
Petrila a da!

peliileni pînă

creștere, co-

PROLETARI DIN TOATE ȚARII E UNIȚI-VA î

în
angajamentul a-

neproductive, 
reușit să-și. realizeze 
ritmic, lună de lună, 

plan, dacă toate sec- 
încheiat socotelile cu

l RȘl\ 11BILANȚ

(Continuate' inCĂRBUNELUI de mineri de
imHîjfiHimistilsi 1333:

fa/ă de 
economii 
de cost.

rea-
1,452 

de
Sin!

condițiile 
abataje în pro- ■ 
Deci; avem cu

productivitate de 5,28 
E un record ? Poale că 

caz, la serviciul de 
minei ni s-a arătat o

poporului eqip- 
poporul român 
sentimente de

itmisslislmsRHtsllisssiniulssi

HJan eîdăfri ânaniS8
Notă externă

(Pag. a

iîîșssș:

A^UL XX 
(XXV) NR. 5329

Marfă
23 iuhe

economic
(Pag. a 2-a)

CONSEMNĂ M
1968

4 pagini
30 bani

CrNTENAfiUl
b

Am trecut pragul celei de-a doua 
jumătăți a anului. Am avui de în
deplinit sarcini mari. Viitorul apro
piat ne rezervă sarcini și mai mari. 
Deci, timpul nu ne permite momen
te de răgaz. Bilanțuri asupra drumu
lui parcurs, felicitări, proiecte — 
toate acestea le facem din mers, în 
pliriă înaintare! In contextul mari
lor emulații, care preced sărbătorile 
din august,, penlru fiecare colectiv 
de muncă se pun întrebările : ce 
am realizat în prima jumătate a 
anului, ce obiective avem de urmă
rit în cel de-al doilea semestru ?

Sînt întrebări care cer răspunsuri 
in mers I Așa au răspuns și mine
rii care detiri titlul de colectiv frun
taș pe ramură — minerii Pelrilei. 
Bilanțul: 11 700 tone cărbune ex
trase peste plan, productivitate 
lizată : 1 505 tone/post 
tone/posl planificat, 
1 180 000 lei Ia prețul

cifre . semnificative care vorbesc 
despre munca brigăzilor din abata
jele minei, în care se materializea
ză roadele căutărilor neobosite ale 
cadrelor lehnico-inginerești ale ex
ploatării in cadrul acțiunii de per
fecționare a organizării producției 
și a muncii.

Că în abatajele minei se mun
cește zdravăn, ne-o atestă încă un 
fapt semnificativ. In prima jumătate 
a anului, in abatajele minei Pelrila 
s-a obfinut o 
tone pe post, 
da. In orice 
planificare al
statistică privind randamentele pc 
abatajele in fările cu mineritul dez
voltat. In Belgia, de pildă, produc
tivitatea pc abataje e abia de 4,76 
lone/posi, și aceasta în c__
mecanizării tăierii în 
porție de 50 la sulă, 
ce ne mindri.

Hărnicia brigăzilor

Fotocrhicâ
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însemnate 
beneficii 
peste pian

Sectia auto apartinînd 
troșani a 
al acestui 
Beneficiile 
întregului
590 mii lei. De la înființarea ei 
pînă in prezent,

LG.O. Pe- 
înebeiat primul semestru 
an cu frumoase realizări, 
obținute, rodul muncit 

colectiv, însumează peste 
și

secția auto s-a dez
voltat an de an, răspunzîrtd \asjfel ce
rințelor tot mai mari aleț transportului 
de pasageri în municipiul Petroșani. 
Parcul de mașini al; secției cuprin
de astăzi peste 100 de autobuze re
partizate la garajbie din Petroșani și 
Bărbăteni cărora li se asigură o în
treținere corespunzătoare în atelie
rele proprii.

Luna 
printre 
secție! 
Miron, 
Kandru, Bercea nTWmFgîie, condu
cători auto, Ghidican Elena, tonică 
Ioana, Simodi Valeria, taxatoare, 
Cristea Ion, șeful echipei de meca
nici, Vătuiu llie, șeful echipelor de 
electricieni auto, și alții, 
țiază prin conșliinciozi 
că, aducînd un aport 
realizarea și depășirea 
plan ale secției.

de lună, salariatii secției,
care Schmidt Martin, șeful 

auto, Șipoș Ștefan. Catană
Boki Frâncisc, ’’fco'ș'ralȚiî '"Ale-■ 
Bercea

se eviden- 
tate in roun- 
însemna! la 
sarcinilor de

V. RĂDOI

la Pelrila s-a- împletit cu Strădaniile 
specialiștilor exploatării. Dacă în 
primul semestru al acestui an la mi
na Petrila s-au eliminai ppnt-ru pri
ma dată cheltuielile 
dacă mina a 
in acest an 
sarcinile de 
(oarele și-au
semestrul I cu planul depășit, in
clusiv' .sectorul II, care fală de o 
răminere în urmă de 2 400 tone la
1 martie are acum o depășire de
2 800 tone — toate acestea atestă 
cu prisosință că acțiunea fie organi
zare' știin/ifică la mina 
rezu/faje' palpabile.

Ce vor face 'minerii 
la sfirșitul anului?

— Deși planul e 
leclivtij și-a ' mărit

Excelenței Sale 
Domnul GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe Unita 

Cairo
In numele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, 
am deosebita plăcere să adresez Ex
celentei Voastre, cu ocazia sărbăto
rii naționale a Republicii Arabe 
Unite, călduroase felicitări împreu
nă cu sincere urări de sănătate și 
fericire personală. Adresez, totodată, 
cele mal bune urări de prosperitate 
și progres continuu 
lean, fată de care 
nutrește profunde 
prietenie și stimă.

îmi exprim încrederea că relațiile 
de prietenie statornicite între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Unită vor cunoaște« 
continuă dezvoltare spre binele po
poarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

NICOI.AE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România , 

Primirea de către 
tovarășul Virai! Trofin

Uniunea Națională 
Africană din Tanzania
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O sarcină actuală pe șantiere

luciateFolosirea utilajelor din dotare, la 
capacitate maximă constituie o sar
cină actuală ce stă în fata colecti
velor de constructori. Utilajele tre
buie să producă cît mal mult, a- 
mortizîndu-și astfel propriul cost și 
cheltuielile aferente de exploatare, 
întreținere și înlocuind brațele mul
tor muncitori. i -In planurile de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice ale Grupului II con
strucții și Grupului de șantiere al 
T.C.M.M., de pildă, este prevăzută 
extinderea mecanizării la .descărca
rea și însilozarea cimentului vrac, 
folosirea largă a buldozerelor și ex
cavatoarelor în lucrări de săpături 
și amenajări terasiere — în care 

.,SQop șe._v.aJaplica> normarea și mun
ca. în-acord pentru mecanicii de uti
laje —, 
lucrul în 
lor grele 
mișcarea 
de lucru 
de grafic

Prevederi bune, salutare chiar, 
ce privește folosirea 
șantiere. Insă, practica de 
infirmă în măsură destul 
nată cele puse pe hîrtie. 

Ta șantierul T.C.M.M din 
constructorii au început 
betoanelor pentru ridicarea 
puțului principal al minei.

betoane- 
în loc să se lucreze 
macara „Bocșa" care 
fată volumului mare 

pe verticală, con- 
T.C.M.M. au montat 
„bob" cu o platfor-

Cît
a
a 
se

tomberoane de be- 
despre transportul 
armăturilor grele 

panourilor de 
face extrem de

crearea condițiilor pentru 
două schimburi a . utila je- 

ca. buldozere, excavatoare, 
utilajelor de la un punct 
la altul făcîndti-se pe bază 
de mișcare.

dusă 
mal

ale

front de lucru suficient, a lipsei de 
mijloace de transport, nu lucrează 
nici pe dep'ărte la capacitatea șl In
dici! prevăzuti.

