? Ce calități mo- 
trebuio să caracterizeze un

redactorul 
al celei mai populare emisiuni 

„După-amlază cu tinerețea" — 
vorbește despre eroul tineretului 
anul 1967.

Despre ce. este vorba ? Redacția, 
care în numai cîțiva ani și-a cîști- 
gat o poziție fruntașă, a început să 
primească sute de scrisori cu între
bări 
Oare 
viața 
rale
erou ?

Cei 13—14 inimoși lucrători al e- 
misiunii în cauză, ascultată zilnic timp 
de 3 ore de - milioane de tineri de 
pe tot cuprinsul tării, au dat curs 
întrebărilor legitime ale ascultători
lor și s-a ajuns la un plebiscit pe 
tema eroului tineretului pe 1967. 
Inițiat din toamna anului trecut, 
plebiscitul și-a propus depistarea — 
cri ajutorul
lor — a acelor

sens >• lor și al ziariști- 
persoane a căror

viată și fapte Ies din anonimat pen
tru a servi ca exemplu celorlalți.

Acțiunea, cu un pronunțat carac
ter politico-educativ, s-a răspîndit 
ca fulgerul. Redacția a primit peste 
60 000 de scrisori cu 
eroi cotidieni, eroi ai 
negației, foarte multe.

profiluri de 
muncii și ab- 
dintre ele cu

din

caracterizarea eroului ales și chiar 
cu o interpretare personală a noți
unii de erou. Cine sînt acești eroi? 
Un profesor care a revenit în satul 
său natal și oare în numai 2 ani a 
obținut rezultate excelente; un pe
dagog iubit de copii și îndrăgit de 
părinți pentru pregătirea sa serioa
să sub aspect moral și profesional; 
un agricultor de 20 de a.ni devenit 
exemplu pentru cei din jur j o tînă-

ră care, rlscîndu-și viața, a salvat 
din flăcări 3 copii; un violonist din 
Gdansk care la 20 și ceva de ani a 
cules laurii unor victorii de presti
giu pe scenele filarmonicelor 
multe țări ale lumii și alții.

După primirea scrisorilor, acțiunea 
a Intrat în cea de-a doua fază — 
cea mai dificilă — de ca 
maldărelor de scrisori și < 
a cîștigătorilor acestui 
pentru tineret (cu toate i 
montul nu a prevăzut 
vîrstă, cel mal vîrstnic 
avînd 75 de ani 1). Fiecare voievo
dat și-a fixat inițial un număr de 
5—6 potențiali cîștigători ai titlului 
de erou pe tară, după care au ră
mas 18 reprezentanți din tot atîtea 
voievodate. Posturile de radio, pre
sa de tineret au prezentat tuturor 
pe fiecare candidat în parte.

Prin luna decembrie anul trecut,

italogare a 
de alegere 

plebiscit 
că regula- 
limite de 
participant

Iosif DUMITRAȘCU
Corespondentul Agerpres la

Varșovia

[Conlitiuate ta frag, a 3-a)
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lingă faptul că menține lucrarea în 
stare normală, evită posibilitatea ac
cidentării muncitorilor, a unui con- 

forță de muncă pen- i
— în eventualitatea 
minieră so degradea- 
ori însă, sub pre.tex- 

liicrăiile

s-au realizat numai

orizontul 540 din
qaie-

sum marc de 
tril remedieri 
cînd lucrarea 
ză. De multe
tul intensificării producției, 
de înlreținere sînt neglijate.

Astfel, Ia E. M. Uricani, din 1 190
ml lucrări de întreținere planificate
la sectorul I
897 ml. La E. M. Lonea nu s-au rea
lizat un număr de 2 300 posturi pre
văzute pentru întreținere.

Aceeași meteahnă privind ncrea- 
liz.area numărului de posturi aferen
te lucrărilor de întreținere se mani
festă și la E. M. Vulcan (1904 pos
turi), E. M. Petrila (1 534 posturi) și 
E. M. Aninoasa (1712 posturi),

Ca urmare, unele lucrări miniera 
do la aceste mine nu mai prezintă 
parametri de siguranță necesaii efec
tuării în bune condițiuni a transpor
tului și circulației personalului, fa 
această situație sînt: galeria prin
cipală de transport de la orizontul 
500 partea nordică, precum și axul 
colector de la
sectorul I al E. M. Uricani; 
riile direcționale din culcușul stra
tului 3 
Ieriile 
615 do 
galeria 
tului 5 
Iul 6 blocul O. orizontul 11, 
leria direcțională din culcușul stra
tului 5 blocul I aripa estică, orizon
tul 14, la E. M. Petrila ele.

De remarcat că nici lucrările do 
reparații capitale nu se execută con
form planificării, fapt ce a conduc 
la nerealizarea unor lucrări ca de 
exemplu : galeria direcțională spre 
puțul de materiale Jiet orizontul 633 
și galeria de cap orizontul 615 lieț 
(de la E. M. Lonea), pulul de aeraț 
nr. 2 vest de Ia mina Petrila s. a, 

Nerealizarea posturilor planificate 
Ia lucrările de întreținere și repa
rații capitale, pe lînqă faptul rî 
duce la deformarea lucrărilor mi
niere — contrar normelor de tehnică 
a securității muncii — în multe ga
lerii se constată din această cauză 
lipsă de curățenie și dezordine în 
ce privește depozitarea și 
rirea materialelor.

Măsuri de remediere a 
stări de lucruri se cer a 
imediat. Intîrzieroa măsurilor nu. nu
mai că prelungește existenta unei 
stări necorespunzătoare și pericu
loase a lucrărilor miniere dar va 
duce cu timpul la o aqravare a si
tuației, la creșterea volumului de lu
crări, neîntreținute și implicit la scă
derea gradului de siguranță în sub- 
teran, .

orizontul 557 precum și qa- 
transversale de la orizontul 
la sectorul II al E. M. Lonea; 
direcțională în culcușul stra- 
și transversala pînă la atra

și <ta-

qospodă-

acestor 
fi luate
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„In data de 14 iunie - ne 
scrie Duman Gheorghe din U- 
ricani — am depus la atelie
rul de croitorie al cooperativei 
Jiul din Petroșani (cu bonul 
nr. 399) material pentru a mi 
se confecționa un costum de 
haine. Responsabilul schimbu
lui, tovarășul Popa, mi-a spus 
că voi putea veni după cos
tum în dala de 21 Iunie a.c. 
Pînă la această dată m-am 
prezentat la toate probele du
pă cum m-a anunțat dînsul, 
dar în 21 Iunie costumul nu 
se potrivea pe talia mea.

De atunci aproape în fieca
re zi am venit din Ilricani la 
Petroșani, pentru 
Am încercat să-i 
torului că, zilnic 
muri mă costă 20
croitorul mi-a răspuns 
nervos (deși nu dînsul era în
dreptății) ca să rețin din ma
noperă rostul a trei transpor
turi. De atunci costul trans
porturilor din vina croitorului 
a crescut. Dacă lucrurile merg 
lot așa, după cîteva zile, ma
nopera cuvenită croitorului se 
va reduce la zero" Păi trea- 
bă-i asta ? I

Ce părere are conducerea 
coopeenrivei despre „operativi
tatea" tovarășului Popa șl 
despre mijloacele acestuia de 
„rentabilizare* a unității ? Dar 
croitorul despre „reclama" ce 
și-o face ?

alte probe, 
explic crol- 
acestc drv- 
de lei. Dar 

toarte

Copii la restaurant
Atmosfera unui restaurant 

cu discuțiile-i specifice, fu
mul de țigară și mirosul bău
turilor nu este un cadru po
trivit pentru copii. Și totuși...

Intr-lina din zile, la bufe
tul „Șiretul" din Vulcan, 
un tată împreună cu copilul 
său Nicușor, de 6 ani, cioc
neau pahar după pahar. Can
titatea mare de rom consuma
tă de către tată îi făcea griji 
deosebite copilului...

Restaurantul „Straja". La ora 
22 un băiețel și o fetiță 
se jucau printre mese, treceau 
pe la consumatori, priveau Ia 
orchestră. Căutînd să aflu cu 
cine au venit, copiii mi-au 
destăinuit că părinții lor sînt

NOTE

la țară, iar ei au venit tocmai 
de la Corcești. Violeta și Nelu 
(așa îi cheamă) au intrat 
restaurant cu un 
„grija" căruia au 
plecarea părinților.

In fiecare seară, 
pă terminarea ultime; repre
zentații cinematografice, întil- 
nești pe străzile Vulcanului 
copii de diferite vîrste. Mă în
treb : pentru ce conducerea 
cinematografelor permite acce
sul în sală unor copii Ia ast
fel de ore ? Pentru ei sînt 
doar recomandate matineele. 
Acum, in perioada vacanței, 
părinții sînt singurii în mă
sură să asigure liniștea și 
somnul copiilor lor. să-i fe
rească de atmosfera restau
rantelor, care nu-i poate ajuta 
cu nimic. Dimpotrivă...

Ortaci de ^isprăvi66 
riscante

unchi 
rămas

tîrziu,

Ia 
în 
la

du-

Iosif IONESCU 
Vulcan
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I
I
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misirii ia

orînduirea noastră socialistă,
bănești ale populației

Casa de EcononEi și Con- 
au un rol deosebit de 

in dezvoltarea economiei 
și creșterea bunăstării 
Stalul nostru le folosește 

importantă de împlc- 
i a intereselor gene- 
rșirii construcției so- 

ru Interesele individuale 
cr muncii.
an de an a veniturilor 
populației creează pre- 
sporirea depunerilor și 

depunătorilor,

I.AZĂR I.

activității
C.E.C. de

C. E. C.
econo

uteciștli lucrează la amenajarea viitorului parc al orașului.

de economisire, unitățile 
pe raza municipiului Pe

troșani stau la dispoziția tuturor ce
tățenilor pentru efectuarea operațiu
nilor de depuneri și restituiri, 
gurîndu-se o deservire promptă, 
cererea tuturor solicitatorilor 
servicii prestate de unitățile C.E.C.

