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In pagina a IH-a, cititi reportajele trimișilor noștri 
dețeană a Festivalului tineretului

In această perioadă s-a asigurat 
operativitatea transporturilor de 
materiale, utilaje pentru exploatări
le miniere, autobaza contribuind 
astfel la realizarea sarcinilor 
plan la extracția cărbunelui pe 
tregul bazin : 
au contribuit 
de la lazurile 
Coroești-, au 
mină, boltari

minerească 
în tone de 
ziuă ori în 
spre bogățiile

fost 
funcție 

De 
alt

Nicu SBUCHEA
Hațeg

se va 
cărbune 

metri

lalate mai sus ? In blocul 
tip „fluture" aflat în bulevardul 
Victoriei, 
orașul Vulcan 
predată 
mă cu doi

Ascul ți nd 
tarilor 
ce păzește 
clădiri care 
cest' bloc? 
miletului 
Ardeleanu 
scuzat spunîndu-ne că a 
aleasă în această 
fără acordul dumneaei, 
ce nu se propune un 
responsabil? Sînit întrebări 
la care așteptăm răspuns do 
L~ sectorul I.L.L. din Vulcan.

schiul- 
lor să 
favorl- 

rea de relații între 
economice americane 
respectarea legilor șl 

vigoare în fiecare 
de exemplu, fa- 

posibilităților 
organizațiile de 

industrială șl

sanie. Chiar dacă pierdem la vînzări, 
ne strecurăm printr-un sezon fără 
sezon, cîștigăm în înțelepciune. Și 
comerț e mare lucru

La recomandarea Ministerului Co
merțului Interior, Direcția comerci
ală județeană, împreună ou condu
cerile O.C.L.-urilor din județ, orga
nizează în toate magazinele de tex- 
tile-încălțăminte în perioada 8 iulie 
— 31 august 1968 „Tîrgul de vară" 
pentru articolele sezoniere. In a- 
ceastă perioada, magazinele de tex- 
tile-încăltăminte ale O.C.L. produse 
industriale Petroșani, bine aprovizio
nate cu articole specifice sezonului 
de vară, oferă o variată gamă de 
mărfuri, care se pun în vînzare cu 
o reducere de prețuri de 30 Ia sută. 
Dintre aceste articole amintim :

— confecții pentru bărbați, temei,

Pe chipuri, li se citește ho- 
tărîrea. Peste cîteva minute 
vor pleca î» subteran pentru 
a grăbi avansarea unei gale
rii sau a lua în piept perete
le de cărbune 
Acolo, ia adincuri. 
lor, îmbinată cu

al abatajului, 
hotărîrea 

destoinicia 
transforma 
trimise la 

înaintați 
ubpămîntene.

ti fi ce ; să 
:e între 
domeniile 
faciliteze 

cu carac-

Colectivole de muncitorii, tehnicieni și Ingineri al 
Grupului de șantiere Valea Jiului, au încheiat semes
trul I al anului 1968 cu însemnate realizări. Planul 
fizic a fost depășit cu 41 apartamente, executîndu-se 
peste 50 la sută din volumul lucrărilor prevăzute 
pentru întregul an. Ultimele blocuri predate în 1-una 
iunie au fost recepționate de I.C.O. Petroșani — be
neficiarul de investiții — cu calificativul foarte bine, 
comisia d- recepție neavînd obiecțiuni referitoare la 
calitatea construcției și a finisajelor.

Reprezen- 
constructorilor tot 

ruletele dar 
cu... promi-

casă și de 
fuste etc).

— articole 
dale, pantofi c

— țesături 
meuri.

— tricotaje
— articole 

șete, genți de

Duminică, în orașul siderurgiștilor — Hunedoara — și-au dat 
întîinire mii de tineri și tinere, artiști amatori de la cluburi ale 
sindicatelor, cămine culturale și case de cultură, sportivi și sporti
ve darnici de afirmare din întregul județ. Cei care în etapele pe 
zone ale acestei ample manifestații cultural-sportive de masă s-au 
dovedit cei mai buni dintre cei buni au adus pe estradele și tere
nurile sportive din Hunedoara, o dală cu entuziasmul lor tineresc, 
mesajul artei amatoare a plaiurilor lor natale, mesajul măiestriei 
sportive cucerite prin voință și perseverență. Centrii de atracție al 
tuturor iubitorilor cîntecului și dansului folcloric, sportului și mu
zicii ușoare, municipiul Hunedoara a fremătat duminică în frene
zia unui tineret entuziast, dornic de a se arăta Ia înălțimea înalte
lor calități ale contemporaneității noastre socialiste. Publicul hu
nedorean a apreciat strădania șl pasiunea formațiilor artistice și 
sportive, a susținut cu aplauze întrecerile acestora, a fost martorul 
unui entuziasmant spectacol al tinereții, vigoarei, măiestriei, gingă
șiei și sportivității.

Ultima etapă a Festivalului tineretului hunedorean — etapa 
județeană, ca amploare, seriozitate șf prilej de verificare a virtuți
lor artistice și sportive, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, s-a 
dovedit o adevărată „paradă" a inestimabilelor calități ale tinereții.

Unui din unghiurile în care apare in obiectivul aparatului de fotoyra 
fiat Fabrica de produse, lactate Livezeni.

tricotat, groasă, potrivită pentru iarnă sau cel 
mult pentru primăvară și toamnă.

— Nu. Ceva pentru vară: ușoară, frumoasă, 
peste pantalonași, cu mineca scurtă.

— Cu mineca scurtă n-avem nimic.
— A fost interzisă mineca scurtă?
— Nu, dar n-avem.
In schimb puteai găsi cămășuțe cu mînecă lun

gă, în culori mohorîle. Nimic din ceea ce s-ar 
potrivi vîrstei de 12—14 ani. Totul cu manșetă, 
toiul încheiat la gît, de parcă am fi la Polul 
Nord.

— Pentru vară nimic ?
— Nimic !
— Dar pe ușa magazinului „Țăndărică" scrie 

că putem găsi
— Poate că 

mic in plus.
— Pe afișul

e menționat și magazinul de la Petrila.

ne nici azi de rulete (cum 
s-au montat la toate celelal
te apartamente).
tantii 
promit că aduc 
omul s-a ales 
siuni.

Liftul circulă 
le mecanicilor, 
lunii de-a rîndul i 
nu sînt în toane 
atunci Adam Maria, mamă 
a doit gemeni, coboară cu 
copiii și căruciorul în brațe, 
pe scări, de la etajul 81

25, 31, 
butoanele 

(înlocui- 
oade în 
întreprin-

blocul F 8, din 
clădire nouă, 

în folosință în tir
ani.
doleanțele loca- 

ne-am întrebat: oare 
administrația de 
are în „grijă" a- 
Responsabila co
de locatari, tov. 

Carolina, s-a

de 
în- 

la S.T.R.A 
digurilor 

preparației 
lemn de 

teriale, iar 
tra-ctoriștii-buldozeriști au transpor
tat la mina Dîlja (pe distanța de 5 
km) utilaje de 30 tone, au lucrat 
Ia construirea bazinelor de apă 
necesare minei Lupani, au dus uti
laje grele la noua mină Bărbăteni 
etc.

Merita amintit aportul adus de 
șoferii Albu Vaier, Koloji Iuliu, 
Mthai Constantin, Manea Nicolae, 
Brînzan Ion, Albăstroiu Florea, 
Kaufman Ion, Manea Teodor, Bălan 
Ion, Miclea Vilhelm, Moraru Pavei, 
buldozeriștii Tăcu Dragoș, Drăgoi 
Vasile, Ciuraru Ștefan, Boaru Ion, 
Petre Ciog Constantin și alții.

Colectivul S.T.R.A. este hotărît 
ca și în viitor să depună și mal 
multe strădanii pentru realizarea 
sarcinilor de plan, buna organizare 
a reparațiilor și exploatării autove
hiculelor, întărirea disciplinei în 
muncă, pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a calității întregii 
noastre activități.

scări,
La apartamentele 

39, 21, 23, 15, 14,' 
la sonerii lipsesc 
rea lor 
sar oi na 
deri...).

Unde

de pe ușa magazinului „Țăndă
rică" e menționat și magazinul de Ia Petrila. Se 
poale sau nu se poale găsi acolo ceva pentru 
perioada de vară ?

— Nu știu. N-aș vrea să vă pun pe drumuri 
— se scuză vînzătoarea.

Așa că turneul „Țăndărică" a fost întrerupt.
Probabil că tovarășii de la O.C.L. produse in

dustriale țin să-l determine pe cumpărător să 
mediteze mai adine asupra proverbului cu iarna 
car și vara 
chiar dacă 
mărfuri de 
asta pentru

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru.' ■ Bîrlădeanu, 
președinte alConsiliului National al 
Cercetării Științifice, însotit de un 
grup de oameni de știință români, a 
vizitat Statele Unile ale Americii în 
perioada 19 iunie —■ 8 iulie a.c„ la 
invitația dr. Donald F. Hornig, asis
tent special al președintelui S.U.A. 
pentru știința și tehnologie. In 
timpul șederii în Statele Unite, de
legația română a vizitat, Washing
tonul, New York. Cape Kennedy, 
Boston, Chicago, Los Angeles, San 
Francisco și alte localități. Delega
ția română s-a întîlnit cu conducă
torii unor Instituții de știință și 
tehnică, ai unor universități, între
prinderi industriale, precum și cu 
reprezentanți ai guvernului ameri
can și a purtat discuții prietenești 
și cuprinzătoare în legătură cu pro
bleme privind organizațiile științifico 
românești și americane din domeni
ile chimiei, calculatoarelor electro
nice. mașinilor-nnelte. aeronauticii 
și spațiului cosmic, folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

. La încheierea vizatei, a fost dată 
publicității de către vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri, Alexan
drii Bîrlădeanu, și asistentul special 
al președintelui S.U.A. pentru ști- 
tința și tehnqjogie, Donald F. Hor- 
nig, următoarea declarație comună:

„In cadrul discuțiilor avute am 
trecut în revistă progresul înregis
trat în programul de schimburi ști
ințifice și tehnice în conformitate 
cu aranjamentul din 1960 dintre 
Statele Unite ale Americii și Repu
blica Socialistă România, privmd 
schimburile în domeniile învătă- 
mîntului, științei, culturii și altele. 
Noi împărtășim dorința de a acțio
na în continuare pentru lărgirea 
proiectelor reciproc avantajoase do 
cooperare științifică între țările 
noastre în scopul extinderii dome
niilor de interes comun, ca o con
tribuție la întărirea legăturilor de 
înțelegere și prietenie între po
poarele noastre. Recunoscînd aceas
ta și construind pe baza deja sta
bilită, este în intenția ambelor gu
verne : Să caute posibilități sporite 
pentru participarea oamenilor de 
știință, inginerilor și altor specialiști 
la proiecte comune de cercetare, 
pentru efectuarea unor schimburi 
de informații științifice și tehnice, 
pentru acordarea reciprocă de burse 
pentru studii si cercetare; să faci
liteze oamenilor de știință și speci
aliștilor vizite pe termen lung și 
scurt în scopul muncii de cercetare, 
efectuării do studii speciale, tinerii 
de conferințe, precum și schimburi 
de experiență în domeniul învăță- 
mîntului șl calificării știi 
promoveze contacte direr 
instituții șl lucrător! din 
științific și tehnic și sJ 
participarea la conferințe 
ter științific și tehnic.