Este necesar ca, 
purilor, șantierelor, 
măsuri ca fiecare 
din plin cel-puțin 
pe zi, încărcat la
potențiale de producție, iar indicii 
prevăzuți la folosirea utilajelor 
pentru acest an să fie realizați in
tegral.

conaucerile gru- 
să ia asemenea 

utilaj să lucreze 
două schimburi 

posibilitățile Iui

M. ȘTEFAN
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Luni după-amiază, tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitelului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația partidului Uniunea Națio
nală Africană (TANU) din Tanza
nia, condusă de Jackson Kaaya, 
președintele Comitetului regional 
Arusha, membru al Comitetului E- 
xecutiv National al TANU, care (ace 
o vizită în tara noastră.

A participat 
junei de șef 
P.C.R.

Primirea s-a
moșieră de prietenie și cordialitate.
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ZILEI
Atelierul mecanic al E.M. Dîlja:

Ia strung Kameniczki Ștefan ale că

rui lucrări primesc întotdeauna ca-

tov. C. Vastlin, 
do seelie al C.C.

ad- 
al

Sărbătorirea

constructorului

lificativut de „bine" și „foarte bine".

«

desfășurat înlr-o al-

BEflA VITEZEI
Ca prilejul Zilei construc

torului, la Casa de cultură 
sindicatelor din Petroșani, 
avut loc o adunare 
care au participat 
de constructori de 
rele industriale și 
turale din Valea Jiului. In 
fata constructorilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Pîinișoară Ti
tus, secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
care a vorbit despre ■. -mnlfl- 
catia sărbătoririi Zilei con
structorului, despre înfăptui
rile și sarcinile constructori
lor de pe șantierele Văii Jiu
lui. In încheierea festivității, 
formațiile Casei de cultură au 
prezentat un bogat proqram 
artistic.

A doua zi, duminică, Ziua 
constructorului a continuat 
la... iarbă verde. Au fost or
ganizate serbări cîmpeneșt! la 
Lunca Florii, Gambrinus, Va
lea Morii — Vulcan și pe sla- 
dionul sportiv din Lupeni.

a
a 

laî festivă 
peste 600 
pe șantie- 
soclal-cul- 

Ji ului.

Șl NEGLIJENTEI
MOTTO: „Să circuli în așa fel îneîî 

să nu
pentru

constitui un pericol 
circulația altora"

înființarea 
SECȚIILOR 
DE
SUB9NGINERI

B o I «o
M d u

Republicii 
circulație 

unei lucrări

foarte multe ori acest 
poate fi văzut

auto-
gonind cu vi- 
insolent roqu-

ale serv

necesita cantități
de armături metalice — o adevărată 
pădure de împletiri din fier-beton, 
apoi volume însemnate de beton și 
de cofraje care trebuie înălțate pe 
măsura cerințelor turnări! 
lor. In schimb, 
cu o puternică 
să poată face 
de transporturi 
structorii de la 
aici o macara
mă mică, ce nu are capacitate de a 
ridica nici două 
ton deodată, 
la înălțime 
de fier, 
cofrag, el
greu, pierzîndu-se foarte mult timp. 
Cîndva, aici era montată o macara 
„Bocșa" dar, după turnarea funda
ției turnului puțului ea a fost 
în altă parte, tocmai cînd era 
mare nevoie de ea!

La șantierele de construcții
Grupului 2, de multe ori mișcarea 
macaralelor mari se face cu întîr- 
ziere : în afară de cazurile de gli
sare a blocutilor, ele nu sînt soli
citate să lucreze intensiv, 
buri cu orar prelungit, 
șantierelor pe timp de vară. De 
te ori, diferite utilaje grele ca 
dozere, excavatoare, cilindri 
presori, din cauza nepreqătirli

Intr-un punct pe strada 
din Petroșani, spațiul de 
este îngust, din cauza 
pe care șantierul nu o mai termină.
Aici sînt plantate table avertizoare 
„Atenție, șantier în lucru 1", „Micșo
rați viteza", „20 km", Totuși, 
naultul alb nr. 1HD148I trece 
un bolid, cu 75 km pe oră 

. gîtuirea respectivă, gonește tot
intersecția cartierului Carpati 
aceeași viteză ia curba spre 

Livezenl (la „Trei brazi") sub privi
rile înmărmurite ale cetățenilor de 
pe trotuare. Și chiar în inima orașu-

lui, de 
turism 
teză de bolid sfidînd 
Iile de circulație!

Echipe de control
circulației au oprit în ultimul timp 
mașina cu nr. 32B6477 proprietatea 
C.S.A., condusă de șoferul Barbinc- 
sak Istvan, care circula cu viteză 
riscantă, motocicletele nr. 46HD2932, 
nr 46HD29.35, și nr. 46HD3648; caro 
erau minate ca la curse de viteză 
pe șoseaua către Iscroni. Multe alle 
mașini lac din șosea pistă de între
ceri I

în 
utilajelor pe 

fiecare zi 
de însem- 
De pildă, 

Uricani. 
turnarea 
turnului

în schim- 
specifice 

mul
ti ul-

com
unul

cu 
ca 

șl în primul 
contabil șef, o

De ce tovarăși ? 
de făcut ? Mai

a-și ridica drepturile 
pentru cele trei zile 
Spre surprinderea sa, 

de plată nici nu era

BIoc construit de curind în orașul Vulcan.

REPORTAJ
PE GLOB

ul-

Dem SÂRARU

scumpe plăteau 
lor erau cărate 
din apropiere, 

locală a denu- 
„Coasta schale-

au 
de

strictețe. Și dacă este 
în această 

să 
au

era o colonie a 
prețioase au fost 

Liideritz, care 
mare oraș.

Tot 
pe drum

In luna iunie a.c., dactilo
grafa Gusside Elena din Pe- 
trila și-a oferit serviciile șan
tierului de construcții hidro
tehnice „Valea Jiului", aparți
nător C.S.A. Cererea de an
gajare a fost semnată de con
tabilul șef și inginerul șef ad
junct al șantierului. Dar noua 
salariată n-a lucrat decît trei 
zile. La venirea șefului șantie
rului, I s-a pus în vedere că 
nu mai au post de dactdoqra-

Jasraoi 
ei'tttrfiM

fă și... să nu se supere, 
s-a supărat. S-a angajat 
I.C.R.T.T. Petroșani. După 
două săptămîni de la re
zilierea angajării, gospodarul 
șantierului a înștiințat-o pe 
Gusside Elena să se prezinte 
pentru 
bănești 
lucrate.
statul 
întocmit. I s-a spus să revină 
oeste cîleva zile. A revenit 
Pontajul încă nu era întocmit. 
L-a întocmii personal, la indi
cațiile și sub supravegherea 
contabilului șef a strîns toate 
semnăturile și... I s-a spus să 
revină. A re-revenit. A fost din 
nou amînată de către conta
bilul șef penlru ziua cînd se 
dădeau salariile. S-a confor
mat. Dar altă surpriză. La ca
sierie i s-a spus că numele 
său nu există pe statul de 
plată. Contabilul șef a găsit 
pe loc motivarea purtării pe 
drumuri a acestei femei: e 
de vină șeful organizării mun
cii. Gusside Elena nu s-a des
curajat. Deși locuiește în Pe
trila, a făcut vreo cinci rute 
Petrila — Lupeni, a dat cîte- 
va telefoane, dar oameni 
munci de răspundere din 
drul șantierului, 
rînd amabilul 
amină mereu. 
Nu știți ce-i 
gîndiți-vă...