In
economiile 
păstrate la 
somnațiiini 
important 
naționale 
populației,
ca o pîrghie 
lire armonioasă 
rale ale desăvî: 
cialismului 
ele oamenii:

Creșterea 
bănești ale 
mise pentru 
a numărului depunătorilor, pentru 
prelungirea perioadei de păstrare la 
C.E.C. a sumelor depuse și prin a- 
ceasta pentru creșterea soldului 
general al depunerilor.

Statul nostru socialist păstrează și 
garantează depunerile cetățenilor la 
C.E.C. acordîndn-le o serie de drep- 
turi și avantaje ca : efectuarea de
punerilor și restituirilor imediat la 
cerere, păstrarea secretului priv;nd 
numele dopunătoivîrn s; a operațiu
nilor efectuate de acesta, garanta
rea de către stat a economiilor păs
trate la C.E.C., scutirea de orice fel 
de impozite și taxe a depunerilor, 
dobînzilor și cîștiguriilor. Pe lingă 
aceste drepturi și avantaje generale, 
depunătorii mai beneficiază de o 
rle de avantaje speciale oferite 
specificul fiecărui instrument de 
conomisire ales de depunător.

Pentru creșterea continuă a Indi
catorilor cantitativi

municipiului Petroșani

NOTE e-

artistică de 
uitați ca mai 
coleg de ser- 
să vă scoală

se
rie

la strand se află și 
iar cl nu știe să 

nu știti nici dv. I

3, din straiul 3, blo- 
orizontul 621 — s-a 
că din 18 găuri In

și pregătite pentru

lot, ruga/i-l să vă învețe 
pe dv. La așa compliment 
se poate să nu răspundă 
maximum... Ici procentul la

(Urmare din pag
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Cele „șase porunci
ștrand

Pădu rea

încă

pu-

un

ca in timpul îno- 
înghififi prea mul- 
bine să stafi toi

auto
ru-

Lupeni, omologat, ter
ți aglomerat. Vă aș-

vehiculelor 
accidentelor

a ni 
po- 

la

sîn't în ma- 
răspunderile 

pe drumu-

înspre 
mașina 
părăsit 

la mar

in
In i

Cil
cu... încetinitorul. $i

pătează 
omului de
★

am insolit

se
re. 
se 
9C

însă, 
„șase 

ascuitînd 
prinde bine :
începători trebuie 
primul rînd frica 

acest scop trebuie 
apa, bineînțeles

unor artere

întîlnesc 
reputație, 
la volan.

ieșirea din 
prin orașe,

mașină. Luat la 
un lucru surprln- 
schimbul de noap- 
rămînînd

pădure
cum vor putea 
să facă depășiri, 

ale direc- 
instala-

și Mihai F. A. O- 
utilizării optimale a 
de fire și fibre sin

pentru instruirea celor ti- 
conducerea 
prevenirea

HD 941, 1755, 985, 368, 384, 
altele, toate apartinînd 

autocoloane

Mașina miliției oprește lingă 
fața depozitului 
de control co- 

contravenientului 
de drum, la loc

tier este obligatoriu să fie ecliipate 
și ele reglementar pentru circulația 
normală pe drumurile publice — 
conform normativelor in vigoare 
pentru autovehicule.

valabile la...

ștranduri „este", cos-

mo- 
ce 
a- 

pun 
pe

a-
de transport lo-

Cine ce-o spune, cert e că 
vara a venii. Dovezi grăitoa
re avem cu duiumul. Vorba 
unora: „este" răcoritoare,
„sini" PEPSI „este" și pantofi 
textili — plaslin. Morgana pro
fită de caniculă și-și face 
meseria : „Vizitafi ștrandul din 
Pclrila în completă delăsare" 
■— Pelreccli o zi din viata dv. 
la ștrandul din Paroșeni aliat 
în renovare I Vizitați cu 'încre
dere proiectul fantomă al ștran
dului din Petroșani?! Ștran
dul din 
molical 
leaptă I

Dacă
turn, cască sini, alunei ce mai 
așteptati ? Să vă dau eu 
Irrînci ? Nu sînt eu omul ăla 
care să bage pe alții la apă l 
Cu ingăduinfa dv., 
să vă divulg cele 
runci" de care 
ștrand v-ar

1. Pentru 
lichidată 
de apă. 
obișnuili 
obișnuifi
nu dinlr-o dată, întrucît se ur
mărește a se lichida frica de 
apă și nu a se lichida începă
torul. De asemenea, intrarea in 
apă se va face la adincime 
mică și apoi, treptat, treptat

va ajunge la adincime ma-
Dacă se începe invers, nu 
ajunge treptat ci se a]un- 
subit.

2. Pentru 
lului să nu 
tă apă, e

Artificierul Orban Emeric și 
minerul Ștreangu Nicoară de 
la sectorul II al minei Lupeni 
sînt ortaci de schimb. Și de 
„isprăvi". Din prea multă co
moditate, ei nu mai cură(ă 
găurile de pușcare înainte de 
introducerea explozivului și 
nici nu efectuează burajtil, 
ceea ce poale da naștere la 
aprinderea și explozia prafu
lui de cărbune. Astfel, în- 
tr-una din zile, la un control 
al organelor de proiecția mun
cii, Ia locul de muncă al ce
lor doi ortaci — abatajul ca-

timpul cu gura închisă. Intru- 
cit această metodă nu e va
labilă și pe uscat, să luafi în 
apă și sofia, și garantat vefi 
avea o după-amiază plăcută.

3. Nu vă repezifi să salvafi 
de ia înec persoane feminine 
care nu sini în pericol și nici 
nu strigă ajutor. S-ar putea să 
vă rămînă agălatc de gîl.

4. Dacă aii consumat cileva 
coniacuri la bufetul de „răco
ritoare" și dori/i neapărat să 
faceți o săritură 
la trambulină, nu 
înlii să dafi unui 
viciu o procură,
chenzina. Doar aii muncit pen
tru ea, de ce .s-o piardă fa
milia ? 1

5. Dacă 
șeful dv., 
înoate, să
Dacă totuși înoată, dar prost 
de 
Și 
nu 
cu
primă.

6. Dacă, în schimb, la ștrand 
apare un subaltern de-al dv., 
să nu vă jenați că vă vecie în 
slip. Trimileți-l imediat să vă 
ia un iaurt și astfel se vor 
restabili rela/iile de la birou.

In sfîrșit, dacă a/i stat o zl 
la ștrand și nu ați făcut 
o cunoșlin/ă în apă, nu 
ochit pentru nimeni de pe 
cal, nu afi jucat o tablă 
un 66 și a/i uitat tranzistorul 
acasă, habar n-am la ce mai 
mergefi la ștrand, zău așa I 

NICU POPA

nici

meră nr. 
cui III, 
constatat 
cărcate
pușcare nici măcar una nu era 
cură(ală. Pentru astfel de ne
glijente, cei doi ortaci și-au 
primit răsplata : fiecare a fost 
amendat cu cite 350 lei. De 
le-ar fi de învățătură 1

I. E.

fată de măsurile elaborate 
nară, convingerea că ele 
trfbui la ridicarea 
tății profesionale, 
petenței cadrelor 
rea problemelor 
nue a producției

Un loc important în 
baterilor, precum și în 
dr. ing. Roman Petru, 
neral al C.C.V.J., l-au 
rile ce trebuie luate pentru crearea 
condițiilor tehnlco-organiza lorice 
necesare realizării unei producții 
suplimentare care să contribuie la 
anihilarea efectelor secetei In agri-

de ple
că ele vor con- 

nivelului activi- 
la creșieiea com- 

tehnice în rrzolva- 
d~7vollărli conli- 
de cărbune.

cadrul dez- 
cuvîntul tov. 
director ge- 

ocupat măsu-

cultură și să asigure realizarea 
nilului național prevăzut 
1968. Renrarcînd (aptul că ne 
în preajma Zilei minerului 
acest an coincide 
Centenarului 
a cărbunelui în Valea Jiului, 
torul general al 
niat că acest

Ucenicul Pazsler- 
nak luiiii din a- 
nul III al Școlii 
profesionale Petro
șani primește ex
plicații din partea 
strungarului Barth 
Francisc din sec
ția sculărie a 
U.R.U.M.P. privind 
măsurarea cu pre
cizie a pieselor e- 
xecutale.

A APARUT

Revista „Probleme Economice11
(ni*.

Din cuprins :
Dr. E. HUTIRA șl Dr. C. MOISUC — 

Diviziunea internațională a muncii și efi
cienta participării active la circuitul eco
nomic mondial.

Teodor BRATEȘ — Unele aspecte ale 
planificării cercetării științifice.

V. NECHITA (Iași) — Problemele de

politică economică și economie politică în 
opera lui Ion Ionescu de la Brad.
FOLOSIREA MATEMATICII ÎN ECONOMIE 

Ileana NĂDEJDE
PRESCU — Studiul 
unei secții de filare 
t etice.

A. MOLDOVEANU
ganfzare a realizării

pe anul 
găsim 

care în 
cu sărbătorirea 

exploatării industriale 
direc- 

C.C.V..J. a subli- 
evemmenl tratare să 

constituie un prilej de antrenare a 
tuturor colectivelor pentru obținerea 
unor i 
tie.

In i 
rii a 
David, 
municipal de partid Petroșan’ 
a vorbit despre însemnătatea 
sebită a măsurilor adoptate de 
nara C.C. al P.C.R. din 19 iunie 
tru respectarea spiritului de Înaltă 
echitate socială în societatea noas
tră, întărirea legalității socialiste șl 
perfectionarea relațiilor dintre oa
meni. Vorbitorul s-a referit pe larg 
la măsurile care se impun pentru spo
rirea producției și creșterea eficientei 
economice în toate unitățile C.C.V.J

Adunarea activului comitetului 
de partid din cadrul C.C.V.J. a a- 
dresat C.C. al P.C.R,, tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, o telegramă 
care. între altele, se spune :

..Holăririle adoptate dovedesc 
pacilatea partidului de a oglindi, 
politica sa 
manenle 
secvența

încheieiea dezbaterilor adu ne
luat cuvîntul tovarășii Lazăr 

, prim-secretar ai Comitetului 
care 
dec- 
nle- 

pen-

'.arciniior stabilite Congresul al 
IX-Ica al P.C.R.. pentru instaurarea 
unui climat de înaltă echitate 
toate domeniile v'e'ii m’taria'e 
spirituale.