Ambele guverne doresc 
burile comerciale între țările 
fie lărgite. Ambele guverne I 
zează dezvoltarea de relații 
întreprinderile 
și române, cu 
regulamentelor in 
țară. Ele privesc, 
vorabii dezvoltarea 
de cooperare între 
cercetare științifică

Să începem cu terasa; în
căperile de aici au ușile și 
geamurile sparte sau lipsă, 
întrerupătoare dispărute, pe
reții stropiți. La etajul 9 
curge apă prin tavan ; recla- 
mațiile locatarilor au rămas 
fără ecou. La etajul 8, gea
mul de la terasă lipsește. 
La cel de-al 7-lea etaj, ten
cuiala deasupra caloriferului 
este căzută, iar alături se 
află o sânte rămasă acolo, 
probabil, de astă-iarnă. Din 
cauza instalației defecte, de 
la apart. 17 curge apa pe 
apart. 13, iar de la apart. 13 
ajunge la apari. 9. S-a adre
sat o cerere I.L.L.-ului în 
urmă cu două luni, dar fără 
rezultat practic.

Apartamentul 9 nu dispu-

Recent s-a deschis, în sala ciubu- 
i Uniunii județene a cooperative- 
r meșteșugărești din Deva, o.reu- 
m expoziție cu produse ex< 
? întreprinderile de industrie lo- 
ilă din Petroșani, Brad, Deva, Ha- 
g, Orăștie și Hunedoara.
Sînt expuse aici, printre altele, 
verse tipuri de mobilă (dormitoa- 

■ , Bucura", canapele „Carpati", Ca
ere combinate, scaune tapițate, 
tolii, canapele „Diham", mese

Douăsprezece frontiere va
male au căzut la miezul nop 
ții de duminica spre luni, 
mareînd intrarea în vigoare 
a deplinei uniuni vamale din
tre cele șase țări membre ale 
Pielei comune. Un eveniment 
care se vrea și are vocația 
de a fi istoric, dar care a tre
cut oarecum neobservat. La 
punctele de frontieră dintre 
„cei șase" o atmosferă do 
chermesă domnea în momen
tul în care solemnitățile ar 
fi fost mai potrivite. BLițțil 
cîtorva foto-reporteri a răzbă
tut întunericul, dar cu greu 
s-ar putea distinge în imagi-

e caz, barierele va- 
în în vigoare pînă 
lie pentru produsele 
îndelungatele și re- 
reuniuni ale miniș- 
iculturii au fost în 
n cele din urmă să 
numeroase dificultăți 
boreze un acord a-

, j ândărică", singurul magazin din Petroșani 
cu articole (și mai ales confecții) pentru copii, 
se ține de șotii. De mai multe zile (cam prea 
multe) stă cu lacătul pe ușă, închis pentru in
ventar. Te consolezi insă cu afișul care, după 
ce-ți explică cum că „Țăndărică" este în inven
tar. te invită să cumperi — dacă ai nevoie de 
ceva pentru copii — fie de la complexul- comer
cial Aeroport fie de la Petrila.

Noroc că stația de autobuze se află chiar lin
gă magazin. Așa că putem face repede cunoștin
ță cu magazinul de la Aeroport. înăuntru, în 
cadrul unui raion, sînt intr-adevăr ceva confecții 
pentru copii.

— Vă rog o bluză pentru un băiat. Mărimea 
38.

Pe tejghea a apărut o bluză dintr-un materia!

adolescenți și copii (pantaloni lungi 
și scurți din țesături fine ds bum
bac, costume și costumașe de vară 
și de plajă, impermeabile, balonzai- 
de și pardesie de tercot, rochii de 

seară, capoate, bluze,

o sM Z

ax 8B
f fOM«Bl
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MICA MECANIZARE
A

In semestrul l(

o cale spre creșterea 
eficientei economice

9

„greufaiea if

economică
Sporirea elicienței activității eco

nomice a întreprinderilor, înfăptui
rea cu succes a marilor obiective 
stabilite de conducerea de partid șl 
r’e stat pentru desăvîrșirea construc- 
/,ei socialiste în țara noastră, sînt 
rondiționate de Introducerea progre
sului tehnic, de gradul de receptivi
tate față de ceea ce este nou și a- 
vansat pe plan mondial în această 
direcție.

Este cunoscut că o contribuție de 
seamă în ansamblul măsurilor meni
te să sporească eficiența activității 
economice a întreprinderilor o aduc 
si lucrările de mică mecanizare. Iden
tificarea cu operativitate a locurilor 
de muncă a căror activitate poate 
I1 îmbunătățită prin efectuarea unor 
hicrări rip mecanizare, pe seama că
ror? să se poată realiza o eficiență 
(mediată, constituie o sarcină de 
mare răspundere pentru conducerile 
fnf rcnrinderilor. De asemenea, or
canele bancare au obligația ca. prin 
activitatea ce o desfășoară să stimu
leze folosirea tuturor rezervelor ca
re mai există în această direcție 
concomitent cu efectuarea linei a- 
nalize competente în ceea ce priveș
te oportunitatea acordării de credite 
pentru astfel de lucrări.

Controlul exercitat la unitățile e- 
conomi* din raza municipiului Pe
troșani a scos la Iveală importante 
■rezerve în legătură cu numărul de 
îuriări și obiective ce pot fi exe-' 
cutate din credite bancare pentru 
livră mecanizare, rezerve care, în ul
timă instanță, constituie posibilități 
concrete de sporire a 
a acumulărilor bănești 
încă. Astfel, în urmo 
fnlroprinse la începutul 
oro,inele bancare, cu 
tir
filc'-’iirical 
V o r u o
2 826 000 lef. Din 
pînă la data de '

producției șt 
nefructificate 
unei acțiuni 
anului 1968,

concursul în- 
irinderilor pendinte de filială, an 

un număr de 39 obiectl- 
valoare aproximativă de 

i aceste obiective, 
30 iunie 1968 s-au

aprobat credite în valoare de 813 000 
lei pentru 6 obiective, existînd ră- 
mîneri în urmă la Combinatul car
bonifer, F.F.A. ..Viscoza" Lupenl, I. F 
Petroșani, O.C.L. Industrial, ®.C.L. 
Alimentara ele.

Merită evidențiată întreprinderea 
de industrie locală Petroșani care, 
în vederea modernizării și îmbună
tățirii procesului tehnologic la carie
ra de piatră Sașa-Isvor a solicitat 
șt 1 s-au aprobat credite în valoare 
de 445 8 10 lei, folosind pînă în pre
zent împrumuturi în valoare de 
400 000 lei. Prin această lucrare se 
asigură piatra brută necesară lucră
rilor de hidroameliorări ale alb'el 
Jiului, obținîndu-se creșterea pro
ducției, a productivității muncii șl, 
respectiv, reducerea prețului de cost 
de la 38,25 Iei pe tonă la 83,15 Iei 
pe tonă cu Influență favorabilă și a- 
supra rentabilității întreprinderii.

De asemenea, T.A.P.L. Petroșani, 
în vederea îmbunătățirii aprovizio
nării și deservirii populației, a so
licitat și 1 s-a aprobat credite pen
tru achiziționarea a 10 Instalații de 
fabricare a sifonului, pentru o sta
ție de îmbuteliere a berei la sticlă 
in valoare de 167 000 lei, ceea ce a 
dus la creșterea eficienței economice 
a întreprinderii cu aproximativ 
87 000 lei anual.

Asemenea preocupări trebuie 
dovedească toate întreprinderile 
organizațiile economice din munici
piul nostru care, neîntîrziat, trebuie 
să folosească creditele prevăzute în 
planul întocmit la începutul anului 
șl depus la bancă precum și credite 
suplimentare pentru 
Identificate ulterior 
eficacitatea 
rentabilitatea 
tri> creșterea

a șîsfylui

ia E-M, Lupem

2 372 000 tei
n

In cele 6 luni scurse din acest 
an, din abatajele minei Lupeni s-au 
extras 837 716 tone cărbune, adică 
cu .33 716 tone peste sarcinile de 
plan. Dar, din nefericire, acest 
„plus" este afectat de penalizări. In 
primul semestru, E. M. Lupeni a pier
dut 18 975 tone cărbune din cauza 
depășirii indicatorului de cenușă. 
Adică 2,27 la sută din totalul pro
ducției extrase din abatajele minei 
reprezintă pentru preparați?... o can
titate apreciabilă de steril. Așadar, 
mina ajunge cu „plusul" la... 14 741 
tone (adică la mai puțin de jumăta
te din depășirea planului produc
ției brute). Ce înseamnă aceasta?

— Înseamnă că nu s-a făcut totul 
pentru a ne depăși indicatorul dp 
cenușă — ne relata Iov. I.aszlo Ale
xandru, șeful serviciului planificare 
de la E. M. Lupeni. E adevărat, pe

dln cauza 
de steril, 

depășirea 
a fosl

cu

ale-
vizibil este tot mii 
explică faplul că și 
cenușă a scăzut în 

de pildă, în luna mai
indicele de cenușă cu 

în luna iunie depă- 
mult mai mică : 0,7 
mina noastră pierde 
conținutului încă ri- 

In acos! semestru, 
conținutului de ce- 

rebutată o producție 
2 372 000 lei. Ceea

cel mai ri-
1-au avut

zi ce Irece preocuparea pentru 
gerea șistului 
mare. Așa se 
conținutul de 
ultimul timp : 
am depășit
1,9 puncte, iar 
șirea a fost 
puncte. Totuși, 
mult 
dicat 
prin 
nușă,
echivalentă 
ce-i foarte mult.

In cadrul exploatării, 
dicat procent de steril
sectoarele V , și IV, caro pe cele 6 
luni .au fost penalizate cu 7 352 tone, 
respectiv. 2 823 tone; conținutul de 
cenușă fiind depășit cu 2,8 și 2,6 
puncte.

— Noi ne străduim să ne înca
drăm în indicatorul de cenușă plani
ficat — ne declara tov. Răspopa Ni- 
colae, șeful sectorului V. La trei a- 
bataje pe care le exploatăm se a- 
lege zilnic șistul vizibil. Astfel, pe 
flecare schimb, de la sectorul nos
tru ies 50—60 de vagonete încărca
te cu steril. Dar intercalațiile mari 
de șist din stratul III ne dau încă 
mult de 'furcă. De aceea, pentru o 
mai bună alegere a șistului vizibil 
aș propune conducerii exploatării să 
studieze posibilitatea montării unei 
benzi colectoare la orizontul 440, de 
pe care să fie ales șistul vizibil. 
Bineînțeles, cu condiția ca bucățile 
mari de steril să fie alese și-n con
tinuare la culcușul fiecărui abataj.