în-
Admiterea 

se face pe 
prezenta la 
persoanele 

bacalaureat

Re- 
ca 

prin 
așa

Ministerul învățământului face 
cunoscut că începînd cu anul uni
versitar 1968/1969 se înființează în 
cadrul Institutelor tehnice sau poli
tehnice secții de subingineri cu 
vătămînt de zi și seral, 
la secțiile de subingineri 
bază de concurs. Se pot 
concursul de admitere 
care posedă diploma de
sau o diplomă echivalentă.

La concursul de admitere pentru 
învătămîntul seral se pot prezenta 
numai persoanele care lucrează în 
domeniul specialității pe care doresc 
să o studieze.

Condițiile de admitere și progra
mele disciplinelor de concurs sînt 
publicate în broșura „Admiterea în 
învătămîntul superior 1968". Probele 
de concurs se vor publica în Ga
zeta învătămîntului și la secreta
riatele facultăților care au secții de 
subingineri.

Concursul de admitere se va des
fășura pentru toate secțiile de sub
ingineri, cursuri de zi și serale, în
tre 5 și 15 septembrie.

Secțiile de subingineri pentru 
care se tine concurs de admitere în 
anul I al anului universitar 1968/1969 
sînt următoarele:

Cursuri de zi
— forajul sondelor și exploatarea 

zăcămintelor de țiței și gaze, cu du-

(Continuare în pag. a 3-a)

COASTA
SCHELETELOR

Acum 60 de ani, în primăvara a- 
nului 1908, negrul Zacharias 
a găsit printre stîncile de pe 
fluviului Orange vreo zece 
prețioase de diferite mărimi, 
adus la cunoștința autoritătilo 
coperirea sa. Pe vremea aceea, 
coastă parte a Africii de Sud (ca și 
Camerun și Togo) 
Germaniei. Pietrele 
găsite în sătulețul i 
terlor a ajuns un

După ce .colonialiștii germani 
aflat despre descoperirea făcută 
negru au declarat întreaga regiune 
zonă interzisă. Din momentul acela 
căutătorii de pietre 

viața, Iar oasele 
șacali în pustiul 
atunci, populația 
această regiune 

telot".

Laval 
malul 
pietre 
El a 
r des- 

a-

De 60 de ani „Coasta scheletelor 
este păzită cu 
relativ ușor șă pătrunzi 
regiune, este absolut imposibil
mai ieși din ea. Curajoșii care 
încercat să fugă prin pustiu au mu
rit cu toții de sete, de foame și de 
extenuare, iar cei care au pornit cu 
barca pe ocean, s-au izbit de stîn
cile de pe coastă.

Cînd după primul război mondial 
Germania și-a pierdut coloniile a- 
fricane, regiunea în care se află 
„Coasta- scheletelor" făcea parte din 
Africa de sud-vest și a fost inclusă 
o dată cu aceasta în Republica Sud- 
Africană.

„Acolo nu s-a schimbat nimic nici 
pînă în zilele noastre" — scrie săp
tămânalul italian „Epoca". „Coasta 
schelelelor" continuă să fie o rezer
vație închisă, iar pe teritoriul ei se 
află orașul Oraniemuind — o așeza-

te de mineri. Natura a înzestrat a- 
coastă parte a Africii cu mari bo
gății minerale, care au devenit însă 

pentru 
chere-

cea mai mare nenorocire 
negri băștinași, care sînt la 
mul colonialiștilor.

Orantemund — principalul 
al „Coastei scheletelor": — < 
oraș din barăci. El are 
de 4 500 de locuitori, 
3 770 'negri, în special 
Ovambo. Albii 
răci, ct în 
larii mari și sînt cu toții suprave
ghetori. De fapt, așezarea băștinași
lor este o colonie corectională, deși 
autoritățile locale neagă acest lucru. 
Locuitorii barăcilor din Oraniemund 
se află în permanentă sub suprave
gherea paznicilor, ei nu au dreptul 
să părăsească zona interzisă, fiind

centru 
este un 

o populație 
dintre care 

din tribul 
nu locuiesc în ba- 

vile, ei au asigurate sa-

(■Continuare în pag. a 4-a)

centrală
la Petroșani

so-

(Continuare în pag. a 3-a)

MIHAI

180 de 
sportive 

a căror

se compune
timpul do

în-
834

O.C.I.. produse industriale 
Petroșani a luat măsuri pentru 
o mai bună aprovizionare a 

borcane pentru 
iarnă. In toate 
menaj din Va- 
înfiinlal raioa-

circulatia rutieră depinde de 
în care comenzile auto- 

reactionează, de metrii 
i vehicul pînă la punctul 
s-ar produce ciocnirea,

populației cu 
pregătirile de 
magazinele d ■ 
lea Jiului s-au
ne pentru desfacerea borcane
lor. iar in piețele din Petro
șani și Lupeni s-au deschis 
centre de vînzare. Prin re
țeaua comercială se vor pune 
in vînzare toate sortimentele 
de borcane penlru compoturi, 
dulcețuri și murături.

timpul de reacție) pe asfalt us- 
mașina se oprește
m, iar

noar după 
pe un drum pavat cu 

de drum

pentru virarea

Tabără sportivă

Viața, secunda, metrul

secția a Ifî-a a F.F.A’.,Una din cele mai harnice muncitoare 
Viscoza" I.upeni: depănătoarea Svisca Lucreția,

I
I
I
I
I
I

I
I

Astăzi s-a deschis 
troșani tabăra centrală 
pregătire sportivă la handbal, 
organizată de Ministerul Invă- 
țămîntului. Participă 
elevi de la școlile 
din întreaga tară, 
pregătire se va desfășura sub 
supravegherea unul număr de 
17 cadre didactice. Sportivii 
elevi sînt cazați la căminul 
nr. 3 al I.M.P., iar pregătirea 
va avea loc pe terenurile de 
handbal din Petroișani și pe 
dealurile din împrejurimile 
orașului.

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a lost de plus 9 grade 
la Petroșani și de plus 3 gra
de la Paring.

Maxima de ieri a oscilat in
tre plus 12 grade și, respectiv, 
plus 7 grade.

sa PENTRU URMĂTOARELE 21 
g DE ORE: Vreme rece, cu ce- 

rul mai mult acoperit. Vor eon- 
Ltinua să cadă precipitat

S £^33 ElEl ES23 Ei

Cunosc oare acești fanatici ai vi
tezei — care au veleități de a tran
sforma vehiculul lor în bolid — ca
pacitățile reale ale mașinilor pentru 
preînlîmpinarea unui accident?

De multe ori viata omului angre
nat în
secundele i 
vehiculelor 
parcurși de 
fatal unde 
răsturnarea.

...Intr-o secundă, un autovehicul 
circulind cu 50 km pe oră, parcurge 
13,90 metri de șosea, iar dacă go
nește cu 100 km, atunci, în aceeași 
secundă, se parcurg 27,80 metri, 
Iată 
tr-un 
metri 
cotind

Din
oprit autovehiculul ?

Oprirea unei mașini 
din două părți distincte :

so parcurg 27,80 
ce înseamnă secunda I Iar 
minut, mașina va alerga 
și, respectiv, 1668 metri, 
vitezele arătate mai sus. 

goana asta, cum va pute

reacție al șoleiului, perioada în 
care mașina parcurge un anumit nu
măr de metri — legat Interdepen
dent de viteza avută în acea clipă 
și de timpul efectiv de lucru al [ri
nelor, eficacitatea lor de a bloca 
vehiculul timp în care, se mai par- 
ctirg cîtiva metri pe șosea. La a- 
ceasta, trebuie adăugată starea cau
ciucurilor și a șoselei (un cauciuc 
uzat, o șosea umedă sporește dis
tanta de oprire!) căci coeficientul 
general de aderentă este de numai 
0,70.