Anul acesta se împlinește un 
col de la începerea exploalării 
dustriale a Văii Jiului. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii unităților 
C.C.V.J. sînt hotărîți să intimnine a- 
cest eveniment muncind cu ho'ărîre 
pentru obținerea de noi succese în 
producție care să contribuie la e- 
lorlnrile întregului nostru 
pentru anihilarea efectelor 
in agricultură și realizarea 
lui național planificat pe anul i968.

In cinstea sărbătoririi Zilei mi
nerului și a centenarului industriei 
cărbunelui in Valea Jiului ne an- 

pesle sarcinile de

m 
șl

se-
in-

popor 
secetei 
venitu-

ia

ra
in 

rerin'ele dezvoltării per- 
a societății noastre. con- 

neabătn’ă în infănhiirea

gajăm să realizăm 
plan :

— 3 000 000 lei 
fă industrială ;

— 5 000 000 lei

?a producția mai-

ni4ji-

prcț

pre

la producția 
fă vîndniă și încasată ;

— 4 500 000 Iei economii Ia. 
de cosi

— depășirea < n î Ia sută a 
diictivifălii valorice".

In încheiere, telegrama exprimă 
hotărîrea comuniștilor și a întregu
lui colectiv al C.C.V.J. de a de
pune toate strădaniile pentru reali
zarea ru 
pe 1968, 
viată a 
pari id.

strădaniile
cinste i sarcinilor de) plan 
pentru îranspiMiereă 
sarcinilor elaborate

in 
de

Să eircidi în așa fel 
îneît să Sian constsiui un pericol 
pentru circulația altora44

mtișinlle, pornesc la’drum 
cursul cursei nu se mai 
de soarta încărcăturii, de 
care se află ea.

La Dărănești, de pildă,

și pe par- 
preocupa 
starea în

cunoaște 
uimitoare, 

în circulație mașini 
după cerințe 

puternice 
mereu sporite, 
mari — oare 

circulației

Transportul rutier auto 
în prezent o dezvoltare 
An de an ies 
noi, construite 
derne, cil motoare 
dezvoltă viteze 
vînd gabarite 
probleme spinoase 
drumurile publice.

Reglementarea 
bune condițiuni a 
— tot mai intense 
străzi, căi de comunicație 
necesită

desfășurării 
acestei circulații

— pe șosele, 
rutiere,

eforturi serioase din par
tea organelor respective, pune mul
te probleme gospodarilor localități
lor pentru asigurarea 
rutiere corespunzătoare.

Oamenii de la volan 
joritate conștienti de 
ce le implică circulația
rile publice, știu că prevederile cu
prinse tn regulamentul de circulație 
trebuie respectate întocmai — chiar 
în interesul propriei lor securități. 
Avem în Valea Jiului șoferi cu ve
chime, care de ani îndelungați — 
circiilind cu grijă — nu au primit 
nici o sancțiune pentru abateri de 
la regulile de circulație, desfășoară 
In transportul rutier o activitate lă
udabilă 
neri tn 
pentru 
tiere.

Și totuși se mai 
excepții... care 
cinstea, mîndria

Zilele trecute
de control al serviciului circulație! 
din Miliția Petroșani care a făcut o 
ieșire de inspecție pe teren, pe dru
murile Văii Jiului. Constatările fă
cute cu acest prilej pe lingă multe, 
foarte multe exemple pozitive de 
circulație reglementară pe șosele și 
străzi, au scos la iveală î.nsă și de
ficiente serioase în mentalitatea 
unor oameni de la volan fată de 
răspunderile ce le revin în circula
ția cu vehicule pe drumurile 
blice.

La margine

l.M.S. „parcat" în 
Competrol. Echipa 
boară și dă ocol 
oprii pe marginea 
nepermls. Mașina e goală 1 O fi ci
neva la... Competrol după butelie ? 
Investigații asidue, dar fără rezul
tat : mașina-i părăsită, fără stăpîn. 
Se notează însemnele: nr. 31 HD 
3692 apartinînd secției rutele Petro
șani a I.R.E.H. (are emblema pe por
tieră). Așteptăm. Intr-un tîrziu, a- 
pare un șofer care începe să-și

facă de lucru la 
rost, el dezvăluie 
zător : șoferul din 
te, Ciucă Traian,
zori în pană de benzină cu 
de intervenție a I.R.E.H., a 
pur și simplu autovehiculul 
gine de drum, iar el s-a dus liniștit
acasă să se culce... Șoferul prezent 
in fata noastră este cel din schim
bul de zi care și-a găsit aici mași
na și a venit s-o repună în circu
lație.

Electricienilor de la I.R.E.H. nu 
le-a lipsit cumva la număr, lnlr-o 
zi, o mașină ?

și asfaltul
Mașinile lore.sliere, care transpor

tă lemnul de la pădure la rampele 
gărilor, pentru încărcare, ridică 
multe probleme spinoase pentru or
ganele de control ale circulației ru
tiere. Sintetizînd aceste probleme 
reiese că intr-un iei se poate cir
cula pe drumurile forestiere, prin 
păduri si văi, și cu totul altfel se 
prezintă exigențele — pentru ace
eași mașină — cină iese fu circu
lația tumultoasă de pe șoselele as
faltate I

Airtovehicnleb J.M.T.F., contro
late de echipa miliției, au avut, în 
majoritatea cazurilor, ram aceleași 
lipsuri : semnalizatoare de viraj de
fecte, oglinzi retrovizoare deteriora
te (cliiar lipsă), fără lămpi de stop 
în spate, faniri cu becuri arse. Cu 
astfel de defecțiuni au fost găsite 
mașinile avind numărul de înregis
trare 21 
1812 si 
cele!asi 
restier.

După 
ctilînd
mașinile respective 
viraje, opriri, schimbări 
țiel de circulație, dacă au 
țlile de semnalizare defecte și deci 
nu pot avertiza autovehiculele ce 
vin în urma lor ? Iată o permanen
tă sursă de producere a accidente
lor : instalațiile de semnalizare de
fecte 1 Trebuie să fie clar pentru 
conducerea autocoloamei I.M.T.F. că 
pentru mașinile de transport fores-

Unde
se sfafiooează ?

Unele mașini sînt oprite pentru 
staționare în locuri nepermise. 
Autocamionul „Bucegi" nr. 31 HD 
6231, a.parținînd T.C.M.M., a lost 
oprit de șoferul Laszlo Ernestin toc
mai în panta urcușului de la Dără
nești, în dreptul magazinului ali
mentar. Motivul? Șoferul s-a dus 
dună cumpărături, iar mașina a ră- 
rămas să încurce circulația. De ase
menea, șoferul lacobeseu Constan
tin a staționat cu mașina ni. 21 HD 
2622 în curbă fără vizibilitate, iar 
mașina „Taina" nr. 31 B 8 765 (avind 
și remorcă) a fost nevoită să facă la 
îscrcni o depășire periculoasă, în 
curbă, pentru a ocoli un l.M.S. ce sta
ționa liniștit intr-un asemenea punct 
nevralgic pentru circulația rutieră.
A 

Incărcăhira 
mai trebuie 
din cmd în cînd 
controlată

control a o.prit pe tractor:slid Puș
ca Nicodim : un oblon al remorcii 
tractorului nr. 41 11D 1 696 era a- 
proape rupt, Iar lemnele de foc a- 
duse tocmai din exploatarea fores
tieră Voevodu porniseră deja să se 
prăvale. La prima curbă bruscă, în
treaga încărcătură se putea răstur
na, accidentînd pe eventualii 
câtor!. La fel, mașina nr. 21 
circula prin Lonea avind 
fura (lemne) mult deplasată 
Întrebați șoferii în cauză au 
cu seninătate că pe drum 
mai controlat starea 
respective... Nemai
dacă încărcătura prezintă sau n 
ficiente garanții de transport 
pericol de accidentare, respectivii 
șoferi au comis o abatere gravă 
de la normele de transport rutier.

fte-
HD 369 
încărcă- 
lateral. 

răspuns
ei nu a» 

încărcăturii 
înteresîndu-se 

u s;>- 
fără

stiliz! materiale de construcții', mo
loz, pămînt, rezultat din săpaturi, 
tin deschise timp îndelungat șanțuri 
de canalizare ele.

Legislația j.e linie de circulație 
prccizr '. ă clar : „Esle interzisă cre
area de restricții pentru circulația 
vehiculelor sau pietonilor prin exe
cutarea de lucrări, depozitarea de 
materiale sau lăsarea de obiecte pe 
partea carosabilă a drumurilor pu
blice, pe trotuare, fără acordul pre
alabil al

Aceste 
cate de 
prinderi 
cazuri 
serie < 
ții, 
nor cabluri electrice fără ca aceste 
lucrări să fie semnalizate corespun
zător pe timpul nopții. De cîteva săp- 
tămîni, șantierul Petroșani menține, 
spre exemplu o canalizare deschisă 
care blochează jumătate din parte 
carosabilă a străzii Republicii, în 
dreptul numărului 107. Totuși, con
structorii nu se grăbesc să termine 
lucrarea și nici nu asigură semna
lizarea regulamentară cu lumină ro
șie pe timp de noapte, cu toate că 
șanțul respectiv se 
apropiere a stației 
așa. sectorul LI .L.
execută lucrări la

lasă materiale

organe'or de miliție 
prevederi sînt insă încăl- 

muite oii de unele iîntre- 
și chiar de cetățeni. Sînt 
cînd se efeotiieazfi o 

de lucrări de repara- 
canalizări, introducerea n-

oraș,
da Zorilor,

află în imediata 
de autobuz.
Petroșani 
tipografia 
vraiște pe.

piedici 
în caiea bunei 
circulații 
pe drumuri

Uneori, circulația autovehiculelor 
este îngreunată din cauza unor 
„gospodari" certați cu menirea lor 

gospodari, depozitează pe

conducerile unităților 
pentru efectuarea li

căre implică blocarea 
din partea carosabilă,

aprobarea organelor de ml- 
în acele puncte este obli- 

semnalizarea obstacolelor 
mijloace coiespunzătoare,

Un obstacol in calea circulației șanțul deschis de trei
săptămini pe strada Republicii, 107. de către < o:: .Irui'orii din Pelroșuni.