P. BREBEN

Complexul clădirilor industriale și administrative din incinta minei Paroșeni.
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CĂRȚI TEHNICE
APARUTE IN LIBRARII

A. POPA ș. a.

Ii îndrumătorul

maistrului

miner

în
în
de

alj,e obiective 
cunoscută fiind 

acestor lucrări pentru 
întreprinderilor, pen- 

acumulărilor socialiste.

D. PĂTRĂȘCOIU
Director al B.N.R.S.R. 

filiala Petroșani

s a

Prilej de stimulare a inițiativei,
a spiritului de răspundere
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orășe-
orga- 
și a 
acest

iii productivi- 
depășit cil

E ::

din
car-
pro-

menține în frunte

ex- 
des- 
prin
noi

se 
de 
în 

de

tună de zile mai 
trimestrul I al a- 
planul valoric a 
cu 1 395 000 lei e-

Petroșani acțiunea de 
științifică a producției 
a fost declanșată în 

luna februarie s-a constituit

-

Ei: 
s I"'

IJn sector care își în
deplinește ritmic planul

:r

cîteva zeci de ori 
venit o idee... Ca 
întocmit un studiu

și cuiva 
urmare, 
tehnicc- 
n-a fost

de
i-a
s-a
economic în care însă
cuprinsă valoarea pierderilor 
din cauza nefuncționării utila
jului atît de necesar minei. A- 
cum se lucrează în sfîrșit la

asemenea
se deconteze

două milioa- 
fie așezat 

con-

mai, valora peste 
ne, a refuzat să 
oriunde. Și:., problema 
struirii casei pentru a fi nun
ta! a rămas din nou nerezol
vată.

Apoi, pămîntul s-a mai rotit

=
=î
:■

I£ ='
K

Mina Petrila este una 
cele mai mari exploatări 
bonifeie din bazin, eu o 
ducție de un njition tone de 
cărbune energetic pe an.

Dezvoltarea continuă a 
asigură prin 

noi orizonturi 
exploatare a

cărbune. In asigu

picăturii 
chiderea 
punerea 
rezerve
rarea condițiilor pentru spori
rea producției mijiei, tin rol 
deosebit revine colectivului 
sectorului de investiții.

Bogata experiență acumula
tă de colectivul sectorului de 
investiții al minei Petrila își 
arată roadele. Anul trecut sar
cinile de plan au îost realizate 
cu circa o 
repede. In 
nului 1968, 
fost depășit
xecutîndu-se cu 78 ml și exca- 
vîndi:-se t 974 mc mai mult 
decît prevederile planului, iar 
indicele valoric al 
lății muncii a lost 
251 lei/om.

In prima lună a 
l> — aprilie

triineslrului 
succesele au 

continuat : planul valoric a 
fosf depășit cu 479 000 lei, pla
nul fizic cu 51 ml și 996 mc 
excavați în plus, iar produc
tivitatea valorică cu 783 lei/om; 
pe luna mai. planul de săpări 
a lost realizat, iar la metri li
niari depășii cu 39 metri. Pe 
trimestrul II au fost planificați 

ml și s-au realizat 782,3 
iar la metri cubi planul a 
de 7 066 mc și s-au reali- 

7 391 mc.
Lucrările mai importante pe

rare le execută acest harnic 
colectiv sînt concentrate 
deosebi la orizontul XIV 
minei Aici, în blocul II est, 
brigada lui Tătarii Petru, e- 
xecută o galerie direcțională 
în culcușul stratului IV la o- 
rizontul XIV A : brigada lui 
Graure Ilie escavează un sui
tor tot în blocul 
șui stratului V, 
tarile XIV A — 
menea, minerii 
Boteanu Nico'ae 
rie direcțională

II, în culcu- 
înlre orizon- 
XIV. De ase- 
conduși de 

sapă o gale- 
în culcușul

stratului IV, blocul 3 vest, 
orizontul XIV A. brigada 
Cîrstea Florea, execută 
suitor de aeraj la sectorul 
orizontul XIV—XII, minerii 
conduși de Boroș Ilie sapă o 
galerie transversală (centru) 
Ia orizontul XIV A. iar mine
rii Iui Kalath Otto lucrează la 
executarea pulului orb nr. 13 
— toate lucrările îiind înmă- 
nunchiate pentru obținerea a- 
celuiași scop, pregătirea pen
tru producție a noului orizont 
XIV A. unul din cete mai a- 
dînci din bazinul nostru.

Pregătirea din timp a pro
ducției anilor viitori la o ex
ploatare minieră este strîns 
legată de activitatea sectorului 
de investiții. Harnicul colectiv 
al acestui sector de la Petrila 
dovedește prin frumoasele re
zultate obținute tună de lună 
că este hotărît să realizeze 
ritmic, în termen optim, toate 
lucrările de bază necesare dez
voltării continue a producti
vității minei.

Mihai ȘTEFAN

Cu bilet de călătorie și acte 
în regulă, în aprilie 1967 a po
posit la mina Vulcan, venind 
tocmai din Cehoslovacia un 
lurbocompresor tip ,,Yolanda" 
de 270 mc/min. La sosire, oas
petelui, în valoare de peste 
2 000 000 lei, l s-a făcut o căl
duroasă primire, menționîndu- 

printre altele importanța, 
precum și laptul că este foarte 
necesar minei. Dar după una, 
doua, trei... săptămîni ilustrul 
oaspete a lost dat uitării. Fi
ind însă foarte necesar minei 
și cum atunci cînd n-aveau aer 
minerii înjuiau de mama fo
cului, turbocompresorul a fost 
din nou adus la ordinea zilei. 
Eroul fiind însă pretențios, ce

La întreprinderea comunală 
nească 
nizare 
muncii 
an. In
colectivul de lucru format din 24 de 
salariați — Ingineri, economiști, 
maiștri, tehnicieni, muncitori de 
înaltă calificare, reprezentanți ai 
organizației de partid și a! organi
zațiilor obștești. Activitatea colecti
vului a fost coordonată de directo
rul întreprinderii, ing. Romoșan 
Gheorghe.

Iată și temele care au constituit 
subiecte de analiză : alimentarea cu 
apă, canalizarea și epurarea apelor 
uzate, transportul de călători, salu
britatea localităților, distribuția ga
zelor naturale combustibile. Îndru
marea activității acestor grupe a 
fost asigurată, cu bune rezultate, de 
către inginerul șef Clătici Nicolae.

Cooptarea în cele cinci grupe de

fc activitatea 
exploatărilor miniere
Abatajul 4/2 a intrat 
în funcție

La sectorul III al minei Uricani a 
început extragerea cărbunelui din- 
tr-un nou abataj cameră. Este vorba 
de abatajul 4/2 din lentila II, între 
orizonturile 580 m — 500 m. Capaci
tatea abatajului este de 120 tone/zi. 
In acest fel, posibilitățile sectoru
lui III de a se 
sînt evidente.

Funicularul 
funcționează

de steril 
normal

Din cauza deselor stagnări pe care 
le producea la statia finală a funi- 
cularului de steril al preparatiel 
Coroești, moleta cu geantă a aces
tuia a fost schimbată cu o moleta 
cu spite. In acest fel, se asigură o 
mai funcționare funicula-
rului.

lucru a unor cadre, din secțiile, se. 
toarele și serviciile întreprinderii, a 
permis o consultare largă în vede
rea găsirii unor soluții optime, și 
mai ales eficiente, în diversele acti
vități supuse studiului. Declanșarea 
acțiunii de organizare științifică la 
I.C.O. Petroșani a fost un prilej de 
stimulare a inițiativei și a spiritulir 
de răspundere. Să amintim cîteva din 
rezultatele practice ale studiilor și 
analizelor efectuate de colectivul 
înființat în februarie.

Privind transportul în comun, s-> 
stabilit distribuția optimă a aulobu 
zelor pe traseele locale și interur
bane, în funcție de orele de vîrf. 
S-a trecut la organizarea echipelor 
de reparații a autobuzelor în două 
sch'mburi. Au fost deschise trasee 
noi — spre cabanele . Lunca Florii 
și Rusii — iar la Uricani a început 
să circule o cursă locală. Cu toate 
greutățile provocate în ultima vre
me de lipsa benzinei, numărul recla- 
mațiilor privind transportul au scă
zut comparativ cu perioada cores 
punzătoare a anului trecut.

In ceea ce privește salubritatea 
un deosebit accent a fost pus pe fo
losirea eficientă 
cru, îndeosebi | 
trolulul. A fost întocmit 
pe baza căruia efectuează 
atît ziua cît și noaptea, 
conducerea întreprinderii, 
de curățenie a orașului 
nătățit și prin înzestrarea 
salubritate cu un încărcător pivo
tam cu greifer. cu o autocompac- 
toare și o autovidanjeză.

In scopul îmbunătățirii aprovizio
nării localităților Văii Jiului cu apă 
potabilă s-au efectuat determinări 
privind capacitatea de alimentare, 
s-a analizat modul de funcționare al 
Instalațiilor de tratare, apeductelor, 
stațiilor de pompe, rețelelor de dis
tribuție. Unul din principalele rezul
tate ale măsurilor stabilite în urma

efectele pozi- 
se desprinde 

întreprinse în 
la care lin a-

Din problemele de tehnică minie
ră și de organizare a producției 
întreprinderile miniere, expuse 
carte, sînt de menționat: noțiuni
geologie și topografie minieră, ma
terialele folosite în minerit, alege
rea acestora și condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru di
feritele lucrări miniere; mașini și 
instalații folosite în minerit; săpa
rea și susținerea lucrărilor miniere 
de deschidere și pregătire; metode 
de exploatare la zi și în subteran a 
zăcămintelor de cărbuni și minereuri 
metalifere și nemetalllere; transpor
tul, aerajul și iluminatul minier; au
tomatizarea și comunicația; preve
nirea și lichidarea focurilor miniere 
etc.; probleme de organizare a mun
cii și de economie minieră; tehnica 
securității în minerit.

Lucrarea este destinată maiștrilor 
și tehnicienilor mineri de la exploa
tarea și explorarea zăcămintelor de 
cărbuni și minereuri metalifere șl 
nemetalifere. De asemenea, ea poate 
fi folosită și de celelalte cadre cu 
pregătire medie și superioară din 
industria minieră, ca și de elevii 
școlilor tehnice do maiștri miner

A. MANTA

zi, parcuri 
Uzate eco- 
în valoare

înființat în 
și în aceea 

de măsuri 
vor realiza

li!! Compactarea
terasamentelor
în construcții

după
1970 

func-

itila-
nu se

proiectul de execuție. Și 
toate probabilitățile prin 
va fi pus în stare de 
țlonare

Fiind încadrat la grupa 
jelor pentru montaj,
plătește amortisment pentru el, 
dar minerii încă îl înjură a- 
tunci cînd 
comprimat.

Dacă în 
trebui* să
„timpul pierdut" cine ar 
na decontul ?

Pînă la definitivarea proiec
tului, minerii n-au aer com
primat, iar turbocompresorul 
doarme, sforăie, și nu produce 
nimic...

Cît va mai ține hibernarea?

i a timpului de l-i>- 
prin întărirea con- 

un grafic 
controale, 
cadre din 

Acțiunea 
s-a îmbu- 

secției

icestor analize a fost reducerea pre- 
•țnlui de cost al apei.