Iată cîteva exemple sugestive: la 
o viteză de 50 km pe oră, distanța 
de frînare (numai acțiunea frînelor 
fără 
cat, 
16,4
penele, după 19,7 m. In caz
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Calitatea cărbu i
enelui, o problemă

încă nerezolvată
8
o

Icxiloa-

îm-

t Ecoul articolului
au fost

Justificările subiective, nu ajută

az

4 
i 
l
4

caie au general și 
încă această stare

cărbu 
asupra

criticați 
ta mod 
au fost 

grupelor 
modul

ca- 
jus- 

de
ab- 
im-

cx-
în-

cu 8 864 
a cenu-

M.inele 
au con- 

9 447 to-

s

cu
cu omul.

care
cu

există deficien- 
că unii munci-

tone de cărbn- 
în semestrul I

prin degajări mart 
un obiect de 

analiză în vederea 
accidentelor și ava- 

De aceea, s-a

seism' 
pericolului

Cu toate măsurile

disciplinei depind în mare 
măsură realizările viitoare.

trimestrului II a

mustrare cu aver- 
retrogradare), celor

mare a lucrului în salturi, 
faptului 
a lunii 
canalizată cu 
cantitate.

Cele 67 425 
ne rebutate
trebuie să constituie un sem
nal de alarmă, care să tre
zească atentia conducerilor sec
toarelor, minelor pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

O întrebare firească în condițiile 
în care un sector de producție ră- 
mîne sub sarcinile planificate pe 
semestrul I 1968 cu 10 216 tone căr
bune. Sectorul V este amplasat în 
partea estică a cîmpului minier Vul
can și exploatează stratul trei, blo
cul VIII, pîin metoda abatajelor 
frontale orizontale ta zona centrală 
a blocului și prin abataje cameră la 
extremitățile blocului. Sectorul are 
o amplasare favorabilă privind con
dițiile de aprovizionare cu materiale 
{fiind aproape de suprafață și avînd 
o incintă pentru materiale în ime
diata apropiere) cît și posibilități 
foarte bune de transport, pe un sin
gur orizont deservit de un suitor co
lector și de un puț în comun cu 
sectorul VI. Abatajele frontale sînt 
dotate cu echipament de susținere 
modern compus din stâlpi hidraulici 
de tip feronxatic și grinzi metalice 
articulate în consolă de tip Wan- 
wersch, iar transportul se realizează 
cu transportoare TR-3. Efectivul 
scriptic planificat al sectorului este 
asigurat în proporție de 99 Ia sută. 
Deci sectorul V al E. M. Vulcan are 
asigurate toate condițiile tehnico- 
materiale pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan. Cu toate acestea rea
lizările pe semestrul I 
punzătoare.

Cauzele 
producție 
ta motivările tehnice „obiective" a- 
duse în multe ocazii de către corpul

stat neeores-

nerea lizării 
nu trebuie

planului de 
căutate deci

mediu tehnic al sectorului, ci în de
ficiențele organizatorice care încă 
persistă la acest sector. Astfel, cu 
toate că introducerea echipamentu
lui modern de susținere în abatajele 
frontale a fost precedată de un 
schimb de experiență și instruire a 
muncitorilor care vor lucra cu acest 
echipament ta 
obținute n-au 
nu din cauza 
tinere sau a
ci din cauza unor grave deficiente 
organizatorice din partea corpului 
de maiștri. Astfel, au existat caren
țe mari în aprovizionarea brigăzilor 
cu materiale de podire (plasă me
talică), vagonete goale, în respecta
rea riguroasă a procedeului de mun
că prescris. Nerevizuirea din timp 
și în mod conștiicios a utilajelor, a 
instalațiilor electrice a condus la 
defecțiuni repetate și de lungă du
rată, deficiențe justificate de meca
nicul de sector Filimon loan 
„lipsa de oameni", în condițiile 
la sectorul 
tru flecare 
de regie.

Numărul 
tivate în 
400/om zile în semestrul I al anu
lui 1968) a condus la o plasare di
minuată a abatajelor frontale, la ne- 
respectarea monografiei de armare 
și ordinei de lucru în cadrul proce
sului tehnologic, a condus Ia un 
număr mare de surpări a căror re-

mod curent, rezultatele 
fost cele scontate și 

echipamentului de sus- 
procesului tehnologic,

V se prestează zilnic 
post productiv 0,71

cu
cînd
pen- 
post

mare de absente nemo- 
cadrul sectorului (peste

întreprin
se, calitatea cărbunelui extras 
continuă să nu se încadreze 
în normele admise. Se discută 
mult, se țin conferințe, se fac 
reclamații împotriva sincerită
ții laboratoarelor, se repetă 
probe, dar cenușa refuză să 
scadă. Dimpotrivă, deși din 
ti mestrul 11 cheltuielile de 
extracție au fost raportate la 
producția netă de cărbune, re
butul pe seama depășirii cenu- 
șei a [ost de 35 478 tone, cu 
.3 531 tone mai mult decît în 
trimestrul precedent. In semes
trul I, producția unităților mi
niere din cadrul C.C.V.J. a 
fost diminuată cu 67 425 tone, 
cantitate de steril care echiva
lează cu producția unei carie
re de piatră nu prea mici.'In 
luna iulie, situația se menți
ne aceeași, calitatea cărbunelui 
fiind necorespunzătoare.

Pe lîngă faptul că ■> canti- 
1 Ir mai mare de șist 'ofluen- 
ți'.-iză realizarea sorturilor la 
preparata din punct de ve
rii re e< i:om:c, cheltuielile de 
r-vlrarțic, transport și prepara
re . șislnhi; din cărbune sînt 
><i iri, ceea ce duce la încăr
carea prețului de cost, la di
minuarea eficientei economice, 
a rentabilității.

In tr mestrul II, cu 
mine
procent 
mis, 
valențe 
b-une, a 
depășit 
tnai 0,1 

ploatări 
cadreze 
pr ivind 

Asllrl,

ILa secwral de uives 
iițsi a® minei IHlja

Acțiunea de întă 
țire a disciplinei 
trebuie continuată

excepția 
I cnea, care a reaPzat un 

de cenușă sub cel ad- 
primind bonificații echi- 

cu 2 247 tone de căr- 
a 

nu

retaliate 8 467 tone cărbune ca 
urmare a depășirii cenușel 
planificate cu 3,4 puncte. Ur
mează mina Aninoasa 
tone și o depășire 
șei cu 2,9 puncte. 
Dîlja, Lupenl, Vulcan 
tribuit cu 2 212 tone,
ne, respectiv, 5 115 tone la cele 
peste 30 000 tone retaliate din 
producția 
C.C.V.J.

Cauzele 
generează
de fapt, sînt multe. Intercala
ta de steril, variații în grosi
mea «tratelor, structura zăcă- 
mîntului etc. sînt cauze uneori 
obiective, dar caro se aduc 
întotdeauna ca argumente forte 
pentru justificarea depășirii 
conținutului de cenușă. Des
pre măsurile care s-au luat, 
despre felul cum se urmăresc, 
despre eficienta lor la locul 
de muncă se vorbește mai pu
țin. Planurile de măsuri întoc
mite în acest scop nu și-au 
dovedit încă eficienta în res
pectarea calității cărbunelui 
extras. Urmărind evoluția ca
lității pe decade, se constată 
că de obicei, în decada a 
treia, cărbunele extras are 
mai multă cenușă decît în ce
lelalte decade. Aceasta ca ur- 

a
că în ultima decadă 
atenția tuturor este 

precădere către

©
©

In trimestrul II al acestui an, 
sectorul de investiții al minei 
Dîlja, printr-o mobilizare mai 
susținută a. foitelor, a reușit 
să obțină rezultate superioare 
trimestrului I. Astfel, planul 
valoric a 
porție de 
prețul dc 
economii 
650 000 lei. Planul fizic 
productivitatea muncii au 
realizate însă numai în 
porție de 80,6 la sută, 
pectiv, 87,5 la sută.