Tot 
care 
din 

stra-
îngrennînd mult circu

lația. Și exemple s-ar mai putea da 
cu duiumul...

Știu oare 
respective că, 
nor lucrări 
de porțiuni 
trebuie 
liție, că 
galorie 
ziua cu
iar noaptea cu lumini roșii vizibile 
din ambele sensuri de circulație, că 
se impune urgentarea maximă a lu
crărilor pentru reducerea timpului 

blocare a străzii ? E timpul să 
aceste reguli elementare de 

conduită urbanistică și să sc con
formeze i -r i'f rlerilor acestor norme.

Circulația rutieră 
subit de intensă în 
municipiului nostru 
trebuie slînjenilă cu 
caritatea circula! iei 
țoale conducerile
deținătoare de mijloace aufo, 
toii oamenii de ia volan să-și 
cunoască răspunderea ce Ie 
incumbă conducerea unui au-

este deo- 
cnprinsul 

și ea 
nimic.

nu
Se
car ere

unităților

consecință : SIGURANȚA CIR
CULAȚIE! RUTIERE PE DRU
MURILE PUBLICE TREBUIE SA 
FIE MAXIMĂ !

MIHAI ȘTEFAN
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Cinstea portarului

felul de instrumente medicale. 
Di nd să plece, au fost oprif l 
insă de omul ordinei publice, 
sergentul major Biz Gheorghe. 
La miliție, și-au recunoscu! vi
novăția. Iată deci încă o do
vadă că cine iură azi un ou...

După ce a șterpelit peste o 
sulă metri de cablu electric 
izolat, Polochi loan (muncilor 
la sectorul XII al E. M. Lu
peni) a încercat să sc strecoa
re pe poartă. Dar nu i-a mers. 
La controlul paznicului Bor- 
dca lvan, holul a lost desco-

tige pc portar, i-a oierii mi
lă : 50 lei. Cinstea paznicului 
Bordea Ivan a lost insă mal 
presus decil banii oferiți. El 
l-a predat pe făptaș, împre
ună cu materialul furai, or
ganelor dc miliție. Aici, holul 
a depus și „mita". Pentru în
tocmirea actelor de trimitere

Parol!

peril. Polochi vrind să-l ciș- in judecată.

Chemați la ordine

Dintr-o scrisoare adresată 
redacției spicuim următoarele : 
„La restaurantul „Progresul" 
din Lupeni băuturile sini di
luate. Barmancle de aici au o- 
biceiul să toarne 
Iură, mai ales în

La restaurantul 
intrat in vorbă
Turbureanu Elisabela. 
scurt dialogul:

— Uneori avem 
băuturi.

— $i cum recuperați lipsa ?
— Mai „ciupim" și noi... de 

ici, dc colo.
Conducerea T.A.P.L. știe des

pre aceste „ciupeli" ? Dacă nu, 
s-o fnirebe pe barmana Tur
bureanu. Iar dc știe... Parol!

P. BREBEN

Minorii Leteanu Lucian și 
iacob llie, ambii de aceeași 
vîrstă : 10 ani, din Vulcan, 
sini puși pe lucruri mari. Mai 
bine zis, pe furturi. In luna 
mai au dus acasă jucăriile pe 
care le „acaparaseră" dc la 
grădinița de copii nr. 1 : ma
șini, cărucioare dc. Părinții

nu și-au luat odraslele la rost 
pentru fapta lor reprobabilă. 
Au crezul că „poale copiii au 
găsit jucăriile". Prolilind de 
slăbiciunea părinților, cei doi 
minori s-au dedat la spargeri. 
In noaptea de 11/12 iunie au 
forfot ușa policlinicii de adulfi 
din localitate. Au șterpelit tot

apă in bău- 
bere".
respectiv am 
cu barmana

Iată pe

lipsă la

TELEVIZIUNE
JOI 4 IULIE

10,00 Curs de limba germană 
(lecțiile 17 și 18).

11,00 Curs de limba spaniolă 
(lecțiile 17 și 18).

12,00 Telecronica economică.
12.30 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru cei mici.
18,00 Tv. pentru specialiști.
18.30 Curs dc limba rusă (lec- 

fia a 22-a).
19,00 Studioul pionierilor.-
19.30 Tele jurnalul dc .-cară.
79,50 Buletin meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial: Vikingii.
20,20 Arta plastică. Prcroman- 

tismul.
21,00 întrebări l.i care r.-a răs

puns, întrebări la care 
nu s-a răspuns incă.

21,40 Teleglob.
22.00 Ecran literar —■ Revista 

Tv.
22.30 Mari interpreti.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 Închiderea emisiunii.

Durata concediului de odihnă Puntea succeselor
pentru personalul didactic

[Urmare din pag 1)

preparației,

In vederea aplicării Legii nr. 
26/1967, cu privire Ia acordarea con
cediilor de odihnă ale angajaților, 
Ministerul Invățămîntului a emis re
cent instrucțiuni care stabilesc du
rata și condițiile de acordare a con
cediului anual de odihnă pentru per
sonalul didactic.

Durata concediului de odihnă pen
tru personalul didactic care a func
ționat în tot cursul anului școlar (u- 
niversitar) este de 62 zile calenda
ristice. Personalul didactic numit du
pă data Începerii cursurilor primește 
»in concediu de odihnă calculat cite 
5 zile lucrătoare pentru îiecare lună 
Integral servită. Concediul de odih
nă se efectuează, de regulă, in tim
pul vacanței școlare sau universi
tare de vară (lunile iulie și august) 
Programarea concediului se va face 
de către conducerea instituției de 
fnvătămint. de acord cu organele 
sindicale și va fi adusă la cunoștin
ța personalului didactic pînă la for 
minarea activității didactico.

Personalul didactic care nil a pu 
(ut efectua integral concediul, fiind 
reținut in timpul concediului de n- 
d’hnă pentru unele activități cerute 
de nevoile învățămîntiiliii, va com
pleta concediul în perioadele cînd 
se întrerupe activitatea didactică

pentru odihna elevilor și studenți
lor, în timpul vacanței de iarnă și 
de primăvară. In invățăniintul su
perior, în cazuri bine justificate, 
completarea concediului de odihnă 
se va putea face și în perioada anu
lui universitar, cînd nu există acti
vitate didactică.

Indemnizația pentru concediul de 
odihnă se plătește anticipat, pentru 
întreaga durată a concediului. In
demnizația de concediu se calcu
lează pe baza salariului mediu rea
lizat în perioada pentru care se a- 
cordă concediul.

Dispozițiile recentelor instrucțiuni 
ale Ministerului Invățămîntului intră 
în vigoare începînd cu acordarea 
concediului de odihnă pe anul șco
lar (universitar) 1967 1968.

Alte prevederi privind acordarea 
concediilor de odihnă pentru perso
nalul didactic care a funcționat cu 
normă incompletă, ca suplinitori sau 
avînd si calitatea de pensionari, pre
cum si cele legate de compensarea 
în bani a concediului de odihnă ne
efectuate sînt cuprinse în instruc
țiunile nr. 52 006'1968 ale Ministe
rului Invățămîntului, transm!se insti
tuțiilor de învățămînf.

(Agerpres)

dia de staționare a 
înseamnă că am făcut totul. Nu 
putem declara pe deplin mulțumiți 
de felul cum înțelege personalul 
tehnico-lngineresc să asigure asis
tenta tehnică a locurilor de muncă 
în anumite perioade. Ca urmare a 
unei
cum

nu 
ne

slabe asistențe tehnice, pre- 
și din cauza uzurii înaintate a 
agregate, în prima decadă a 
iunie am avut rămînerl în ur-

unor
Ionii 
mă la „special".

Desigur, preparația întîmpină și 
alte greutăți cum ar fi: depășirea 
indicelui planificat de cenușă de că
tre exploatările miniere Uricani și 
Lupeni, lipsa de vagoane C..F.R. pen
tru Hunedoara, receptionarea de 
vagoane murdare, lipsa de electiv și 
altele. Dar ce trebuie reținut : co
lectivul preparației Lupeni a reușit 
să învingă toate aceste greutăți și 
să obțină rezultate cu care se poate 
mîndri. Rezultate care, desigur, vor 
(1 dezvoltate în lunile ce urmează.

CALENDARUL ZILE!
JOI 4 IULIE

1934 — A murit Marie Sklodowska-Curie, savant fizi
cian francez.

1807 — S-a născut Giuseppe Garibaldi, erou național 
italian.

1941 — „Ziua luptătorilor" din Iugoslavia. Sărbătoare 
națională. (Declanșarea Insurecției armate împotriva cotro
pitorilor fasciști).

1968— Vizita în Libia
Taher Yehia.

1776 —
națională.

1968 —
— organ ai Partidului Comunist din 
lui „Worker").

1968 — Congresul extraordinar
din S.U.A.

1968 — „Ziua internațională a
1968 — AI 9-lea festival internațional de muzică (4—18, 

Weimar).

a primului ministru al Irakului,

Proclamarea

Apare primul

independenței S.U.A. Sărbătoare

număr al ziarului „Daily World" 
S.U.A. (in locul ziaru-

al Partidului Comunist

cooperației".