Au trecut patru luni de la declan
șarea acțiunii de organizare științi
fică a producției și muncii la I.C.O. 
Petroșani. Alături de 
live arătate mai sus, 
și laptul că măsurile 
cadrul acestei acțiuni
port substanțial au adus ing. Șchiopu 
Benone, economistul Rug Mircea, 
ing. Mitrea Constantin, niaistrul Pop 
Grigore, tehnicianul Schmidt Martin 
— au facilitat ca, în primele 6 luni 
ale anului principalii indicatori e- 
conomici să fie depășiți; cu 9 Ia 
sută la producția globale 
la transport cu autobuze 
Ia apă distribuită, 40 la 
narații și întrețineri str 
și zone verzi, să fie re 
nomii la prețul de cost 
le 550 000 lei.

Activitatea colectivului 
februarie s-a concretizat 
că s-au întocmit planuri 
privind studiile care se
în următorii ani ai cincinalului. S-au 
stabilit totodată măsurile care se 
impun a f( întreprinse dar îndeplini
rea lor depășește posibilitățile în
treprinderii. Se cunosc acum ou su
ficientă precizie instalațiile, apara
tele cu care este necesar să fie do
tată unitatea.

Ceea ce considerăm că se Impu
ne, în cazul I.C.O. Petroșani, este 
ca acțiunile preconizate să fie rea
lizate integral, perfectarea planurilor, 
a studiilor să fie realizată, pe par
curs. cu promptitudine, iar în pe
rioada următoare să fie atrase în 
realizarea măsurilor privind rațio
nalizarea producției și muncii și alte 
cadre. Pentru ca această 
să devină o acțiune cu 
permanentă, ridîoală de 
la alta la un nivel mai ;

hidrotehnice
as-

pentru a se 
lucrărilor hi- 

trat-o cîteva 
producție.
Noțiuni de 
compactării;

i activitate 
desfășurare 
la o etapă 

superior.

F. V.

In lucrare, autorul analizează 
pectcle generale ale problemei com
pactării terasamentelor, 
opri în detaliu asupra 
drotehn-ice și pentru a 
tehnologii specifice în

Lucrarea cuprinde: 
geotcbnică; Fenomenul
Condiții impuse terasamentelor com
pactate și metode de determinare a 
parametrilor compactării; Utilaje de 
compactare; Tehnologia compactării; 
Metode și mijloace pentru controlul 
calității compactării; Exemple tipice 
de tehnologii de compactare și per
formanțe realizate.

Se adresează inginerilor și tehni
cienilor din proiectarea și execuția 
lucrărilor hidrotehnice și terassere

I
I
I
î
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Minerul Damianovici Ion a 
urcat primul în suitorul nr. 5 
.din blocul I, stratul 8, secto
rul I, 
podul 
pare 
adică
necesare 
Cum,

constituie
cei
un

ur-
Va-
mi-

mina Lonea. A desfăcut
— suitorul este în să-

— și a început lucrul, 
să transporte granturi

armării suitorului,
necum, podul de sigu

ranță a fost făcut de mîntuială 
și-n loc să protejeze pe 
aflați în suitor, 
pericol.

Intre timp, a 
ce înspre front, 
sile, ortacul de 
nerului Damianovici.

Deodată, cîteva trosnituri șl 
un grant, scăpat de pe pod. 
s-a oprit pe piciorul drept al 
lui Grădinarii. Acesta a strigat, 
Damianovici s-a speriat, dar 
n-a mai avut ce face. Grădi
narii s-a ales cu piciorul frac
turat, ’iar Damianovici cu o 
sancțiune pentru nerespectarea

Dacă podul de siguranță era 
făcut ca lumea, dacă minerul 
era atent, dacă Grădinarii ar 
fi așteptat să se termine trans
portul granturilor, accidentul 
n-ar fi avut loc. Dar cum nici 
una din aceste prescripții n-a 
fost respectată, întîmplarea a 
dus la producerea unul acci
dent care ar fi putut fi evitat.

Ială unde a dus nerespecta 
rea prescripțiilor de protecțte 
a muncii. Minerul Damianovici 
Ion esle acum mai atent, mai 
prevăzător, far Grădinaru Va- 
sile stă în concediu medical și 
gîndește probabil la ceea ce 
ar fi putut să facă, sănăto' 
fiind, în timpul care s-a scurs 
de la accident.

Prilej de meditație și pentru 
maiștrii care trec de multe ori 
cu vederea asemenea abateri 
de la N.T.S.

NU U
JUCAȚI CU
METANUL

Deteclaieu acumulărilor pei - 
culoase de metan, aerajul fron
tului de lucru, 
mai e 
îndeplinite i 
cioz.ltate de 
ordonează 
procesul de 
teran.

Mai sînt

I de
cer

sînt sarcin 
importantă care se 

cu multă conștiin- 
' către cei ce co
și supraveghează 
producție în sub-

Exercițiu de salvare în 
tunelul de încercări al 
S.C.S.M. Petroșani.

însă cazuri, cînd 
se încalcă N.T.S., cînd viața 
oamenilor e pusă în pericol.

In urma controalelor efectua
te de către Inspectoratul de 
protecție a muncii, au fost de
pistate multe asemenea cazuri. 
Cîteva exemple în acest sens 
sînt concludente:

@ la sectorul IV al E. M. 
Vnlrsn, în galeria transver
sală nr. 1 ves}, spre stratul 
V. blocul IV, orizontul 480 au 
fost conslaîate acumulări de 
metan iu concentrație de pes
te 5 ta sulă în cuib, fără ca 
să fie raportate de către maiș
trii mineri Achim Traian și 
Tătărean Dumitru și de către 
măsurătorii de gaze Stanriu 
Pavel și Cosma Ștefan;

®- în galeria transversală 
din blocul III Priboi, orizon
tul 10. sectorul V investiții de 
la mina Aninoasa, a fost con 
statală 
metan 
N.T.S., 
rril era

© la
3, în abatajul II a/H-nord, co
loana de tuburi de aeraj fi
ind rămasă în urmă, au îost 
detectate acumulări de metan 
de peste 5 la sută în pînză;

@ Ia E. M. Petrila, în aba
tajul cameră nr. 13 est, stra
tul 5, blocul O. Ia hotar cu a- 
batajul nr. 12, S-a constatat 5 
la sută metan in pînză sub 
lavan și muncitorii lucrau la 
front.

lată cum dlri comoditate ori 
nepricepere sînt încălcate gro
solan normele de tehnică a se
curității privind detectarea me
tanului și măsurile ce trebuie 
luate pentru ca lucrul să se 
poată desfășura normal, fără 
pericole.

o concentrație mare de 
față de prevederile 

în vreme ce ventllato- 
oprit;
mina Uricani, sectorul

i
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I
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I
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partidului 
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9CULVI DE PE PLAIURILE HUNEDORENE

©

au

a sindi

i

culturală cc.

19,00

20,00

20,26

©

19,30
19,50

22,40
23,00

cu pa- 
-Irumos, 

să sațis-

2.2,00
22,20

„florilor" 
pe 

sfîrșit. 
în a-

și eaiitu- 
Orăștie, 

județului

de la Ghelar au 
La volei fete, fin, 
de reprezentative

tinerilor hunedoreni în 
a vibrat recunoștința 

comunist, inițiatorul șl 
harnicului și talentatu-

scena muzicii 
Valea Jiului. I 

„Bădișorul meu 
tînăra solistă

hunedoreni

condusă de 
al A.R.U.G. 
„Gustul mie- 

și altei

Covaci 
aiu oferit, 

muzici! 
mai re-

„Bădișor, că- 
de la 
mina 

venit astăzi cu
albă-n pene"), 

funcționară la a- 
„Spune-mi neică, 
„Dorule") și tînă-

melodiile
și „Măruț roșu 
Dima, lăcătuș la 
„Am

chilibrată la început pentru 
cele 
să-și 
scor

La

FOTOREPORTAJ realizat 
de I. BRANEA, MIRCEA 

NEAGU, V. TEODORESCU 
I. MUSTAȚA

în miracolul 
tineri compo- 
reprezentattve 
disputat, de

asemenea, înlîietalea pe terenurile de sport.
In desfășurarea sa, festivalul a prilejuit o nease

muită trecere în revistă a obiceiurilor străbune. Nun
ta momîrlănească de pe Jii sau cea moțească de la 
Crișan, șezătoarea de la Lunca și atîtea alte obiceiuri
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PROGRAMUL I

O vibrantă demon

strafie de optimism
i
©

Hunedoara tntrmpină
oaspeții ' cu fascinantele jer
be de foc ce insofesc naște
rea fontei și a otelului.. De-o 
lungul a kilometri întregi te 
inso/esc aliniate ca pentru 
permanent salul coșurile 
meginde ale laminoarelor 
sirmă, ale blumingurilor, 
noilor ofelării. Și, in sfîrșit, 
sub umbra bălrinului castel 
al Corvinilor, ghicești ve
chea uzină care cu mai bine 
de două decenii în urmă pă
rea câ-șl trăiește zilele 
irinejii.

De-a lungul a multi 
metri Hunedoara le întîmpină 
tu marea ei tinerele. Sfidind 
secolele, tăslurnînd succesiu
nea firească a virstclor, Hu
nedoara și-a amplificat pute
rea, și-a incitat fruntea, și-a 
Întins larg aripile devenind 
cel mai important centru si
derurgic al României socialis
te.

Tinerii, oameni cu numele 
generic de brigadieri, sînt cei 
care Ia chemarea 
au venit din toate 
tării spre a iăuri cu 
lelor și entuziasmul 
lor noua vîrstă a Hunedoarei 
Coborau din barăcile orașului 
tinerelului spre platformele 
de încărcare ale furnalelor 
unde munceau pîfră la epui
zare ca ghiitari. Multi dintre 
ei, care astăzi se apleacă a- 
supta riglei de calcul sau pro
gramează calculatoare electro
nice spre a smulge agregate
lor cantilăli sporite de fontă, 
ofel sau laminate, nu știau tr- 
lunci de ce nu ’rebuie să ră- 
mînă niciodată singuri pe 
platforme. Știau doar allI : 
să-și scoată de îndată la aer 
curat tovarășul căzut.

Astăzi, meseria de ghiftar a 
dispărut : benzile comandate 
de la distantă iac totul. In 
schimb n crescut marea și pu
ternica ' ’unedoarâ. Bulevarde
le largi întretaie cartiere ce 

linii arhitectoni- 
Trandafirii sînt 

tlorile te fPso/esc 
trotuarelor pînă

ineîntă prin 
ce moderne, 
la ei acasă, 
de-a lungul
sub geana pădurii Chizidului. 
Schelele, nelipsitele schele te 
avertizează că Hunedoara își 
modifică nelncetm dimensiu
nile.