Printre cauzele care au 
piedica! desfășurarea normală 
a lucrului în cadrul acestui 
sector, pe lîngă condițiile grele 
la unele fronturi datorită lu
crărilor vechi și viiturilor mari 
de apă. se numără și indisci
plina care s-a făcut simțită 
mai ales prin numărul mare 
al absentelor nemotivate. Ca 
urmare, în trimestrul II, sec
torul a pierdut din cauza ne
motivatelor 952 om/ore. Das
călii Vasile, Crlșan Gheorghe, 
Ecobici Ioan, vagonetari, Lo- 
gofetescu Marin, lăcătuș, Ma- 
tras Teodor, muncitor necali
ficat, sînt cîtiva dintre cei 
re încă mal lipsesc fără 
tifioare de la lucru. Față 
această situație, reducerea 
sențelor nemotivate s-a 
pus ca o necesitate de prim 
ordin. In acest scop conduce
rea sectorului a luat o serie 
de măsuri oare au determinat 
scăderea nemotivatelor 
44 în luna, aprilie, la 
Iunie și la mai puțin 
1n această lună. Astfel 
aplicate peste 50 de sancțiuni

fost realizat în pro- 
101,1 la sută, Iar la 

cost au fost obținute 
în valoare de peste 

Planul fizic șt 
fost 
pro- 
res-

(muslrare, 
tisme-nt, 
care au avut mai mult de trei 
absente nemotivate. Aceștia au 
fost în același timp 
și în sala de apel 
public. De asemenea, 
discutați ta cadrul 
sindicale, arătîndu-se
cum absentele nemotivate in
fluențează negativ rodizarea 
planului.

„Am căutat să muncim 
mai multă răbdare
Discuțiile pe tema Indiscipli
nei au fost, de cele mai mul
te ori, fructuoase — ne spu
ne inginerul Petre Mun.teanu, 
șeful sectorului. Sancțiunile au 
fost aplicate în ultimă instan
ță celor care s-au dovedii a 
fi recalcitranți. Tot ta scopul 
întăririi disciplinei, la un nu
măr de 22 muncitori, printre 
care Piscureanu loan, Bot Io
sif, Tănăsoiu Ion, Munteanu 
Gheorghe, care au avut peste 
cinci absențe nemotivate le-am 
desfăcut contractele de mun
că. Indisciplina se ceTe curma
tă din rădăcini".

Intr-adevăr se pare că mă
surile luate în scopul întări
rii disciplinei la sectorul de 
investiții al minei Dîlja au în
ceput să-și arate roadele. Bri
găzile an început să se întă
rească prin omogenizare, orele 
de intrare și Ieșire din mină 
sînt respectate, majoritatea bri
găzilor își realizează planul.

de la De felul cum conducerea
32 în sectorului, maiștri i, vor ști să
de 20 continue acțiunea de întărire a

brigăzile să îndeplinească planul
Realizarea ritmica, în fiecare 

schimb, de către fiecare brigadă, a 
sarcinilor de plan este unul din fac
torii esențiali rare asigură bilan
țuri lunare și trimestriale rodnice 
Io sectoarele unităților miniere din 
bazin. Din evoluția producției sec- 
lorrelor și exploatărilor în ultima 
■f.doadă, rezultă că urmărirea mo
dului cum brigăzile își realizează 
sarcinile de plan, este încă un ca
pitol deficitar, căruia nu i s-a acor- 
il.it atenția și importanța cuvenită.

Cum a’tfel se explică faptul că 
multe b: 1 lăzi cămin sub plan luni 
la rînd din aceleași cauze, fără ca 
(•inducerile sectoarelor să ia măsuri 
în scopul îmbunătățirii activității lor, 
că unor fronturi de lucru 
as gură asistenta tehnică 
ziitoaro, că aprovizionarea 
riali și vagonete goale se 
preferențial, lucrările de. 
fiind de multe ori neluate în 
mă, că unele brigăzi sînt mulate în

stări 
sînt 
mare

de lucruri 
concretizate 
de brigăzi 

nu-și realizează planul. Astfel,
deși situația este 

primul trimestru, 
pe bazin cile 89 de bri- 

în fiecare
reprezentînd 23,09 la sută din 

O si

nu li sc 
corespun- 
cu mate
face încă 
înaintare 

sea-

cursul lunii la două trei 
lucru etc. ?

Urmările acestei 
necorespunzătoare 
în numărul încă 
care
în trimestrul II. 
mai bună decîl în 
în medie 
păzi au rămas sub plan 
lună, 
numărul total al brigăzilor, 
tnalie deosebită are mina Dîlja, unde 
în luna iunie din 37 brigăzi, 22 au 
rămas sub plan, mina inregistrînd un 
minus de 4 157 tone de cărbune. Un 
număr mare de brigăzi rămase sub 
plan au și minele Aninoasa (34,8 la 
sută), Uricani (32,5 la sută) și 
can (19 la sulă).

Considerăm că justificarea 
nerii sub plan a unor brigăzi 
argumente ca slabă preocupare din 
partea membrilor brigăzii, greutăți 
în transport și aprovizionarea cu

șefi de sectoare, 
sa asigure fiecărui 
în aceeași măsură, 
astfel oa activitatea
se desfășoare nor- 
schimb să execute

rămî- 
prin

materiale și vagonete ..>u 
organizare a schimburilor, 
rezistă fie și unei analize 
Căci ce altceva au de făcut 
conduc și supraveghează 
de producție — 
maiștri — decît 
front de lucru, 
condiții optime, 
de producție să 
mal. ca fiecare
la timp și de bună calitate lucrările 
prevăzute ta grafice

Ce răspuns ar putea să dea maiștrii 
de schimb respectivi, oare a'u lăsat 
lucrurile să meargă la voia întâm
plării, dacă ar fi puși Mă în față 
cu șefii brigăzilor rămase ta urmă? 
Sîntem întrutolul de acord, că stat 

cazuri cînd șeful de brigadă, șe- 
de schimb sau 
sînt îndeajuns 

m,ai sînt brigăzi
dezinteresat, că un 
scama celuilalt ceea

execuți el, dar asemenea cazuri, tot 
mai rare do altfel, trebuie să fie în 
observația zilnică a maiștrilor, care 
an datoria să înlăture aceste atitu
dini nefirești pentru ca activitatea 
de producție să respecte întocmai 
programul stabilit la fiecare început 
de schimb.

Ridicarea la plan a brigăzilor ră
mase în urmă, trebuie 
ca un deziderat major, 
de zi a fiecărei zile 
a conducălorilor de
maiștrilor. Urmărirea zilnică a rezul
tatelor, luarea la timp a celor mai 
eficiente măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate, ridicarea ca
lificării ' muncitorilor, munca cu o- 

mul, asigurarea condițiilor necesare 
pentru desfășurarea noimală a pro
cesului de producție, sînt factori ca
re asigură mobilizarea brigăzilor 
rămase î-n urmă, pentru ridicarea lor 
la plan.

să figureze 
pe ordinea 

de lucru 
sectoare, a

Si 
fii 
nu 
că

membrii brigăzii 
de conștiincioși, 

care lucrează 
schimb lasă pe 

ce trebuia să R S.

mediere s-a făcut cu mari pierderi 
de producție. Informările eronate ale 
unor maiștri mineri ca Zenk Ștefan, 
Constantineanu Marius au dus la 
luarea cu întârziere a unor măsuri, 
fără eficiență. Prlm-maistrul miner 
Ba.ll.nt Teodor, de mai multe ori, 
în urma unor „distracții" prelungite, 
a lipsit nemotivat de la serviciu 
zile la rînd dar, fiind „înțeles" în 
mod greșit de conducerea sectoru- 

s-au motivat aceste zile. Șe- 
brigadă Țărînă Vaier, în mo- 
grele, a părăsit brigada și a 
din localitate pe motiv de 
în familie". De asemenea, nu

lui, i 
ful de 
mente 
plecat 
„botez
a căutat să creeze o atmosferă co
lectivă de muncă, justificînd lipsu
rile sale organizatorice cu faptul că 
„nu vreau oamenii să muncească".