ORT
7000 km pe bicicletă

Ieri dimineață, la sediul Consiliu
lui municipal pentru educație fizică 
și sport din Petroșani, pentru cîteva 
minute am avut ca oaspete un 
..sportiv" a cărui vîrstă a depășit 
de mult 60 de ani ! Este vorba de 
IR1MIE NEDELCU din comuna Pu- 
iești, județul Buzău, rare in ziua de 
22 iunie a. c. a pornit din satul său 
natal, pe o bicicletă „Carpați" să 
facă circuitul României.

Cei 7 000 de kilometri urmează 
a fi străbătuți în 60 zile astfel că 
ciclistul urmează să se întoarcă la 
destinație în data de 28 august.

Pornit pentru a doua oară într-o 
astfel de cursă, din proprie inițiati
vă, temerarul ..cavaler al pedalelor", 
Irimie Nedelcu, care va împlini în 
timpul cursei, în 22 august, 69 de 
ani (!) s-a angajat ca pentru fiecare 
zece ani de viață să facă 1 000 km 
pe bicicletă !

Pentru a cunoaște personal din 
realizările poporului noslru înfăptui
te în anii de democrație în Valea 
Jiului, ciclistul s-a îndreptai spre 
Vulcan — Lupeni — Uricani. de 
unde apoi se va întoarce, conlinu- 
indu-și drumul spre Hațeg — Sime-

ria. l-«m urat din toată inima mult 
succes în îndeplinirea obiectivului 
propus.

S. BALOI

---- © —

Pe Hinerarii
Zilele trecute, un grup de 40 e- 

levi, de la Grupul școlar minier Pe
troșani, de la Liceul industrial și de 
la Școala comercială, însoțiți de prof. 
Ganga Lucia, au plecat într-o inte
resantă excursie prin țară. Excursio- 
nișlii-elevi vor vizita obiective tu
ristice, Industriale și monumente is
torice de pe itinerariul Sibiu, Brașov, 
Ploiești, București, Pitești, Rîmnlcu 
Vîlcea, Petroșani.

In ziua de 6 iulie, urmează să pă
răsească orașul natal, 34 elevi de 
la Liceul Vulcan. Avînd drept ghizi 
pe profesorii Jurca Nicolae și Macea 
Liviu, licee.nii vulcăneni vor trece 
prin, Sibiu, Curtea de Argeș, Pitești, 
Bran, Brașov, Sighișoara, Tîrg-u Mu
reș, Cluj, Alba Iulia.

tUrmare am pu; ,

votul a decis în favoarea unor re
prezentanți ai tînărului voievodat 
Zielona Gora — cel mai tînăr din 
țară, alături de Szczecin și Katowi
ce, centrul bătrînci Silezii. Cine sînt 
eroii îndrăgiți de zecile de mii de 
participant! Ia plebiscit? Ce anume 
au făcut ei pentru a întruni sufra
giile colegilor do vîrstă și preocu
pări ? Să-i luăm pe rînd.

Michal Kaziow, dintr-un mic că
tun pierdut prin voievodatul Zielo
na Gora, în urma unui accident 
prin anii '40 și-a pierdut vederea și 
ambele mîini. Infirmitatea însă nu 
l-a demobilizat. Dimpotrivă, cu dîr- 
zenle și patimă a deslușit cu gura 
sensul slovelor după sistemul Brail
le și apoi a absolvit cu succes 
cursurile școlii medii. Dar nu 
s-a oprit aici. A urmat 
cursurile facultății de filologie din 
Poznan și începînd din acest an îți 
pregătește lucrarea de doctorat : 
„Influența estetică a emisiunilor de 
radio", după ce a susținut cu suc
ces lucrarea de stat pe tema „Crea
ția nevăzătorllor în ochii văzători

lor". Trebuie spus că această lucra
re va apare în curînd în rafturile 
librăriilor, anunțîndu-se ca un beste- 
seller incontestabil tocmai prin ine
ditul tematicii. Locul întîi în acest 
plebiscit vine să răsplătească o vo
ință de fier și un adevărat erou.

Marysia Matyja, din voievodatul 
Katowice, nu se consideră erou, dar 
salvarea celor trei copii dintr-o ca
să cuprinsă de flăcări a atîrna-t greu 
în balanța aprecierilor faptei sale 
eroice. Ii privesc fotografia — o fe
tiță blondă căreia încă îi mai citești 
pe fata rumenă bucuria copilăriei, 
care nu aie nimic din înfățișarea 
unui erou. Este un erou cotidian 
care și-a pus viața în joc pen-trn a 
da o mînă de ajutor semenilor săi 
,.Mi-am făcut datoria" — a declarai 
ea după salvarea celor trei copii. 
Cîtă simplitate și cîtă noblețe a su
fletului ascund aceste cuvinte lapi
dare !

Pe locul trei întîlnim un repre
zentant al agriculturii. Rămas de 
timpuriu fără ta-tă, Henryk Tycja nu 
și-a părăsit mama și surorile. S-a 
apucat cu rîvna celor 20 de ani ai 
săi de treabă. Și rezultatele nu s-au

Pe defileul Jiului.

Cu marfa-n brațe 

de îa magazin 

la cooperativă
(Urmare din pag. 1)

De la magazin am plecat Ia atelier. 
— Dați-mi o negație că stabiliza- 

e bun.

cumpărătorul 
Petroșani 
mai sus, 

trei luni

ca - 
se 

voi 
nu

altul... tot defect ? Cine 
că după trei luni dc 
vor urma alte trei I 

departe" ?

■ aș- 
luni

doar 
v o ll-

adio
VINERI 5 IULIE

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

0 00 Program muzical de di
mineață ; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități ; <3,25 Moment poe
tic ; 8,30 La 
dia preferată; 
știri ; 9.05 La 
dia preferată ; 
terar ; 10,00
cîntec : , Cucuie pasăre sură"; 
10,30 Melodii populare cu Ma
ria Firulescu, Iovi Dionisle, 
Ion Bălan si Marin Buzdugan; 
11,00 Buletin do știri; 11,05 
Ciclul de cîntece ,,Mărinca și 

de Mansi Barbe
ll,45 Sfatul medicului;

5 ușoară ; 12,30 
melodia populară 
preferat; 13,00
Sport. Buletin 
13,20 Soliști și 

muzică ușoară ;

microfon, melo- 
9 00 Buletin de 
microfon, melo- 
9,30 Matineu 11- 
Să-nvățăm un

Ghiorghiță" 
r îs ;
12,00 Muzir 
Intîlnire cu
și interpretul 
Radiojurnal, 
meteorologic ; 
orchestre de
14,00 Folclor dobrogean ; 14,15 
Dumbrava minunată (emisiune 
pentru școlarii din clasele 
1—II); 14,50 Muzică populară; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier ; 15,35 Cîntece
lansate pe ecran; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,20 Jocuri de perechi;
16.30 Corespondență specială:'
Vîrslele orașului. Însemnări de 
Grigore Ilisei ; 17,15 Pentru
patrie; 17,45 Din repertoriul 
corului Radioteleviziunii ; 18,00 
Buletin de știri; 18 02 Revista 
economică ; 
de muzică 
Arii celebre 
Radiog-azela
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de ști
ri ; 20,05 Actualitatea în re
vistele literare ; 20,20 Cîntece 
de uliță din județul Sibiu; 
20,40 Melodii de H. Mălinea- 
nu ; 20,55 Noapte bună, co
pii ; 21,05 Teatru serial : „Bi
cicleta în lata porții" de John 
Hayes și Marc Gilbert Sau- 
vajon: 21,27 Muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 
orchestra Franck
22.30 Moment poetic; 
Program d" serenade ;
Voci,

18,20 Interpretă 
populară ; 18,45
din opere ; 19,00 
de seară; 19,30

torul nu
— Nu putem elibera negația de

ci! după trei luni de zile...
Pe bună dreptate, 

Constantin Coman din 
re ne-a scris cele de 
întreabă : , dacă după
ob|ine negația de la cooperativă, 
voi primi in schimbul stabilizatoru
lui defect, 
garantează 
teptare, nu 
și așa mai

Cazul nu poate îi rezolvat 
prin dotarea magazinelor cu 
metre (asupra acestui aspect, condu
cerea O.C.I. produse industriale Pe 
troșani va trebui să mediteze serios; 
nu e prima dală cînd vînzătorii o

lăsat așteptate. A absolvit Școala 
tehnică agricolă și în prezent gos
podăria lui a devenit model nu nu
mai pentru consătenii din voievo
datul Bydgoszcz, dar și din întreaga 
Polonie.

Iată de ce Michal, Marysia și 
Henryk sînt eroi, eroi de tip nou, 
cunosctiți în anii puterii populare, 
căliți în focul muncii cotidiene, ti
neri iubiți și îndrăgiți de prieteni și 
colegi. înainte de a-i părăsi pe sim
paticii moi interlocutor! și prieteni, 
am mai răsfoit cîteva zeci de scri
sori. Cît de instructive sînt si ce 
bogăție de idei 1 Le-am promis că 
voi Teveni în toamnă, cînd vor reu
și să parcurgă avalanșa de scrisori, 
cu definirea titlului de erou, asigu- 
rîndu-i că voi scrie cu o deosebită 
plăcere pe această temă. Ceea ce 
am și făcut, cu convingerea fermă 
că voi contribui pe această cale la 
o aptopiere a tinerilor polonezi și 
români, ale căror preocupări și as
pirații concordă — în ciuda celor 
peste 1 500 de km care îi despart 
— urmind drumul sigur al făuririi 
unui viitor ferici-t și demn de admi
rația urmașilor.