Nici nu se putea, deci, ca- 
l'ru mai potrivit pentru fazei 
finală a Festivalului tineretu
lui hunedorean, desfășurată 
duminica trecută. Tinerețea de 
ne plaiurile județului și-a da! 
aci fntîlnire intr-o adevărată 
revărsate de cînlec si joc, 
intr-o remarcabilă demonstra
ție a folclorului hunedorean, 

> cărui neasemuită frumusețe 
trăiește și înflorește prin dra
gostea fală de tradițiile stră
bune care animă și inal/ă mi
nunatul nostru tinere1

Pe fundalul unui fascinant decor, rezultat din in- 
lerpătrunderea peisajului industrial al cetății fontei șl 
oțelului, cu bogăția de frumuseți naturale a acestor 
plaiuri, s-a desfășurat duminica trecută faza finală a 
Festivalului tineretului hunedorean.

La festivitatea de deschidere au participat tovarășii 
Ion Lungu, secretar al Comitetului județean de partid, 
loan Sîrbu, șeful secției de propagandă a Comitetului 
județean de partid, Gheorghe Vasiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Flunedoara, președin
tele Consiliului municipal provizoriu, Sabin Botici, 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular provizoriu al județului Hunedoara, Nlcolae 
Agachi, director general al Combinatului siderurgic 
Hunedoara, Mihai Cervencovici, președintele consiliu
lui municipal Hunedoara al U.G.S.R. și 
tanti ai organizațiilor locale de partid, 
ștești.

De pe tribuna ridicată pe unul din
de ale Hunedoarei, tovarășul Viorel Faur, primul se
cretar al Comitetului județean U.T.C. a urat repre
zentanților tineretului hunedorean, participant! Ia faza 
finală a festivalului, un călduros cuvînt de bun venit 
și succes deplin în întrecerile cultural-artistice și 
sportive.

Hunedoara, harnicii ei furnaliști, otelarl și con
structori au fost martorii unei memorabile demonstra
ții de tinerele, vigoare, talent și optimism : finala a 
ceea ce încă din primăvară a cuprins 
cîntecului și al jocului peste 10 400 de 
nenti ai 489 formalii artistice. Sute de 
ale tineretului din diferite unități și-au

alți reprezen- 
de stat și ob-

marile bulevar-

aduse pe scenele festivalului au dat strălucire creației 
populare de pe aceste străvechi meleaguri românești.

Cei mai buni, cei mai reprezentativi dintre prota
goniștii acestor întreceri treceau acum 
bunei oficiale însoțiți de admirația și 
prezenli. Călușarii din Romos, purtînd 
moși faima jocului local veniseră să se
strănepoți ai lui Horia, ciu pădurenii din Ghelar, cu 
dubașii din Alrnaș, 
din Țara Hațegului, 
Jiului, dansatori din 
vigoare și măiestrie.

Carele alegorice, coloanele sportive, 
participantilor au dat întîlnirii tinerelului 
o deosebită strălucire. A îneîntat mai ales
tului hunedorean, organizată pe zone folclorice și gru
pe de comune, expresie a dragostei și 
pentru aceste comori ale artei populare.

Curînd, scenele orașului au răsunat de 
voie bună, fiind martorele avalanșelor 
care au fost răsplătiți artiștii amatori,
găzduit întreceri care n-au desemnat campioni, dar 
reflectat dragostea tineretului pentru acel sport

prin fa|a tri- 
ovatiile celor 

din moși-stră- 
întîlnească cu

cu feciorii din Cimpa. Tarafuri 
orchestre ale cluburilor din Valea 
Lupeni, veneau să se întreacă în

opLimismul 
hunedorean 
parada por-

respectului

și 
cu

cînlec, joc 
de aplauze 
Stadioanele

©

au 
sănătos, de masă, oare generează dorința de a fi mal 
bun, de a te întrece prietenește cu tovarășul de 
muncă.

Tîrziu, cînd umbrele serii coborau asupra Hune
doarei, cînd turnurile castelului Corviuilor își pier
deau conturul, flăcările veșnic nestinse1 ale cuptoare
lor de otel căpătau proporții fantastice. Jocului lor, care 
schimbă coloritul cerului nocturn i s-au alăturat flă
cările tortelor purtate de cei veniți să dea strălucire 
cîntecului, jocului și măiestriei 
cadrul unei sărbători în care 
lor fierbinte fată de partidul 
făuritorul marilor împliniri ale 
lui nostru popor.

Pe estrada dintre stejari
Pe o estradă, la umbra răcoroasă 

a falnicilor stejari de la Chizid, 
solii artei amatoare din Valea Jiu
lui au deschis întrecerile artistice, 
sub privirile sutelor de spectatori 
localnici și din alte centre ale ju
dețului. Deschiderea programului a 
fost făcută de către taraful și soliș
tii Clubului sindicatelor din Vulcan 
(dirijor Sergiu Petre Boltă). După 
„uvertura" orchestrală („Brîul" șl 
„Invîrtita ardelenească"), soliștii 
vocali Elena Necula, elevă în clasa 
a IX-a (cu 
ciulă sură" 
vio"), Ionel 
Vulcan (cu 
zor" și „Păsărică 
Mariana Manea, 
ceeași mină (cu 
spune-mi mie" și 
rul profesor Ionel Drăghici (cu 
„Cînlec momîrlănesc" și „Toată lu
mea ml-a plăcut"), și-au etalat rînd 
pe rînd farmecul și măiestria, do- 
vedindu-se pasionați interpreti ai 
nestematelor folclorice.

Vulcănenii au predat apoi scena 
brigăzii de agitație a clubului din 
Aninoasa care, interpretînd cu mul
tă vigoare și simț artistic sceneta 
„Pilule", au dezvăluit publicului 
cîteva aspecte satirizate într-o

nieră veselă și plină de haz.
In continuare, locul folclorului l-a 

luat muzica ușoară. Dintre cele 
două formații ale Gasei de cultură 
a sindicatelor din Petroșani, primii 
au urcat scena componentii orches
trei „Atlas". Formația 
Ion Botogel, salariat 
Petroșani, a executat
rii", „Mai tare ca marmura 
melodii, dovedind multă pasiune și 
talent. Soliștii vocali al acestei for
mații, Iancn Uțu, (cu melodiile „So
ția prietenului meu" și „Revino"), 
Vlorel Loșnită (cu „Trandafirii albi" 
și „Shake italian") și Ecaterina 
Marka (cu „Țărăncuță, țărăncuță") 
au cules aplauzele publicului pentru 
reușitele interpretări, pentru calită
țile lor vocale.

Cu mult 
programul 
îndeosebi
Componenți ai unei formații cu

interes a fost urmărit 
dansatorilor lupeneni și 

„Suita de pe Someș", 
o

bogată tradijie, dansatorii lupeneni 
s-au dovedit Ia înălțimea renumelui 
de care se bucură. Iacob Moldovan, 
Maria Căldărar și ceilalți soliști al 
tarafului clubului din Lupeni (diri
jor Alexandru Lăcătuș), interpretînd 
melodii populare românești de mare 
succes, și-au atras simpatia publi
cului din pădurea Chizidului.

Sa

is J C" ■ ’

îndrăgita și cunoscuta formație 
de muzică ușoară a Casei de cul
tură din Petroșani, „Cvintetul color" 
și soliștii ei, Gustav Toll (ou canțo
neta „O sole mio") și Ion 
(cu „Scara de mătase”) 
tn continuare, admiratorilor 
ușoare, un buchet din cele 
ușite melodii ale genului.

Taraful Casei de cultură 
calelor din Petroșani (dirijor profe
sor Gheorghe Popa), în acompania
mentul căruia s-au remarcat soliștii 
vocali Tina Ureche și Nlcolae Si- 
minte, a evoluat la un nivel artis
tic superior, retinînd atenția spec
tatorilor printr-un episod plin de 
culoare, prospețime și lirism.

Ultimii reprezentanți ai artei a- 
matoare din Valea Jiului au fost 
componentii ansamblului folcloric al 
căminului cultural din Cimpa (ins
tructor Maria Pătrășcoiu). „Nunta 
de pe Jii", în Interpretarea artiști
lor amatori din Cimpa, s-a dovedit 
de o inegalabilă autenticitate, cu 
puternice rezonante în inimile ce
lor prezenti în jurul estradei. Spec
tacolul cimpenilor a fost o adevă
rată paradă a obiceiurilor, a portu
lui, a tradițiilor populare, o evo- 
oare fidelă și nealterată a frumoase
lor ceremonii de nuntă, păstrate din 
moși strămoși.

Cu aceasta 
amatorismului 
estrada de la 
S-au perindat 
celași cadru 
ziasm, artiștii 
Brad și alte 
Hu nedoara.

Nivelul calitativ superior 
s-au prezentat artiștii 
Valea Jiului este 
că acolo unde se 
siune, cu dăruire 
rezultatele sînt în 
facă și să bucure.

In ampla manifestare 
care s-a .dovedit a fi Festivalul ti
neretului hunedorean. artiștii ama
tori din Valea Jiului și-au adus reu
șita contribuție, prezentând, cu mult 
gust și măiestrie, programe de ca
litate.

programul 
din Valea Jiului 
Chizid a luat 
în continuare, 

de veselie
amatori din 

centre ale

la care 
amatori din 

o dovadă în plus 
muncește 

pentru 
măsură

iO

interes deosebit s-au bu
curat și competițiile sportive pro
gramate în cadrul etapei județene a 
Festivalului tineretului. întrecerile 
finale au fost interesante și foarte 
viu disputate. Tinerii sportivi și-au 
tranșat întîietatea într-o deplină 
notă de sportivitate.

Au fost programate partide de 
fotbal, volei și handbal. La fotbal 
finala și-au disputat-o două echipe, 
reprezentînd Laminorul Bluming din 
Hunedoara și Exploatarea Minieră 
din Lupeni. Au cîștigat, după un joc 
interesant, presărat cu multe faze 
de fotbal adevărat, laminoriștii cu 
scorul de 2—1. Intilnirea a fost e-

5,00 Buletin de știri ; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață ; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități ; 8,25 Moment poe
tic ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melo
dia preferată ; 9,30 Matineu li
terar ; 10,00 Cîntece de com
pozitori mongol,! ; 10,10 Selec- 
tiuni din opereta „Frumoasa 
din Cadix" de Lopez; 10,30
Muzică populară; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Ora specia
listului : Fizica modernă ;
11,25 Recital de pian Gheor
ghe Ilalmoș; 11,45 Sfatul me
dicului ; 12,00 Dansuri de es
tradă ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal.
Sport ; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14,00 
Ciută orchestra Casei de cul
tură a sectorului 6 din Capi
tală și soliștii ei ; 14,15 De ce? 
De unde ?
Radio-publicitate ;
tăli de 
Buletin 
pentru 
rasate ; 
Muzică 
jurnal, 
populare; 1 
tă specială: 
rialistic de Demostene Rotez; 
16.45 Suita simfonică „Picturi 
de Grigorescu"; 17,15 Odă 
limbii române; 17,45 Cîntă 
formația bărbătească dirijată 
de Dumitru D. Botez; 18.00 
Buletin de știri; 18,02 Radio- 
simpoz.ion : Ideologie și act 
critic ; 18,20 Melodii popu
lare ;
opere ; 
seară ; 
dresa 
Buletin do 
artă ;
20,40 Tanqouri ; 
bună, copii ; 21,00 
chostre, melodii ; 
diojurnal. Buletin 
gic. Sport; 22,20 
șoară ;
23,10 Muzică 
Buletin de 
Estrada nocturnă.