In analizele făcute de conducerea 
exploatării și comitetul de partid 
a reieșit faptul că brigăzile de pre
gătire din cadrul sectorului nu sînt 
aprovizionate, muncitorii stat obli
gați uneori să aducă materialul de 
susținere de la suprafață la locul de 
muncă, astfel că și realizările au fost 
sub cele scontate, avînd drept efect 
întârzierea intrării în funcție a li
niei de front, suprapunerea operați
ilor de închidere și pornire a aba
tajelor frontale etc.

Considerăm faptul 
sub plan a sectorului 
1968 cu 230 tone — 
schimb

Băltatu Ioan de 
nr. 3, prinlr-un 
superior, a reu-

Colocviu 
internațional 
pe tema: 
erupții de 
gaze și rocă

că rămînerea 
în luna Iunie 

producția unul
constituie tot un rezultat

>7;

al stării disciplinare necorespunză
toare.

In aceste condiții conducerea ex
ploatării s-a orientat spre formarea 
unui colectiv de maiștri mineri ca
pabili să conducă și să organizeze 
abatajele frontale. Astfel, maiștrii 
mineri Szakacs Mihai, Negrescu Va
sile, Szakacs Alexandru, Muntean 
Constantin, Brie Vasile au reușit să 
asimileze integral, noul procedeu de 
muncă și să depună o activitate 
satisfăcătoare.

Șeful de brigadă 
la abatajul frontal 
spirit organizatoric
șiit să închege o brigadă omogenă, 
tar rezultatele obținute în luna iu
nie —- 24 metri liniari avansare pe 
lună și 9,25 metri liniari în decada 
întîia a lunii iulie — dă reale certi
tudini în vederea obținerii avansării 
propuse de 27 metri liniari/lună.

Este necesar ca tov. ing. Doczi 
Ludovic, șeful sectorului, să fie mai 
perseverent în urmărirea activității 
corpului mediu tehnic, să transmită 
pînă jos programele de lucru și mă
surile stabilite de conducerea ex
ploatării, să lupte continue pentru 
atingerea indicatorilor posibili de 
realizat cu utilajele și echipamen
tele moderne din

De aproape 10 ani speciali, 
tii polonezi, germani (R.D.G.) 
și maghiari, constituit ’; într-un 
nucleu de lucru, colaborează 
în domeniul prognozei șt com
baterii degajărilor instantanee 
de gaze și rocă prin acțiuni 
de documentare și specializa
re reciproce, prin colocvii și 
congrese internaționale.

La sfîrșitul lunii aprilie 1968, 
a avut loc la Ilarkany, în
R. P. Ungară, cel de-al IV-lea 
colocviu internațional asupra 
problemelor de erupții de ga
ze și rocă în mine, la care au 
luat parte și specialiștii de la
S. C.S.M. Petroșani.

Formele de apariție a meta
nului în minele din Valea Jiu
lui și Anina, caracterizate în 
ultimii ani 
reprezintă 
studiu și 
prevenirii
riilor miniere, 
considerat ca foarte oportună 
participarea Ministerului Mine
lor Ia Congresul de erupții de 
la Leipzig (octombrie 1966) și 
la colocviul internațional din 
acest an de la Ilarkany, pre
cum și continuarea unor astfel 
de acțiuni în domeniul erup
țiilor de gaze și rocă pe plan 
Intern și internațional.

Problemele tratate în cadrul 
colocviului de la Harkany pot 
fi grupate în următoarei! 
teme :

Flsuratia și structura 
nilor și influența lor 
erupțiilor;

Utilizarea metodelor 
ce la prevederea
de erupție de gaze și rocă în 
minele de cărbuni;

Noi metode de stăpinlie 
erupțiilor de bioxid de carbon 
și de cunoaștere a mdcanls 
mulul producerii lor în mi
nele de sare, cu ocazia | modi
ficării metodelor de exploa
tare;

Rezultate generale cil pri- 
la cercetările efectuate 

minele periculoase' din 
punctul de vedere al degajă
rilor instantanee.

Din materialele prezentate și 
discuțiile purtate de diverși 
delegați a rezultat că unită
țile miniere sînt interesate în 
găsirea metodelor de prognos- 
ticare fără echivoc, care per
mit stabilirea unor clase de 
periculozitate și în funcție de 
acestea, aplicarea măsurilor co-

• enire,

4
4
*

♦ 
f

dotare.

Ing.
Ing.

I'EJEȘ LUDOVIC 
șef E. M. Vulcan

respunzătoare de prev 
combatere și limitare.

Participanta Ia colocv 
considerat umezirea masivului 
prin injectare ca avantajoasă, 
însă metoda prezintă siguranță 
numai Ia o anumită distanță 
de frontul de cărbune. Umezi
rea în masiv cu un perete de 
grosime redusă este per:

Moderna stație de preparare a betoanelor a T.C.M.M. Petroșani.

La articolul „Carențe în gos
podărirea echipamentului de 
protecție" publicat în „Steagul 
roșu" nr. 5 787 și care a scos 
în evidentă o seamă de defi
ciențe în gospodărirea și uti
lizarea echipamentului de pro
tecție și uzură, Ia unitățile 
miniere din Valea Jiului ne-a 
răspuns conducerea C.C.V.J.

Iată cîteva din motivările 
aduse și masurile luate pen
tru înlăturarea deficientelor 
semnalate în articol, cuprinse 
în răspuns:

La întocmirea necesarului de 
echipament de protecție și de 
lucru se tine seama de mări
me și talie, dar nu în toate 
cazurile sîntem dotati în con
formitate cu necesarul stabi
lit. Aceasta, mai ales că mer
ceologii unităților nu au solicitat 
de la depozitele I.C.R.T.I. e- 
chipamentul pe mărimi și ta
lie, ceea ce conduce la defi
cientele semnalate just în ar
ticol.

In cursul acestui an au e- 
xistat perioade cînd an lipsit 
bocancii cu talpă de bovine, 
ceea ce a făcut ca unele uni
tăți să aprobe acordarea în 
locul acestora a bocancilor cu 
elastic lateral, contrar norma
tivului în vigoare.

Daca muncitorii de la 
U.R.U.M.P. nu au fost dotat! 
cu acest sortiment, aceasta nu 
se datorește lipse! bocancilor 
cu elastic lateral din depozitul 
central, ci slabei preocupări 
a serviciului de aprovizionare 
al uzinei. După ce această pro
blemă a fost cunoscută de or
ganele C.C.V.J., s-au luat Ime
diat măsuri de aprovizionare 
cu bocanci cu elastic lateral,

bocanci cu talpă de lemn și 
măști antipraf pentru muncito
rii care lucrează în secția 
turnătorie.