—•r— ------------ -■  ------------------~

VEDERE PANORAMICĂ A ORAȘULUI BLAJ DIN JUDEȚUL ALBA

neveri- 
fața clîențifor). 

ta atelierul 
aceste sta- 
De ce au 

comercială ?

e©

© e$
e

in 
cît și 

știa că 
defecte, 
rețeaua

cumpărătorii sini purtați pe 
cu banii luați și cu stab/li- 
în brațe, de la magazin la 

cooperați- 
poa- 
sta- 
trei 
de-

feră produse de acest gen, 
îicale temeinic 
Alit la magazin 
cooperativei se 
bilizatoare sînt 
fost introduse în 
Do ce 
d r u m u r i
zatoarele 
cooperativă.? Ia atelierul 
vei, clienluiui I s-a spus că nu 
te obține negație decil după ce 
biiizatorni î.și [ace.. stagiul de 
luni de așteptare. Răsnunsul e 
hilat cu o mare ușurirJă. den< 
o crasă doză de biro'-<!l!l ra - 
prevăd instrucțiunile. Avem la 
poziție 60 de zile, timp în care 
taro piesa de care are nevoie 
im reparație" I Dar dacă din p 
zi se știe că defecțiunea pro 
din fabripatie, după 60 de zile 
nicionii cooperative' 
mult ?

In pre'enl clientul 
negație, magazinele 
lipsă 
rea 
de 
de...
Urîtă încurcătură ! Un adevărat lanț 
ai s’ăbicinnilor pe care organele 
competente trebuie să-l sîărîme ne- 
întirziat.

vor

■ voie dearc
O.C.f.-nhil duc 

dc vollmetre pentru >n<-erca- 
stabilizaloarelor iar lehn’cienii 
fa cooperativă, au nevoie 

cîteva piese de schimb

FILME
VINERI 5 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Oscar; Republica: Angelica 
și r-egele; PETRILA: Cenușa, 
seri-a I—II; LONEA - Mine
rul : Eddie Chapman, agent
secret; 7 Noiembrie: Hocus- 
pocus ; ANINOASA : Bleste
mul rubinului negru ; VUL
CAN : Sînt și eu numai o fe
meie ; LUPENI — Muncito
resc: Sucre's Charlie; Cultu
ral : Eu, eu, eu și ceilalți.

PR0N0EXPRES
La tragerea concursului nr. 27 

Pronoexpres din 3 iuile 1968 au fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea l-a: 41 19 38 37 44 16
Numere de rezervă: 4 6.
Fond de premii: 418 168 lei.
Extragerea a Il-a : 21 34 23 3 40 8. 
Numere de rezervă: 7 41.
Fond de premii: 314 530 lei.

S

22,20 Cîntă 
Pourcel ;

22,35 
23,00

orchestre, melodii ; 24.00 
Buletin de știri 
trada 
știri
1,00;

0.05—3,55 Es- 
de 

la orele
nocturnă ; Buletine 

și metco-riiliere 
2,00 și 3,50.

ii
melodii

de
de
Buletin 

meteo-rutier; 
Jocuri popu-

PROGRAMUL
Bu chet

7.30
Buletin
uzică; <3.00

8 10 Tot înainte (emisl- 
p’oweri); 8,30 Bu- 

: 9,00 Pagini din 
Marat" de Mas- 
Buletfn de știri; 

10,10 Teatru ra-
.Discurs despre n 

Tin radiofonic de 
11.îl Muzică 

11,25 Muzică u-
12 00 Buletin de știri, 
meteorologic; 12,07 

a popoarelor ; 12,30 
într-in vals; 13,30

revisto-Ior științifice;

7 00 
populare ; 
știri.
7.39 M 
la re;
une pentru 
letin de știr 
opera , Micul 
cagni ; 10,00 
10,05 Muzică : 
diofonic : 
floare". Seen; 
Paul Fverar ■ 
din operete; 
șoară ; 
Buletin 
Din muz 
Două inimi 
Revista
13,40 Recital de operă Gheor- 
qlre Bădulesm; 14.00 Radlc- 

■ urr.al. Buletin meteo rutier; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Cîntă Lidia Andronescu, Vis- 
nia Korbar, George Bunea și 
Gianni Mescola; 15,30 Mu*
zică populară din Oltenia; 
16,15 Muzică: 16,20 Pe teme 
medicale; 16 30 Maeștri ai 
madrigalului; '6,50 Muzică 
ușoară interpretată de Lila 
Cristescu ; ’7 00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic; 17,15 
Din pîlnia arama fonului ; 17,35 
Melodu de Ion Vaslloscn ;
17 45 Muzicieni români de 
azi: despre muzicieni români 
de ieri - D’mttrie Cuclin des
pre Constantin Dimitrescu; 
1810 Cîntece cu si fără 
vinte : 
Tuluri
18 50 
șoară cir John Foster;
Buletin de știri; 1900 Album 
folcloric ; 19.30 Seară de ope
ră: ,,Fedora" de Giordano; 
21,00 Buletin de știri ; 21,05
Muzică populară ; 21,30 Stu
dioul de poezie; 21.50 Muzică 
ușoară ; 22,30 Concertul pen
tru orchestră de Anatol Vie
rii : 23,00 Radiojurnal;
Antologia 
lîlnfre cu 
Buletm do 
loo-rnFer.

rîesnrc 
ier; : 1

C onstantin
cu si fără cu- 

18.30 Scriitori ai seco- 
XX : William Faulkner; 
Noutati de muzică u- 

18.55

23 07 
discului ; 23 55 ln- 
jazz-ul ; 0,55—1,00 
știri. Buletin me-

întreprinderea de morarii 
și panificație

PETROȘANI

angajează de urgență:
- 1 sef serviciu phn si or- 

gMizarea muncii

- 1 contabil revizor principal
Salarizarea și condițiile caalorm H.C.M. 328/1967.
Informații suplimentare, la sediul întreprinderii str. Ol

tului nr. 30, telefon 1434.
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Intervenția delegatului RomânieiPARIS

toiwortirilc
a

liitrc delegațiile pentru definirea
tl ®. IclKffli și S. U. A.

și ■ S.U.A., 
n Thuy și 
man, care 
din Was-

Ședința Consiliului 
de Miniștri al Franței

PARIS. — Miercuri a avut loc la 
Paris cea . de-a 11-a ședință, în ca
drul convorbirilor oficiale dintre de
legațiile R.D. 
conduse de n 
ambasadorul 
s-a înapoiat ; 
hington.

A luat cuvîntul Xuan Thuy, care, 
condamnînd războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam, a calificat ca fiind ab
surd, și a respins „argumentul" con
ducătorilor americani, potrivit căruia 
bombardamentele
R.D. Vietnam ar fi 
tni apărarea vieților 
ricani din Vietnamul 
guvernul S.tJ.A. ar 
viața soldaților săi, 
torul, cel mai bun 
tragerea lor în
naționale. Citind documente ameri
cane penlru a sublinia că războiul 
din Vietnam este contrar propriilor 
interese ale Statelor Unite, Xuan 
Thuy a amintit Declarația de Inde
pendență a Statelor Unite, care pro
clamă drepturile egale ale tuturor 
oamenilor la „viată libertate și fe-

După ce a reafirmat pozlții- 
bază ale guvernului R.D. Vi- 
X'iian Tlruy- a cerut Adminis- 
S.U.A. „să pună capăt agre- 
din Vietnam, să-și retragă

asuprd teritoriului 
„necesare" pen- 
soldaților ame- 
de sud. 
dori să

a spus
mijloc ar 

cadrul frontierelor

Dacă 
apere 
vorbi
ți re-

ricire", declarații ale președintelui 
Lincoln, precum și ale fostului con
silier al președintelui Kennedy, Ar
thur Schlesinger, ale lui Martin 
Luther King și dr. Benjamin Spock, 
recent condamnat de autoritățile a- 
tnericane penlru acțiunile sale de 
protest împotriva războiului din Vi
etnam.
le de
etnam, 
(rației 
siunii
din Vietnamul de sud trupele ame
ricane și ale allaților săi, pentru a 
lăsa poporul vietnamez să-și regle
menteze propriile sale probleme, 
fără amestec din afară". El a subli
niat că, în primul rînd, S.U.A. tre
buie „să înceteze imediat și necon
diționat bombardamentele și toate 
actele de război împotriva R.D. Vi
etnam, pentru ca apoi să se discute 
alte probleme 
părți”. „Numai 
declarat Xuan 
oficiale de la
gresa și se va putea face un 
real spre pace".

interesînd cele două 
în felul acesta, a 

Tliuy, convorbirile 
Paris vor putea pro-

pas

VIETNAMUL UE SUB
Atacuri tot mai hotărîte ale patrioților

SAIGON. — Agențiile de presă 
relatează că patrioții au bombardat 
importante obiective militare apar- 
ținînd trupelor saigoneze și ameri
cane. In noaptea de marți spre mier
curi, obuze de mortiere au lovit în 
plin pozițiile primei divizii ale puș
cașilor marini în provincia Quang 
Nani, la sud de Da Nang. In luptă 

elicoptere 
în provln- 
km depăr- 
Ha, patrio- 

mortiere 
marin',, 

semnalai 
Ngai.

mericane. Pe 
patriotice au 
marți spre miercuri, un atac asupra 
a două companii și a unei unități 
de poliție saigoneze, la aproxima
tiv 168 km de Saigon. Nu au fost 
comunicate pierderile saigoneze. Un 
obiectiv strategic important al arti
lerie! F.N.E. 
Luc, avariat 
de artileria 
pod se află
4 care leagă Saigonul de bogalele 
regiuni ale Deltei fluviului Mekong. 
Podul a fost distrus, iar circulația 
întreruptă pentru multă vreme.