14,30 
Nou- 
15,00 
Piese 

Sa- 
; 15,30 
Radio- 
Jocuri 

16,30 Corcspondan- 
Preludiu memo-

De cînd ?;
14,50 

muzică ușoară ; 
de știri ; 15,05 
vioară de Pablo 
15,15 Meridiane; 
ușoară ; 16,00 1
Sport; 16,20 .

lirism și gingășie airi
Un aspect din demonstrația por tutui popular hunedorean.

ci

numai 20 de ani, 
îndrăgit melodiile 

meleagurile Văii 
ce o caracterizea- 

și un nctăgă-

MOLDOVAN. lilevă 
solistă a Clubului 
Uricani, Marioara

MARIOARA 
în clasa a Xl-a, 
sindicatelor din 
Moldovan poate fi socrită o apariție 
fascinantă pe scena muzicii popu
lare din 
cînlecul 
Banat", 
spectatorilor 
ecourilor unei sensibilități 
mare, năzuința ei înaripată 
profunzime, spre îmbogăți'ea 
toacelor de expresie.

MARIANA MA.X.'A, 
listă a clubului sindicatelor din Vul
can în vîrstă de 
Mariana Manea, a 
populare de pe 
Jiului. Cu veselia 
ză, cu multă vigoare 
duit talent, a cucerit uimitor de re
pede 
rean, 
ne-mi 
rule".

© © e e e©

ts, 20
18,40 Pagini celebre din 

19,00 Radiogazeta de
19.30 O melodie pe a-
dumneavoastră; 20,00

știri ; 20,05 A 7-a
20.20 Muzică populară;

20.55 Noapte 
Voci, nr- 
22,00 Ra- 
meteoriolo- 
Muzică u-

22.30 Moment poetic;
ușoară ; 24,00

știri ; 0,05-45,00

PROGRAMUL II

simpatia publicului hunedo- 
interpretînd melodiile „Spu- 
nelcă, spune-mi mie" și ,.Do

®

ELEK DRÂGAN. Despre dansato
rii clubului lupcnean s-a scriș 
totdeauna numai elogios. Pentru 
Dumitru Viloaica, 
tei formații, 
ractcr.ze

în
că 

ins'lruclorul aces- 
cu pasiunea care-1 ca

ză, a reușit să creeze un 
colc-cth valoros, ale cărui virtuți 
arlisri'o sînt indub:labile. Unul din
tre cei mai veil:! componenți ai a- 
cestei tormeții, Eick Drîigan, miner 
la sectorul XII al E.M. Lupeni, esle 
un elocvent < xemț Iu de dăruire în 
conltoua aspcrelie spre frumos, spre 
atingerea piscurilor virtuozității.

1ACOB MOLDOVAN, 
lor nestematelor folclorice 
lea Jiului le este bine 
mele acestui apreciat 
Originar din Budești, 
■trița, din 1959 solist 
sindicatelor din Lupeni, lacob 
dovan, la fiecare apariție în 
publicului a căutat să imprime 
iestrieî sale interpretative o 
gine configurată prin prospețime șl 
aut cn ti cita te. La Hunedoara, Ia.cob 
Moldovan a făcut încă o dovadă a 
Incontestabilelor sale calități voca
le, nuantîndu-și măiestrit și cu mult 
simt prelucrările proprii dirt folclor 
„Mîndro, subțirică-,n brîu" și „Dra- 
gu-mi să ciobănesc".

ca în 
d.n urmă iviii; « învingătoare 
impună jocul, oîștlgînd la un 

minim dar pe merit.
volei mas< ulin, s-au întîlinit e-

cli pele Exploatării Miniere Ghelar 
și E. M. Lonea. Mai bine pregă
tiți, cu o formație mai omogenă, vo- 
leibaJIști i 
cu 3- 1. 
câștigată
Deva, care a 
cciilui nr. 2 < 
rul de 2—0.
formație, mai 
experiență la 
șat înlîlnirea.

Admiratori- 
din Va- 

cunoscut n-u- 
solist vocal, 
județul Bis
ai Clubului 

Mol- 
tața 
mă- 
ima-

© e

Filiala la handb 
pulat între echipe 
și Voin|a 11 Deva. Aflindu -se într-o 
bună dispoziție de joc, tinerii hand- 
ballști din Lupeni 
șat, cu scorul de
au dovedit astfel că au o bună for
mație de atac, care știe să joace în 
întîlnirile decisive.

au cîștigat deta-
13—6. Lupenenii

7,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 7.30 Buletin de șliiri; 
7.39 Sonata în Mi bemol ma
jor K 193 de Domenico Scar
latti ; 7.45 Cîntă fanfara ; 8.00 
Jocuri populare; 8,10 Tot îna
inte; 8,30 Buletin de știri ; 
9,00 Opera în foileton : „Tu- 
randot" de Puccini ; 9,23 Cîn
tă orchestra simfonică a I Fi
larmonicii de stal din Sibiu; 
10,00 Buletin do știri; 10,05 
Melodii de Norii Dometrian șl 
Emanudl lonesou ; 10,30 Emi
siune literară pentru școlari; 
10,55 Opera în foileton (con
tinuare); 11,15 Melodii popu
lare din Muntenia; 11,30 Oîn- 
tece distractive; 12 00 Bulejtin 
de știri; 12,07 Opera în Ir i- 
Ieton (continuare); 12,25 Con
cert de muzică ușoară ; 13,00 
Muzică instrumentală ; 13.22
Arii din operete; 13,30 Melo
dii popul-.re; 14 00 Radiojur
nal; 14.08 Concert de prînz; 
15,00 Muzică- ușoară; 15,30 
Orizont științific; 15,48 Fol
clor bihorean ; 16,00 Concert

cameră pentru baterie și 
instrumente de Filip La- 
; 16,15 Muzică; 16.20 Sfa- 
medicuhii ; 16.25 Concei-
solișlilor Denise Constan-

tinescu, Vait Manolache, Sa
cha Distel și Gianni Morandi; 
17,00 Radiojurnal ; 17,15 Lexi
con folcloric muzical; 17.40 
Radio-publicilate ; 18,15 Com
pozitori* despre propriile cre
olii ; 18,30 Pagini antologice 
din croația scriitorilor noștri ; 
18,50 O melodie, doi inter- 
preti; 18.55 Buletin de știri ; 
19,00 Album folcloric muzi
cal; 19,30 Opera „Păpușile 
maestrului- Pedro" de Manuel 
de Falia ; 20,00 Cercul melo
manilor; 20,50 Teatru radiol - 
inie: „Cartoforii". Comedie de
N. V. Gogol; 21,55 Romanțe;
;22,20 SeJecțiuni din opere ro
mânești ; 23,00 Radiojurnal;
23,07 ■ Lucrări audiate 
buna internațională a 
zitorilor — „Paris
O, 07 Pagini lirice din 
ușoară ; 
știri.

la trl- 
compe-
1967"; 
muzica

0,55—1,00 Buletin de

crarrr:----- —swbel jswrv

TELEVIZIUNE
MARȚI 9 IUI IE

Pentru c< i mici ; Ecranul 
cu păpuși : „Peripețiile 
baronului Munchausen". 
TV pentru specialiștii 
din industrie.
Curs de limba engleză 
(lecția a 24-a).
TV pentru școlari. Con
sultații la matematici. 
(Clasa a VlII-a — frac
ții ordinare și zecimale). 
Telejurnalul de seara. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial ,,Thierry la 
Fronde".
Cronica ideilor. „Perso
nalitate și progres teh
nic".
Film artistic: „Chema
ți-! pe Martin".
Panoramic.
De dragul tău... Seară 
de romanțe
Telejurnalul de noaptv. 
Închiderea emisiunii.



MAfcȚî S IULIE 19684 STEAGUL ROȘU

încheierea vizitei in 0.1; 
a vicepreședintelui 

de Miniștri, 
Dlrlâdcann

Consiliului 
Alexandra

PREZENJE
ROMÂNEȘTI

Plenara C.C. al P.M.U.P

diferitele aspecte ale co- 
iar Comisia pentru Energie 
a S.U.A. s-a declarat de 
ia în considerație propune- 

colaborarea

funciare, 
extracției

ni cooperarea în domeniul conser
vării florei și faunei. Se speră că 
vgr fi identificate și alte domenii 
de interes comun. Departamentul 
pentru problemele interne va exa
mina cu atenție temele propuse de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, cum 
ar fi acelea din domeniile industriei 
lemnului, îmbunătățirilor 
geologiei, hidrotehnicii,
de gaze naturale și petrol.

In timpul vizitei a fost subliniată 
oportunitatea cooperării în dome
niul standardelor fizice, a dezvoltă
ri! eforturilor de cooperare dintre 
S.U.A. și România de pildă In ca
drul programului internațional de 
standarde do referință pentru mate
riale.

Delegația română s-a întîlnil cu 
președintele Comisiei S.U.A. pentru 
Energie 
pentru a 
cooperare 
pașnice a
ceprosedintele Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Bîrlădeaniu, cît și 
președintele C.E.A. a S.U.A. Sea- 
borg s-au declarat, în principiu, în 
favoarea unui aranjament care să

. cuprindă 
operării, 
Atomică 
acord să
rile românești privind 
în viitor. A fost reînnoită invitația 
adresată președintelui Comitetului 
Român pentru Energie Nucleară de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri de 
a face o vizită, în cursul acestui an, 
cu care prilej se va putea examina 
un program î-n domeniul utilizării 
pașn.ice a energiei nucleare.

Pentru 
ritmic și 
cluzia ca 
de înaltă
organizării 
cele două 
oficial din

Pentru a întări
fiecare guvern va 
plomat din cadrul 
respectiv din București și Washing
ton, în scopul promovării contacte
lor reciproce în domeniul 
tehnicii.

Cei doi semnatari ai 
își exprimă speranța că, 
mare a acestor eforturi, este de aș
teptat o extindere a cooperării în 
domeniul științei, tehnicii, industriei 
și comerțului".

a se asigura un 
continuu s-a ajuns 
este de dorit ca 
răspundere în domeniul

științei și tehnicii din 
țări să se întîlnească ne- 
timp în

progres 
la con- 
factori

PARIS. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : In cadrul Săplămînii ro
mânești de la Aix les Bains, 
a fost prezentat filmul „Răpi
rea fecioarelor", în prezenta 
interpretei principale Morga 
Barbu și a regizorului Dinu 
Cocea. De asemenea, ansamblul 
folcloric studenfesc „Doina" al 
Centrului studențesc București 
a dat un spectacol de cintece 
și dansuri.

La aceste manifestații au 
participai mii de persoane, 
printre care prefectul departa
mentului Savoie, HadenQue, 
primarul orașului Aix les Bains, 

■ Dorges.
Manifestațiile artistice, cit și 

expoziția de artă plastică și 
obiecte de artizanat suscită un 
viu interes.