Preparatia Pelrila a prevăzut 
pentru anul 1968 un număr de

„CARENȚE
IN GOSPODĂ
RIREA ECHI
PAMENTULUI
DE
PROTECȚIE44

mănuși de pro- 
pentru muncitori așa 

se arată in articol. Preci- 
că în normativ nu se pre-
mănuși din piele pentru 

de la preparatie,

comportarea 
de protecție 

pentru experimentare, 
urmărit atît de

420 perechi 
tectie 
cum 
zănr 
văd
muncitorii 
ci mănuși de protecție.

In ce privește 
echipamentului 
primit
acesta a fost 
către unități cît și de C.C.V.J. 
Ga urmare, s-au făcut propu
neri de îmbunătățire care au 
fost înaintate Institutului de

ngSBRgenarexmi

cercetătorii do la mi- 
i cărbuni cît și cei de 
au confirmat că meto- 
combatere trebiirie în 
dezvoltate, inciți apli 

lor în afara unei s'gu- 
rante depline, să ofer- și re
zultate economice mulțumitoa
re. Drept urmare s-a propus ca 
tematica celui de-al V-lea co
locviu international să trateze 
„Aspecte economice la comba
terea degajărilor bruște d>- 

și rocă".
Ing. IONESCU DUMITRI‘

S.C.S.M.

cercetări pentru proiecția 
muncii.

Este adevărat faptul 
nele exploatări nu s-au preo
cupat în suficientă măsură ca 
bocancii cu bombeu metalic și 
jambierele sa (ie 
magazii de către 
cărora le-au fost 
lucru constatat 
C.C.V.J. Pentru

ridicați din 
muncitorii 
repartizați, 

și de organele 
aceste două

sortimente de echipament s-au 
făcut propuneri de îmbunătă
țire, deoarece nu corespund în 
■totalitate scopului urmărit.

In privința folosirii echipa
mentului, mai 
te în sensul
tori nu folosesc bocancii pri
miți de la unitate, cum.părîn- 
du-și cizme de cauciuc, ceea 
ce nu se recomandă ca urma
re a faptului că purtarea cizme
lor este cauza multor acci
dente.

Pentru remedierea deficien-
■ țelor existente în privința a- 

cordării și utilizării echipa
mentului de protecție și de lu
cru, s-a atras atenția condu
cerilor unităților în vederea 
încadrării în prevederile nor
mativului în vigoare.

De asemenea, s-a întocmit 
o situație cu echipamentul de 
protecție și de lucru existent 
în magaziile tuturor exploată
rilor minieîe, în vederea re
distribuirii lui între unități.

In viitor, organele C.C.V.J. 
vor urmări cu mai multă exi
gentă modul cum se acordă 
și se utilizează echipamentul 
de protecție și de lucru, luînd 
măsuri pentru încadrarea în 
prevederilor instrucțiunilor e- 
xistente.
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nenea îmbrăcat in uniformă 
de milițian. Acum urmează ca 
minorul Leonle Simion să lie 
dus în fafa instanței. Pentru 
a se lăsa de... buzunăreli.

Atenție, 
vînzători!

vor 
„Li

tri 
nou

(
i
I

!

Pină nu de mult „Librăria 
noastră" din Vulcan se închi
dea, se deschidea. Din cauza 
inventarelor. Pe bună dreptate 
clienlii se Întrebau: mult 
mai line inventarele la 
brăria noastră"? Acum, 
slirșit, vulcănenii au din
acces in unitate. Găsesc multe 
cârti noi în locul celor vechi. 
Dar și un /rersonal ncu în 
locul celui vechi Gestionara 
Niculescu Elena și vin/ăloa- 
rea Joldoș Margareta au nără- 
sit librăria. Doar e. a noas
tră nu era a lor. Și-au pără
sit însă și domiciliile pentru a 
perioadă de timp Nu de bună 
voie ci lorfale de
țări Din neglijentă, cele două 
lucrătoare au înregistrat o 
lipsă în gestiune de 75 mii lei. 
Ceea ce în termeni iu Udări 
a fost „tradus" In cile o luni 
închisoare corecțională și o- 
bligarea celor două vtnzălca- 
te la recuperarea preiidteiu- 
lui adus stalului. Dacă n-au 
deschis ochii. .

!mpreju-

(. 
(

( 
( 
(
('

„Meșterul* 
de buzunare

Minorul Leonle Simion (12

tUirnare am pag 1,

ud, distanta de trînare crește cu 
00 40 la sută I

ani) din Uricani (blocul 1, 
Aleea Jiului) e închis adesea 
in casă cu ceilalți trei frățiori. 
Pină se tntorc părinții 
oraș (lălăi de la circiumă), 
piii „răstoarnă" casa. Dar 
numai pe a lor. Simion 
„meșter"

Aferim, Efrim!

din 
co- 
nu 

e
de buzunare. In luna 

trecută, controlind prin buzu
narele hainelor, a dat de-o 
cheie. A deschis ușa și s-a 
strecurat în apartamentul ve
cin, pe care locatara Tyokorii 
Irina a uitat să-l Încuie. A 
inceput „cercetările". In cele 
din urmă a găsit ce căuta: 
bani Și-a „împrumutat" 
lei, iar restul 
pus la loc, în 
lui. împreună 
Plisc Ion, s-a
buz. și nu s-au oprit r înă 
Lupeni. După tot felul de tir- 
guieli, seara 
Uricani. Leonle
din banii furați decil 29 le! și 
un lănțișor (in valoare de 11 
lei). Rănuitor din 
mai pălească o 
niște bani furați 
tobuz), și-a
îndeletnicirilor sale la rampa 
de gunoi, 
siguranjă. 
nion 1) in 
lișorul au
duși acasă la Simion

200 
de 100 lei l-a 
buzunarul lîșu- 

cu-n all minor, 
urcat in mj'o- 

la

s-au întors în 
nu mai avea

fire (era s-o 
dată pentru 
dintr-un au-

ascuns comoara

Pentru mal multă 
Dar (să vezi ghi- 

curînd banii și lăn- 
fost descoperiți și 

de an

Prezentăm alătmal an tabel In 
legătură cu distanța de frinare — 
care arată cu pregnanță pericolele 
beției vitezei.

Viteza de Metri parcurși Metri parcurși Distanța totală
circulație a pe timpul de de la acțiunea de frînare

mașinii reacție de trînare
40 km 11 m -Ț 9 m 20 m
50 km 14 m 4- 16 m 30 m
60 km 17 m Ț- 20 m 37 m
70 km 19 m 4- 28 m 47 m
80 km 22 m -f- 36 m 58 m
91) km 25 m 4- 45 m 70 m

100 km 28 m 4- 57 m 85 m

Fiecare șoler, conducător de auto- te cifre înainte de a se hazarda în
vehicul, ar trebu i să cunoască aces- beția vitezei.