In același timp, 
ne de 
durile 
înalte, 
Kontu

de altă parte, forțele 
lansat, în noaptea de

1-a constituit podul Ben 
în ziua de 30 iunie tot 

forțelor patriotice. Acest 
pe importanta arteră nr.

au intervenit artileria și 
americane. De asemenea, 
cia Quang Tri, la șapte 
tare de baza de la Dong
ții au atacat cu obuze de 
alte baze ale pușcașilor 
Marți după-amiază s-au 
lupte în provincia Quang

La Pleiku, în regiunea Platourilor 
înalte, detașamente ale F.N.E. au a- 
Licat instalații și un depozit 
muniții ale unei unități de geniu

avioane america- 
tip „B-52" și-au continuat rai- 
asupra regiunii Platourilor 

vecinătatea localității

ședință a Consi- 
al Franței, după 
de la 23 și 30 
reuniunii, minis- 
Yves Guena, a 

că 
hotărît să ridice 

de scont a Băncii Franței de

PARIS. — La 3 iulie a avut loc 
l.a Paris, sub președinția generalului 
de Gaulle, prima 
liului de Miniștri 
alegerile generale 
iunie. La sfîrșitul 
trul Informațiilor,
declarat reprezentanților presei 
guvernul francez a 
taxa 
la 3,5 la 5 Ia sută. Această măsură, 
a spus ministrul informațiilor, a fost 
luată pentru a se pune capăt defici
tului bugetar de aproximativ 10,5 mi
liarde franci. Guvernul a hotărît de 
asemenea, instituirea unor noi Impo
zite în acest an în valoare de 2,5 mi
liarde franci, în special asupra ve
niturilor mari și medii precum și a-

supra consumului intern 
ca aceasta să aibă repercusiuni 
supra prețurilor, veniturilor mici și 
asupra prețului de cost în produc
ția întreprinderilor. Propunerea va 
vi supusă spre apro-bare noii Adu
nări Naționale, care se va întruni 
prima sa 
formarea 
Miniștri; i 
nanțelor, < 
ționat că 
pierdut 5 
franci din 
devize convertibile.

in încheierea ședinței a luat cu- 
vîntul președintele Franței, genera
lul Charles de Gaulle.

sesiune la 11 iulie. In 
prezentată Consiliului 

ministrul Economiei și 
Couve de Murville, a men
iri luna iunie a.c. Franța a 
miliarde 405 milioana 

i rezervele sale de aur și

Vizita președintelui Republicii
Tunisiene în Bulgaria

SOFIA. — Corespondentul Ager- 
pres, Gh. leva, transmite : La invi
tația Iui Gheorghi Traikov, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, și a lui Todot 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri, la 3 iulie, la Sofia a sosit 
într-o vizită oficială președintele 
Republicii Tunisiene, Habib 
ghiba. La sosire, oaspetele 
întimpinat de Gheorghi 
dor Jivkov și de alte 
ciale.

Gheorghi Traikov și
ghiba au rostit cuv,întări.

In cursul dtipă-amiezii, oaspetele a 
făcut o vizită protocolară lui Gheor
ghi Traikov și iui Todor Jivkov.

Seara, în cinstea președintelui Re
publicii Tunisiene a fost oferit un 
dineu.

Bour- 
a fost 

Traikov, To- 
persoane ofl-

Hablb Bour-

© —

Mișcare 
secesionistă 
în Indonezia

DJAKARTA. După cum trans
mite de la Djakarta corespondentul 
agenției Reuter, citind agenția An- 
tara, armata indoneziana a primit 
ordinul de a înăbuși o mișcare se
cesionistă care ar fi fost declan
șată în zona de sud a insulei Cele
bes. Agenția indoneziană precizea
ză că în regiunea Palopo, din cen
trul insulei, au apărut detașamente 
înarmate care se autointitulează ar
mata de voluntari a republicii uni
te Celebes.

stranți

I.a Wa- 
a avut 

puternică 
de

împotriva

S.U.A. 
shington 
loc o 
demonstrație 
protest 
războiului dus de 

în Vietnam, 
de demon- 
au defilat 

străzile capita- 
purtînd pan- 

cu inscripți- 
Pace acum !“, 

Să se pună capăt 
războiului acum !“, 
„Vietnamul — vi
etnamezilor !".

In clișeu : Parti- 
cipanții manifesta- 

antirăzboinice 
una din străzi

le Washingtonului.

Tîunelul sub Canalul
va putea f uncționa în 1975 ?

problema construirii tune- 
Ca.nalul Mînecii a fost a-

GENEVA. Coresponden
tul Agerpies, H. Liman, trans
mite : La a 3î-a sesiune a 
Conferinței iuiernaționale a e- 
ducației au continuat discuți
ile pe marginea proiectului 
de recomandare privitor la e- 
ducația tinerelului în spiritul 
înțelegerii înire popoare.

Din partea țării noastre par
ticipă prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al Minis
trului învățămîntului.

La încheierea dezbaterilor, 
șeful delegației indiene, P. N. 
Kirpal a propus constituirea 
unei comisii de redactare a 
recomandării. Din comisie fac 
parte reprezentanții a nouă 
state, printre care și Româ
nia.

GENEVA. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Liman, transmite: Luind 
cuvîntul în cadrul lucrărilor Comi
tetului special O.N.U. pentru defi
nirea agresiunii, delegatul român, 
Hie Tudor, a arătat că definirea 
completă a tuturor formelor de agre
siune ar putea satisface interesele 
majore ale păcii și securității inter
naționale. Vorbitorul a subliniat tot
odată, legitimitatea luptei de elibe
rare a popoarelor aflate încă sub 
jugul colonial.

Anaiizînd dreptul — 3tît indivi
dual, cit și colectiv — de legitimă 
apărare recunoscut de Carta Națiu
nilor Unite, delegatul român a atras 
atenția asupra corelației :e ar trebui 
să apară în momentul redactării 
proiectelor care definesc agresiunea. 
Astfel, a arătat vorbitorul, gravita
tea actelor de agresiune cere o in
criminare pe plan juridic, cit și po
litic a acestora, ca o crimă comisă 
împotriva păcii și securității inter
naționale.

SITUAȚIA DIN URUGUAY1

@ Ciocniri între poliție și manifestanți @ Imaortante 
contingente de trupe înconjoară capitaîa Uruguayiduj

MONTEVIDEO. — Președintele U- 
ruguayulul, Jorge Pacheco Areoo, 
a ordonat marți seara întărirea cen
zurii presei, ca urmare a grevei ge
nerale declarate în cursul*zilei de 
200 000 de funcționari de stat, pre
cum 
retor 
avut 
triva 
tuite 
iunie, 
niunile sindicale, 
drepturile 
țările, iar 
care din 
controlul 
armată.

In diverse puncte 
Montevideo au avut Ioc ciocniri în
tre politie ,și manifesta-nți, în cursul 
cărora mai multe persoane au fost 
rănite. Cu toate că Ministerul de In
terne nu a furnizat nici un fel de 
precizări, s-a aflat că mal multe 
sute de persoane au fost arestate, 
50 dintre ele fiind transferate în
tr-o cazarmă din departamentul Co
lonia, la 200 km de 
Miercuri, în Uruguay 
nici un fel de ziar.

După cum transmite 
tul din Montevideo

ATENA. — Tribunalul militar din 
Atena a început miercuri procesul 
intentat de autoritățile grecești unui 
număr de 20 persoane acuzate de a 
fi făcut parte din organizația anti
guvernamentală 
cratică", precum 
ar ft distribuit 
tualului regim.
dial a fost polițistul Evanghelos Ma- 
lios, din serviciul Siguranței gene
rale. După ce a expus împrejurările 
în oare a fost creată „Apărarea de-

„Apărarea demo- 
și pentru faptul că 

manifeste ostile ac- 
Primul martor au-

și de salariații tuturor sectoa- 
industriei particulare. Greva a 
Ioc în semn de protest împo- 
legislației excepționale instl- 
de guvernul Uruguayan la 13 
prin care au fost 

au
autorităților 
principalele 

țară au fost 
unor ofițeri

interzise reu- 
fost lărgite 

privind ares- 
instituții ban- 
trecute sub 

superiori din

ale orașului

Montevideo, 
n-a apărut

coresponden- 
al agenției 

France Presse, este așteptată reac
ția guvernului Uruguayan la greva 
generală. Aceeași agenție menționea
ză că începînd de marți dimineața 
importante contingente de trupe, a- 
duse din orașele Mendoza și Me
lilla, înconjoară capitala Uruguayu- 
lui.

*
MONTEVIDEO. — Ziarul Urugua

yan „El Popular” denunță într-un 
articol măsurile excepționale insti
tuite de guvern pentru a face față 
crizei economice prin care trece în 
prezent Uruguay-ul. Ziarul mențio
nează că înghețarea salariilor și a 
preturilor declarată de guvern afec-

—©—

Declarația
guvernului

cambodgian

tează în primul rînd masele munci
toare pe umerii cărora apasă efec
tele acestei crize. In urma acestor 
măsuri, salariile unui număr de 
60 000 de muncitori și funcționari 
care urmau să sporească în baza u- 
nor promisiuni ale guvernului și pa
tronatului nu vor mai fi majorate. 
„EI Popular" menționează că, de la 
începutul anului, costul vieții a cres
cut în Uruguay cu peste 48 Ia sută, 
în timp ce salariile au rămas la a- 
celași plafon.

mocratică", Maiios a precizat că a- 
ceasta este un front din care fac 
parte persoane de diverse orientări 
politice ostile actualului regim.

Agenția France Presse informează 
că autoritățile din Atena au luat 
măsuri severe, atît în interiorul cît 
și exteriorul clădirii în care își are 
sediul tribunalul militar, 
cnzali se află numeroși 
jurist, un economist, 
etc. Procesul continuă 
altor martori.