VARȘOVIA. — După cum anunță 
agenția PAP, la 8 iulie s-a deschis 
la Varșovia a 12-a Plenară 
telului Central al P.M.U.P., 
la ordinea de zi adoptarea 
Comitetului Central pentru

a Cotni- 
avînd 

tezelor 
Congre-

NEW YORK. — După patru zile 
de dezbateri, Congresul extraordi
nar al Partidului Comunist din S.U.A. 
și-a încheiat lucrările. Participantii 
la congres au dezbătut și aprobat 
proiectul programului revizuit al 
partidului, au discutat o serie de pro
bleme organizatorice și au elaborat 
tactica partidului în alegerile pre
zidențiale ce se vor desfășura în 
toamna acestui an. Programul cu- 

„prinde tezele referitoare la lupta de 
clasă a proletariatului, revendicările

sul al V-lea al partidului ; stabili
și criteriile 

Lucrările
rea datei Congresului ț 
de alegere a delegaților.
Plenarei au fost deschise de Wla- 
dyslaw Gomulka, priin-secretar 
C.C. al P.M.U.P.

P.C. dm SUI

timp.
acest proqram, 
desemna un di- 
ambasadelor lor,

Atomică, Glenn Seaborq, 
discuta posibilitățile de 

în domeniul utilizării 
energiei atomice. Atît vi

VietnamisS de swd

științei și Evacuarea completă
a bazei de la Khe Sanh

mi-

geneva: Sesiunea Consiliului 
Economic și Social al 0.N.II.

CINEVA. — Corespondentul A- 
gerpres, Horla Liman, transmite: 
Luni după-amiază s-au deschis în 
sediul Palatului Națiunilor lucrările 
celei de-a 45-a sesiuni a Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O S O.C.). In cuvîntul rostit la 
ședinte inaugurala, secretarul gene
ral al Națiunilor Unite, U Thant, a 
declarat că s-au realizat progrese 
în liberalizarea schimburilor interna
ționale intre țările induslrializate, 
ca și în dezvoltarea infrastructurii 
majorității țărilor în curs de dez
voltare. rare au început să pună 
bazele unei mai bune gestiuni și 
planificări economice. Totuși, a a- 
dăuqat el esle necesară definirea 
mai clară a obiectivelor pe termen 
îum ale dezvoltării.

Roh»rindu-se Ia rezultatele celei 
de a doua Conferințe pentru comerț 
și dezvoltare. U Thant a observat 
că. d'xși acestea nu sînt neglijabile

den<> s au găsit totuși modalitățile 
a se modifica decalajul dintre țările 
industrializate și cele subdezvoltate. 
U Thant a subliniat că obiectivele 
celui de-al doilea deceniu al dez
voltării au fost pe larg abordate Ia 
recenta reuniune de la București, 
încercîndu-se să se desprindă solu
țiile cele mai realiste.

Secretarul general al O.N.U. a a- 
rătat că aplicarea metodelor științi
fice în agricultură a prilejuit în nu
meroase țări, inclusiv cele în curs 
de dezvoltare, o spectaculoasă creș
tere a productivității in agricultură

Sesiunea se va ocupa, în conti
nuare. de raportul dintre populație 
și dezvoltarea economică și socială, 
valorificarea resurselor umane, as
pectele exodului de personal califi
cat din țările în curs de dezvoltare, 
modalitățile transferului de știință 
și tehnică către țările în curs de 
dezvoltare, proqramele de cooperare 
tehnică efc.

Piața comună: ora
(Uimuie din pag. /; unele recompense în piața 

agricolă, dar deocamdată 
nu a intrat în vigoare.

sau 
sînt

umbresc buna dispozi- 
anuntat, precum se 
de măsuri protecțio- 
să apere economia

găsește 
comună 
aceasta

Noutatea cea mai importantă pen
tru moment este demarajul frontie
rei comune fată de celelalte țări ale 
lumii. Incepînd de luni, toate cele 
șase țări membre ale Pieței comune 
vor încasa aceleași taxe vamale 
pentru produsele provenite din ex
terior, indiferent dacă ele sînt des
cărcate la Anvers, Le Havre 
Hamburg și indiferent dacă
venite din Elveția, Anglia, America 
sau-oricare altă țară.

Cu limite și rezerve, or-a ,,H" s-a 
consumat, marcând un eveniment 
important. Firește, el invită la o me
ditație adîncă asupra Importanței 
raporturilor economice între state 
în lumea de astăzi șl provoacă, tot
odată o serioasă preocupare pen
tru soarta acestor raporturi în con
dițiile împărțirii Europei occidenta
le în blocuri economice închise șl 
antagoniste.

P.ineîntoles, guvernul francez 
acoperit de prevederile trata- 
de la Roma, care permite ță- 
membre să adopte asemenea 

ivește un pericol

supra regulamentelor pieței comune 
agricole. Dar întirzierea de aproa
pe a lună este simptomatică, cu 
at îl mai mult cu cîl chiar după 29 
Iulie circulația produselor agricole 
nu va fi complet liberă.

Luni, președintele Comisiei exe
cutive a C.E.E., Rey, a ridicat o cu
pă de șampanie în cinstea unirii 
unui număr de 180 milioane de con
sumatori într-o piață unică. Dar 
șampania trebuie să f se fi părut 
destul de amară. Oficialitățile Pie
ței comune nu sînt tocmai dispuse 
pentru festivități vesele. Preocupă
ri severe le 
ție. Franța a 
știe, o serie 
niște menite
franceză de repercusiunile pe care 
intrarea în vigoare a Uniunii vama
le le poate avea în aceste zile difi
cile care urmează marel mișcări 
greviste. Contingentarea unor im
portați și subvenționarea anumitor 
exporturi stat într-adevăr qreu de 
conciliat tu liberalizarea deplină a 
circulației mărfurilor pe care că
derea barierelor vamale o presupu-

. nea. 
este 
tu llli 
rilor
măsuri cînd se 
grav pentru balanța lor comercială. 
Se întîmplă însă că unii dintre par
tenerii Franței se îndoiesc că ar 
existe în prezent o asemenea situa
ție și consultările în curs ca și cele 
viitoare vor demonstra dacă ne a- 
flăm din nou în fața unei crize ma
jore a Pieței comune.

Rămîne totuși ca un fapt de ne
tăgăduit că Franța face în această 
desființare a frontierelor vamale 
Sacrificiul cel mai mare. Pentru a-și 
proteja industria, handicapată, în 
mare măsură datorită dispersării 
forței de muncă și a capitelurilor, 
în fața concurenților din alte țări, 
vest-germanii îndeosebi, Parisul ri
dicase în trecut bariere vamale so
lide. Iată de ce desființarea taxe
lor vamale provoacă o scădere de 
71,5 la sută a încasărilor franceze 
provenite din taxele vamale, în timp 
ce pentru R.F.G. pierderea este doar 
de 0,2 la sută și ceva mai mare 
pentru ceilalți patru membri. Franța

SAIGON. — Comandamentul 
lltar american din capitala sud-vi- 
etnameză a anunțat duminică eva
cuarea completă a bazei de la Khe 
Sanh. Hotărîrea abandonării f 
reței a fost dată publicității la 
iunie. De atunci, echipe speciale 
distrus, cu ajutorul buldozerelor 
al explozivelor, toate instalațiile 
xistente în perimetrul bazei. Activi
tatea lor, ca și retragerea trupelor 
americane, a fost îngreunată de ata
curile continue ale forțelor patriio-

forta-
27 
au
Și
e-

Vietnamul de sud care au atacat 
trupele americane ce se retrăgeau 
de Ia baza americană de la Khe 
Sanh au scos din luptă, în perioada 
26 iunie — 5 i.ulie, 1 200 soldați a- 
mericani, distrugînd 26 de avioane 
și 30 de vehicule militare ale ina
micului, relatează agenția de presă 
Eliberarea.

privind lichidarea inegalității socia
le, acordarea de drepturi egale popu
lației de. culoare din S.U.A. și. înce
tarea războiului din Vietnam.

Congresul 
te ca P.C. 
candidați în 
Referihdu-se 
cretarul general al P.C. din S.U.A., 
Gris Hall, a arătat că partidul își 
dă seama că în condițiile politice 
actuale, candidații săi nu pot ob
ține victoria în fata candidatilor 
celor două partide burgheze — de
mocrat și republican. Participînd 
însă la campania electorală, a ară
tat el, partidul va avea posibilități 
mai largi de a se adresa poporului 
american, de a-i vorbi despre telu
rile comuniștilor. Referindu-se la si
tuația internă din S.U.A., G. Hali a 
arătat că tara trece printr-o criză 
a principalelor instituții democra
tice, a politicii externe, a programu
lui de luptă împotriva 
„criză a orașelor".

Delegații la Congres 
candidat al partidului 
prezidențiale din toamna acestui an 
pentru postul de președinte pe Char
lene Mitchell, membră de culoare a 
Partidului Comunist, în vîrslă de 38 
de ani, iar candidat pentru postul 
de vicepreședinte pe Michael Zaga- 
rell, conducătorul Comitetului pen
tru tineret al P.C. din S.U.A.

a hotărît in unanimita- 
din S.U.A. să prezinte 
alegerile prezidențiale, 

la această hotărîre, se-

sărăciei și o

au ales drept 
la alegerile

JAPONIA : In fața bazei a- 
mericane de la Kadena a avut 
loc recent o mare demonstra
ție în cursul căreia demon
stranții au cerul ca vizitele 
submarinelor atomice sau a 
bombardierelor B-52 să înce

teze. Poporul japonez și-a ex
primai deci, o dată în plus, 
lipsa de simpatie îață de ase
menea ..musafiri".

IN CI IȘEU : Aspect a! de
monstrației.

Rezultatele alegerilor 
din Japonia

TOKIO. — Corespondentul Aqer- 
pres, FI. Țuici, transmite: Luni sea
ra, cînd au putut fi deja cunoscuți 
majoritatea candidaților cîștigători 
în alegerile de duminică pentru Ca
mera Consilierilor, a devenit clar, 
așa cum arătau în sondajele pre
electorale, că partidele mici au cîș- 
tigat, iar partidele mari au pierdut 
din numărul mandatelor deținute în 
Camera precedentă. Dintre cei 120 
candidați declarați cîștigători pînă 
luni seara, cei mai multi (adică 69) 
fac parte din partidul liberal-demo
crat de guvernămînt. Chiar dacă va 
pierde unul sau două locuri, Parti-

SAIGON. — Forțele armate 
Frontului National de Eliberare

©Demonstrații șicontrademonstrațiila Londra
LONDRA. — Duminică, la Londra 

au avut loc o serie de demonstra
ții și contrademonstratii, care au 
degenerat în ciocniri soldate cu ră
niți și cu arestări. In Trafalgar 
Square, mai multe mii de demon
stranți au cerut încetarea imediată 
a ostilităților din Biafra în urma 
cărora cad zilnic victimă foametei 
peste 3 000 de copii, precum și In
stituirea unui pod aerian pentru a- 
provizionarea populației cu alimen
te. Ei au adresat guvernului! brita
nic apelul de a pune capăt imediat 
livrărilor de arme pentru Nigeria. 
Paralel a avut loc o altă demonstra
ție în cadrul 
manifestat în 
de altă parte 
al „Mișcării
Ion iilor" au demonstrat î.n fața Pre
ședinției Consiliului de Miniștri. El 
au depus o moțiune semnată de 62 
de deputați, în care se cere supri
marea imediată a discriminărilor ra
siale, în special în ce privește imi
grările. Manifestația a fost între
ruptă de o altă demonstrație, a ad
versarilor imigrării în Anglia a 
populației de culoare. In cursul cioc
nirilor, care au avut loc Intre cele 
două grupuri și între demonstranți 
și polițiști, au fost rănite mal multe 
persoane și au fost efectuate ares-

căreia participantii au 
favoarea Nigeriei. Pe 
cîteva mii de membri 

pentru libertatea co-

CEHO
SLOVACĂ : Locu
ințe noi în cartie
rul Na Invalidovne 
din Prag a.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.)

CALCUTTA.
Ia aproximativ 200 km nord de 
scufunde în urma unor explozii 
nopții, solul se lăsase cu peste 
Ia producerea exploziilor. Pește 
unele construcții mai mari au

Un cartier al orașului indian Kulti, situat 
început treptat să se 
Duminică la miezul 

numai cîteva ore de 
de locuit precum și

Starea sasaătătâi 
lai Blaiberg 
®e amelioreazăCalcutta, a

subterane.
1,20 m la

500 case
avut de suferit. Populația cartie

rului a fost evacuată. Orașul Kultl, în cea mai mare parte, 
ridicat într-o regiune minieră. Ultimele exploatări miniere 
partea orașului care se scufundă au fost făcute în anul 1910. 
torilățile indiene au deschis o anchetă.

este 
în 

Au-

sănătății 
mult 

a comunicat doctorul 
ce a petrecut luni 00 
patul celebrului său 
lui Blaiberg care l-a 
prima oară după cri-

Inundații 
catastrofale 
în Ghana

vîsliit 22 de mile într-o barcă, 
versînd Canalul Mînecii de la 
ver pînă Ia țărmurile Franței, 
10 ore și 40 minute. Această
formanță a fost făcută cu scopul de 
a sttînge fonduri pentru reconstrui
rea localului școlii lor.

tra-
Do-

în
per-

ale capitalei Ghanei, Accra, 
30 000 de persoane au rdmas 

adăpost ca urmare a inunda- 
catastroiale. Un automobil in 

se aflau patru persoane a că-

„Talpă refrigerată 
pentru pantofi

<(

a

ACCRA. — Pentru a veni în aju
torul populației sinistrate, unități 
ale armatei și elicoptere au intrat 
duminică în aefiune în cartierele de 
vest 
unde 
fără 
fiilor 
care
zut în apele umflate ale rîului Den- 
su împreună cu podul înalt de 54 
metri care s-a prăbușit din cauza 
valurilor.

Numărul total al celor dispăruți 
nu se cunoaște încă.

Performanța 
unor elevi englezi

LONDRA. — Patru elevi englezi, 
fiecare avînd vtrsta de 17 ani, au

PARIS. Medicul francez Gelin 
examinat și aprobat o „talpă răci
tă" pentru pantofi. Se știe că vara 
la rinele persoane picioarele se um
flă din cauza căldurii.

Este vorba de un brariț obișnuit, 
care, datorită unei anumite structuri 
interne, are proprietatea de a acu
mula frigul pe care îl radiază tiinp 
de 6—8 ore sub formă de răcoare 
plăcută. Diferite întreprinderi au si. 
început să se intereseze de această 
„talpă refrigerată".

Metoda „injectării0
nu poate

comună a A- 
să fie singtt- 

al reuniunii 
Dacă se fine

Proniisinnea făcută de președinte
le Johnson că S.U.A. vor acorda 
noi credite însumînd 65 milioane do
lari fărilor din Pia/a 
mericii Centrale pare 
rul rezultat important 
de la San Salvador,
seama de dificultățile financiare prin 
care trec S.U.A. în prezent ca ur
mare a cheltuielilor masive legate 
de continuarea războiului pe care 
îl duc în Vietnam, o asemenea pro
misiune' reprezintă un efort deose
bit din partea guvernului american. 
El este determinat însă de „perspec
tiva îngrî’jorăt'oare" ca in caz con
trar organismul integrat sub egida 
S.U.A. ar putea să se destrame. A- 
ceastă perspectivă a constituit de
altfel motivul convocării precipitate 
la sfîrșitul săptămînii trecute in
capitala Salvadorului a reuniunii 
celor cinci șefi de state din țările 
Pielei comune a America Latine 
(Salvador, Nicaragua, Honduras, 
Costa Rica și Guatemala) la care a

CAPETOWN. — Sleirea 
lui Philip Blaiberg este acum 
mai bună — 
Barnard, după 
de mințile la 
pacient. Sofia 
vizitat pentru
za prin care a trecut, a declarat că 
ceea ce s-a petrecut cu soful ei este 
un adevărat miracol. Blaiberg, care 
numai cu o zi în urmă se zbălca in
tre viată și moarte în camera sa 
sterilizată, și-a cerut luni dejunul 
(ouă și friptură) șl a discutat des
pre călătoriile pe care intenționea
ză să 
bili.

Este 
inima

le facă după ce se va resta-

într-adevăr surprinzător că 
grefată de sase luni și șase 

zile în pieptul acestui om de 59 
ani a pulul rezista noului șoc.

I s-a grefat 
tm nou esofag

de

deROMA. — Unui copil în vîrslă
18 luni, Valerio Mapelli, i s-a gre
fat la un spital din Roma un nou 
esofag, confecționai dinlr-o secțiune 
a propriilor intestine. Copilul se 
născuse cu o malformație a acestui 
organ, din cauza căreia era perma
nent expus riscului asfixiei în tim
pul alimentafiei. Operația, care a 
durat cinci ore și jumătate, a fost 
încununată de succes.

cu

dul liberal-democrat își va menține 
majoritatea în Camera Consilierilor 
prin cele’ 137 de locuri pe care deja 
le deține (în vechea Cameră avea 
1.19 din totalul de 250).

Partidul socialist, al doilea partid 
japonez si cel mai mare din opozi
ție, are în prezent 60 de locuri, față 
de 73 cite avea în vechea Cameră. 
Pînă la ora cînd transmit, dintre 
candidații Partidului Comunist au 
fost declai ați cîștigători Sadako 
Ogasawara Kenji Kawata, Watanabe 
și fwama.

Numărul 
Consilierilor
patru la șapte. Socialiștii democrați 
au cîștiqat șase mandate și dispun 
acum de nouă, adică cu trei mai 
multe deci! în vechea Cameră. Ko- 
meito a obținut 13 mandate; majo- 
rîndu-si numărul total cu patru.

■ omuniștilor din Camera 
a crescut astfel de la

®—

MOSCOVA. — După cum! anunță 
agenția TASS, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat un nou satelit artifi
cial al Pămîntului „Molniajl". Sa
telitul a fost plasat pe o orbită a- 
vînd apogeul de 39 770 km, în e- 
misfera nordică, și perigeul de 470 
km în emisfera sudică. Perioada re
voluției satelitului în jurul Pămîa- 
tului este de 11 ore 55 minute.

Sarcina principală a lansării nou
lui satelit constă în asigurarea 
funcționării sistemului de retrans
misie de telegraf și telefon, precum 
și a programelor centrale sovietice 
de televiziune pentru ținuturile nor
dice, ale Extremului Orient și Asiei 
Centrale.

- ®

0 nouă experiență
nucleară efectuată
de Franța

PARIS. După cum anunța 
comunicat ofici-al dat publicității 
guvernul francez și transmis do. 
genți-a France Presse, Franța a pro
cedat duminică la o nouă experi
ență nucleară. Explozia, de Intensi
tate medie, a fost efectuată în 'zona 
Mururoa din Oceanul Pacific la ora 
22 (ora Greenwich).

un
de
a-

avea efecte de durată
fost prezent și șeful guvernului a- 
merican, președintele Johnson.

Nemulțumirile „celor cinci" re
zultă din înrăutățirea situației eco
nomice în țările respective, determi
nată nu numai de fenomenele sub
dezvoltării, cu care sin! confruntate 
aceste țări, ci și de 
chitabile de schimb 
tener nord-american. 
merfului exterior al 
comerf care se face 
clusivitate într-o
(S.U.A.) — a crescut la sfirșltu! a- 
nului trecut cu 234 milioane dolari 
fa/ă de anul 1963. In cei 7 ani de 
existentă a acestei „Piele comune", 
țările respective au fost transforma
te într-o regiune 
lor celorlalte țări 
(taxele vamale la 
ceste, fări au fost
sută) și intr-o piață de desfacere a- 
vantajoasă pentru mărfurile prove
nite din S.U.A. Mai mult chiar, 
schimburile comerciale realizate în
tre partenerii Pielei comune repre-

im- 
a- 

ele-
Economii- 
pe mono-

eco- 
din 

in

raporturile ine- 
cu marele par- 

Deficitul co- 
aceslor țări — 
aproape în ex-

singură direcție

inchisă produse- 
lalino-americane 

importurile din a- 
sporite cu 30 la

zinlă doar 13—14 la sută din 
portul total al regiunii. La toate 
ceste dificultăți se adaugă un 
meni structurai obiectiv 
le lor, bazate în special
cultură, (cafea, bumbac, banane, za
hăr) șl bogăfii minerale — conse
cință a dominației monopolurilor 
nord-americane — nu pol realiza 
venituri pentru finanțarea programe
lor de dezvoltare decît din vinzarea 
acestor produse. Or, tendința do
minantă pe piaja mondială este scă
derea permanentă a preturilor la 
aceste produse.

Noile credite promise de S.U.A 
— sume derizorii fală de necesită
țile de progres ale acestor fări — 
încearcă să suplinească o parte a 
pierderilor înregistrate de țările în 
cauză. Subliniez : „numai o parte", 
deoarece metoda „injectării" cu do
lari a organismului Pieței comune a 
America Latine nu poate avea re
zultate de durată. In ultimii 3 ani, 
S.U.A. au mai acordat acestor țări 
55 milioane dolari, dar însăși con-

vocarea actualei conferințe demon
strează că aceste credite nu au 
efectul scontat. Resursele unei 
nomii viabile trebuiesc create 
însăși dezvoltarea fiecărei țări
parte, așa cum remarca pe bună 
dreptate, la Conferința de presă or
ganizată la încheierea reuniunii de 
la San Salvador, președintele Costa 
Ricăi care a declarat : „Putem rea
liza scopurile pe care ni le propu
nem numai obținînd progrese prin 
eforturile noastre", iară Insă 
maliza importanta ajutorului 
ciar international. Lărgirea 
rilor comerciale alo țărilor 
comunități cu celelalte tărl
americane și dezvoltarea comerțului 
cu țările socialiste pe baza intere
sului economic reciproc, cum sugera 
Ia aceeași conferință de presă pre
ședintele 
constitui

u mini- 
finan- 

leqălu- 
acestet 
latino-

gure un 
|ări.

Salvadorului, ar 
reale măsuri care 
progres economic

puica 
să asf- 
aceslor
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