Printre a- 
militari, un 

un sociolog 
cu audierea

Noi demonstrații
ale populației de culoare

NEW YORK. — Miercuri, la Seattle 
au avut loc noi demonstrații ale 
populației de culoare. Poliția a in
tervenit, folosind gaze lacrimogene 
pentru îinprăștierea demonstranților 
Au fost operate 14 arestări. Apro

ximativ 15 persoane an
Acțiuni do protest împotriva ' 

galilății rasiale s-au desfă: 
acest oraș și în prunele 
ale săptămînii.

fost rănite.
ne-

ișural în

Cel mai mare telescop clin lorae
I MOSCOVA. — După o călătorie de două mii de kilometri din Le

ningrad și pînă în ținuturile Caucaznlui de nord, cel mai mare telescop 
din lume a sosit la locul de destinație — stanița Zelenciukskaia. Trans
portul uriașului instrument astronomic, cu oglinda de 6 metri și cu lun
gimea totală de 25 metri, a fost pregătit și pus la punct in toate amă
nuntele timp de cîțiva ani. Piesele au fost transportate cu un șlep spe
cial însoțit de un grup de scafandri pînă la Rostov pe Don. Acolo a 
fost transbordat pe remorci de 40 de tone, tractate de șase autocami
oane de mare capacitate. Autotrenul, însoțit de o escortă specială de 
motocicliști, a parcurs restul traseului pînă aproape de destinație cu 
viteza de 15 km/h. Acum au mai rămas de parcurs doar 40 de km pe o 
porțiune muntoasă, telescopul urraînd să fie instalat la altitudinea de 
2 100 m, în clădirea Observatorului 
a U.R.S.S.

astrofizic al Academiei de Științe

0 nonă opsrsțse 
de transplantar 
a immsl

HOUSTON. — După cu 
mai anunțat, marți seara 
spitalul St. Luke din Houston 
(statul Texas) a fost efectuată 
o nouă operație de transplan
tare a inimii. Un purtător de 
cuvînt al spitalului a arătat 
ca starea pacientului care a 
suferit operația, Henry Debord, 
în vîrstă de 46 de ani este 
satisfăcătoare.

Descoperirea unei fosile
NEW YORK. — Un purtător 

de cuvînt al Universității din 
Missouri a anunțat marți că 
în șase orașe din statul Mis
souri se efectuează prima a- 
plicare a detectării 
lor cardiace 
borator.

Proiectul, 
automat de
mă", folosește linii de tele
fon pe distante mari pentru a 
transmite impulsuri electrice 
date de inima pacientului că
tre un calculator aflat la cen
trul medical al Universității 
din Columbia.

tulburări-
în afara unui la-

de mare importanță

Recent, 
lului sub 
bordată din nou cu prilejul unui di
neu oferit la „American and Com
mon Market Club" de către Andre 
Tiers. reprezentantul general al 
S.N.C.F. (Căile ferate franceze) pe 
lingă Benelux. El a evocat stadiul 
avansat ai proiectului, precum și o 
serie de probleme legate de dificul
tățile de construcție și financiare.

Se știe că ideea construirii acestui 
tunel nu este nouă. In 1751, sub 
Ludovic al XV-lea, apoi în 1802 sub 
Napoleon au fost avansate o serie 
de proiecte care însă au fost aban
donate. In 1867 se asistă chiar la un 
început de execuție, atît de partea 
britanică, cit și de cea franceză A- 
tunci au fost săpate chiar două ga
lerii, una de 1 200 metri, iar alta de 
800 metri, care au fost abandonate, 
dar care au fost conservate permi- 
țînd în prezent prețioase observații 
pentru cei care au reanimat proiec
tele săpării acestui canal. In 1957, 
în urma inițiativei lui Louis Armand, 
grupuri financiare franceze, britani
ce și americane au reluat proiectul 
de bază constituind „Grupul de

fiind cel mai accep- 
de vedere financiar

construit din două

Studii al Tunelului sub Canalul Mî
necii". Lucrările acestui organism 
au început în 1959, proiectul vizînd 
construirea unui tunel avînd o ga
lerie dublă pentru transportul fero
viar. Proiectul, supus aprobării celor 
două guverne, a fost reținut în fe
bruarie 1964 ca 
tabil din punct 
și tehnic.

Tunelul va fi
tuburi paralele din beton cu diame
trul interior de 6,58 metri. O gale
rie pilot — 3,80 metri diametru — 
va fi construită între galeriile prin
cipale și va servi la început Ia con
struirea tunelului și apoi la între
ținerea și aerisirea sa. In fiecare 
galerie vor fi instalate șine fără 
traverse de 800 metri lungime per- 
mitînd atingerea unei viteze de 250 
km/oră, dar care va fi limitată în 
fapt la 160 
de călători 
platformele 
tomobile.

Tunelul va avea o
de 53 km dintre care 
mării (la 112 metri sub nivelul mă
rii și la 40 metri sub fundul mării).

km/oră pentru trenurile 
și de 140 
care vor

km/oră pentru 
transporta au-

lungime totală
38 sub apa

din a-In Anglia tunelul va începe 
propiere de Folkestone și va ieși 
la suprafață în Franța în apropiere 
de Calais.

Pe plan tehnic se prevede înce- 
lucrărilor în 1970, ele urmînd 
terminate în 1975 sau 1976. 
total al acestei realizări va 

suma de 30 miliarde de franci

perea 
să fie
Costul
atinge
belgieni, furnizați de capitaluri pri-

Exploatarea va fi asigurată de 
un serviciu public franco-bri- 

care va percepe taxe de trans-

vate. 
către 
tanic 
port.

Tunelul va permite străbaterea 
distantei Londra — Paris în 4 ore, 
distantă care se străbate în prezent 
In 12 ore prin intermediul feribotu
rilor. In perioadele de vîrf, tunelul 
va putea deplasa 4 800 mașini pe 
oră, ceea ce este superior capaci
tății unei autostrăzi 
benzi de circulație.

Rămîne însă de pus 
durile definitive între 
precum și contractele
tru ca lucrările să poată începe șl 
duce la una din cele mai impozante 
realizări ale secolului nostru.

duble cu trei

la punct acor- 
cele două țări, 
financiare pen-
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PNOM PENH. — Guvernul regal 
al Cambodgiel a dat miercuri pu
blicității o declarație în care cere 
să fie întreprinse acțiuni pe plan 
Internațional pentru a determina 
Statele Unite să pună capăt actelor 
agresive împotriva populației paș
nice cambodgiene. „Acțiunile bar
bare comise de aviația americană pe 
teritoriul Khmer — se subliniază în 
declarație — constituie un pericol 
pentru pace și securitate nu numai 
în această regiune ci și în întreaga 
lume".

in documentul publicat de guver
nul cambodgian se menționează, tot
odată, că în ziua de 29 iunie eli
coptere americane au mitraliat o re
giune populată, ucigînd 14 persoane 
șl rănind grav alte patru.

Greva doctorilor 
din cel mai important 
port al Spaniei

MADRID. — Orașul Barcelona, cel 
mai important port al Spaniei, este 
total paralizat de greva docherilor 
care protestează împotriva noii re
glementări a muncii salariaților por
tuari, anunță agenția France Presse. 
Greva docherilor a început luni.

In cursul zilei de marți s-au mai 
înregistrat mișcări greviste Ia Ma
drid, precum și în alte orașe spa
niole.

I
I
I
8

denumit „sistem 
electrocardiogra-

in cadrul 
doilea Congres ia

de primatologie 
Ia Atlanta (Geor- 
comunicare prezen-

ATLANTA. — Descoperirea 
unei fosile de mare importan
tă a fost anunfată 
celui de-al 
ternational 
desfășurat 
gia), intr-o
tată de dr. Elwyn Simons, de 
la Universilafea Yale și dr. 
S. R. Chopra, de la Universi
tatea Pan jab (India) Fosila 
descoperită la aproximativ 50 
km de localitatea Bilaspur In 
nordul statului indian Hema-

chal reprezintă „cel mai vechi 
maxilar găsit pînă în prezent, 
care a aparținut unui animal 
reprezentind maimuțele mari 
sau omul", a declarat prof. Si
mons. El a adăugat că aceas
ta este „mandibula cea mai 
completă găsită in Europa sau 
în Asia in 
permite să 
nimalul era 
mult mai masiv decit i 
lalea gorilelor actuale".

rocile terțiare" și 
se creadă că „a- 
mult mai mare sau 

majori-

ÎN ÎNTREAGA JAPONIE

Partidele politice își intensifică
activitatea electorală

chemat să reînnoiască manda- 
unei părți a Dietei japoneze, 
din principalele probleme asu- 

căreia s-au pronunțat partidele

TOKIO. — Corespondentul Ager- 
' preș, FI. Țui’u, transmite: In aceste 
zile, în întreaga Japonie partidele 
politice îșl intensifică activitatea în 
campania electorală oare va lua sfîr- 
șit la 7 iulie, oînd corpul electoral 
este 
tele 
Una 
pra
politice este tratatul de securitate 
japono-american, care, în anul 1970 
ar urma să expire. Partidul liberal
democrat de guvernământ a făcut 
cunoscută poziția sa și, în pofida pro
testelor opiniei publice, a cerut men
ținerea în 
Partidele 
fie pentru 
tui tratat,
etape succesive.

In Japonia se fac auzite tot mai 
mult cererile partidelor de opoziție 
pentru dezvoltarea tării pe o cale 
independentă, pentru menținerea pă
cii și securității. Partidul Comunist 
din Japonia, după cum se știe, a 
propus, nu cu multă vreme în urmă, 
un ' plan oare prevede neutralitatea 
tării și înlocuirea actualei forțe de 
„autoapărare" cu o serie de 
care prin numărul lor să aibă 
rolul de apărare a securității 
tegrității țării.

Partidele socialist-democrat
mei'to sînt de acord în general cu 
revizuirea tratatului și abolirea lui, 
dar aceasta să se facă în etape în 
cursul deceniului următor. Ele refuză 
în același timp, să împărtășească

unități 
numai 
Și in

și

continuare a tratatului, 
de opoziție se pronunță, 
abolirea imediată a aces- 
sau renunțarea Ia el în

punctul de vedere al guvernului 
privind menținerea bazelor militare 
ale S.U.A. pe teritoriul japonez. Pre
ședintele Partidului socialist-demo
cratic, Eiichi Nishimura, a propus 
un guvern de coaliție populară pen
tru a înlocui actualul „guvern orien
tal spre S.U.A.La formarea until 
astfel de cabinet ar urma să parti
cipe, afirmă Nishimura, toate forțele 
politice care sprijină constituția și 
regimul parlamentar 
o diplomație politică 
ce și independentă, 
politice vor trebui 
îmbunătățirea relațiilor 
Chineză, retrocedarea 
kinawa. desființarea bazelor milita
re americane de pe teritoriul japo
nez, precum și revizuirea tratatului 
de securitate japono-american.
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constituția 
și preconizează 
externă de na- 
Aceste forte 

să urmărească 
cu R. P. 
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