«^Dragostea e
...însă dacă un șofer Iubește ma

șina nu înseamnă neapărat să se 
țină scai de mașina din fata lui, 
în roata ei: la 11 iunie, autoturis
mul 1HD1560 condus de Balint Er
nest. nerespectînd distanta legală, 
fată de mașina din fata lui, a intrat 
în spatele autobasculantei 3IHD3760. 
In aceeași zi, autobasculanta 
01HDI466 condusă de Paraschlv 
I >an s-a tamponat cu autocisterna 
de lapte 3H-1D1194 producînd avarii

lucru mare6"
carre au dus la pierderea a 200 litri 
lapte: la 27 iunie mașina 31HD2250 
a intrat în spatele mașinii nr. 
21HD1021. Și cîte asemenea exem
ple nu se pot da. Cauza? Din „dra
goste" prea mare, nu s-a păstrat 
distanta reglementară, Iar cînd ma
șina din fată a frînat, șoferul care 
conducea autovehiculul din spate 
nu a mai avut distanța suficientă 
pentru oprirea mașinii lui, intrînd 
în cea din față I

Ea si (ui. ^slăbiciunilor66
In după-amlaza zilei de 24 iunie 

șoferul Negrea Vasile de la auto
baza de tiansporturi auto, a mane
vrat înapoi mașina 2IHD1261 fără 
să se asigure că în spatele lui nu 
este nimeni. Rezultatul : a tamponat 
și avariat mașina nr. 21HD1857 a 
Î.C.M. rare era în urmă! In 27 Iu
nie, turismul 3B2344 condus de Mol
dovan Romulus s-a avîntal într-o 
depășire în intersecția de lingă 
O.C.L. — Maternitate, cu toate că 
mlicolul -33 din regulamentul de 
circulație interzice depășirile la in
tersecții cu circulație nedirljâtă dar 
cu treceri de pietoni mai cate; la 
29 iunie, seara, o autocisternă este 
găsită tamponată. Pe cisternă un bi

ciclist cocoțai sus împreună cu bi
cicleta ; la 8 iulie, în jurul orei 12, 
autodubița TV 21HD1825 aparținînd 
l.C.R.M. este oprită de trecători la 
intrarea în Uricani — toată marfa 
din spate ardea cu flăcări mart 
(cauza vreun muc de țigară aruncat 
la înlimplare) fără ca șoferul Țăran 
Precup și delegatul Vuculescu Va
ier să observe ceva.

Neglijență, inconștiență, rea voin
ță față de respectarea regulilor de 
circulație? Aproape că nu mai știi 
ce să crezi. Iar cînd se întîmplă 
vreun accident se evocă... ghinio
nul li!

Ceasul rău sau CAPUL RAU este 
de vină ?!

A „popo- 
inte- 

1-ar 
Apoi,

convine

de cotețele de 
ceva „marfă" 
„expediția" mal 
o vreme însă

Mărgineanu EIrim din Alba 
lulia venise în Valea Jiului 
într-o „expediție". 
sit“ la Petrila. Ziua se
resa pe la oameni dacă 
putea primi in gazdă, 
pe motiv că nu-i 
camera, ori chiria, iși lua la
revedere. De cum se înnopta, 
se Întorcea pe la casele pe 
care le vizitase peste zi. Dar 
nu bătea Ia ușă și nici nu in
tra in vreo odaie. Tiptil-lip- 
tip se apropia 
găini. înșfăca 
și iși continua 
departe. De la
carnea de găină fi producea 
grețuri. Trebuia schimbată. 
Aferim 1 și-a zis atunci Efrim. 
S-a „reprofilat" pe iurturi de 
rate și glște. Palele măcăiau 
cind se despărțeau de vreo 
surată dar nu îndeajuns de 
tare. Gîștele însă i-au întors 
lui Efrim planurile pe dos. A- 
mintindu-și de „bunicile" 
care 
lele 
din 
rile,
Aferim, Efrim 1 Ga-ga-ga-ta.

lor 
au salvat Capiloliul, qîș- 
cetățenilor G F. și M. 1. 
Petrila, unindu-și glasu- 
1-au da! pe hoț în vileag.

P. B.

O stradă a noului oraș Uricani.

CALENDARUL ZILEI
MARȚI

® 1949 — S-au inaugurat prime
le cooperative agricole de produc
ție din țara noastră.

@ 1955 — A murit acad, prof 
Gh. Spacu. (n. 1883).

@ 1892 — S-a născut împăratul 
Haile Selassie I. Sărbătoare națio
nală a Etiopiei.

@ 1962 — S-a semnat la Geneva, 
Declarația cu pTlvire la neutralitatea 
Laosului.

23 IULIE

© 1952 — Victoria revoluției din 
Egipt (înlăturarea monarhiei). Sărbă
toare națională.

@ 1958 — Congresul general al 
Partidului Uniunea Socialistă Arabă.

@ 1851 — A fost asasinat de că
tre poliția imperială austriacă în 
temnița din Pesta, pictorul român 
Constantin D. Rosenthal, participant 
la revoluția din 1848. (n. 1820).

0 nouă serie de 
brigadieri ai muncii 
patriotice pe șantie
rul national al tine- 
retului Bumbești- 
Livezeni

înființarea secțiilor

de subingineri

B1LAN7J
ÎN MARȘ

Radio
MIERCURI 24 IULIE

PROGRAMUL I

(Urmare din pag })

rata de școlarizare 2 1/2 ani, la 
institutul de petrol, gaze șl geolo
gie dtn București ;

— electromecanică petrolieră, cu 
durata de școlarizare de 2 1/2 ani, 
la Institutul de petrol din Ploiești ;

— exploatări miniere, cu durata 
de școlarizare de 2 1/2 ani, la Insti
tutul de mine din Petroșani ;

— topografie minieră, cu durata 
de școlarizare de 2 1/2 ani, la Insti
tutul de mine din Petroșani ;

— electromecanică minieră, cu 
durata de școlarizare de 2 1/2 ani, 
la Institutul de mine din Petroșani;

— tehnologia prelucrării la rece, 
cu durata de școlarizare de 2 1/2 
ani, la institutele politehnice din Bu
curești, Brașov, Cluj și Timișoara;

— electroenergetică, ou durata de 
școlarizare de 2 1/2 ani, la Institu
tele politehnice din București și 
Iași ;

— termoenergelică, cu durata de 
școlarizare de 2 1/2 ani, la Institu
tul politehnic din București;

— furnale și otelărit, cu durata 
de școlarizare de 2 1/2 ani, la Insti
tutul politehnic din București ;

— chimia și tehnologia materia
lelor de construcții, cu durata de 
școlarizare de 2 1/2 ani. la Institu
tul politehnic din București ;

— întreținere și reparații auto, cu 
durata de școlarizare de 2 1/2 ani, 
la institutele politehnice din Bucu
rești și Brașov ;

— morărlt și panificație, cu dura
ta de școlarizare de 2 ani la Insti
tutul politehnic diD Galați

— industrii alimentare extractive, 
cu durata de școlarizare de 2 ani, 
Ia Institutul politehnic din Galați;

— industrii alimentare de origină 
vegetală, cu durata de școlarizare 
de 2 ani, la Institutul politehnic din 
Galati ;

— industrii alimentare de origină 
animală, cu durata de școlarizare 
de 2 ani, la Institutul politehnic din 
Galați;

— construcții civile și Industria
le, cu durata de școlarizare de 2 1/2 
ani, la Institutul de construcții din 
București și la institutele politehnice 
din Iași și Timișoara ;

— instalații pentru construcții, 
cu durata de școlarizare de 2 ani, 
la Institutul de construcții din Bu
curești ;

— mașini și utilaj pentru con
strucții, cu durata de școlarizare de 
2 1/2 ani, la Institutul de construc
ții din București ;

— drumuri și poduri, cu durata 
de școlarizare de 2 1/2 ani, la Insti
tutul. de construcții din București șl 
la Institutul politehnic din Iași;

— construcții șl întreținere fero
viară, ou durata de școlarizare de 
2 1/2 ani, la Institutul de construc
ții din București.

Cursuri serale
— exploatări miniere, cu durata 

de școlarizare de 3 1/2 ani, la Insti
tutul de mine din Petroșani ;

— electroenergetică, ou durata de 
școlarizare de 6 1/2 ani, la institu
tele politehnice din București șl 
• ași ;

— electromecanică minieră, cu 
durata de școlarizare de 0 1/2 ani, 
la Institutul de mine din Petroșani;

— tehnologia prelucrării la rece, 
cu durata de școlarizare de 8 1/2 
ani, la Institutele politehnice din 
București, Brașov, Cluj, Galați, lași 
și Timișoara ;

— întreținere și reparații auto, 
cu durata de școlarizare de B 1/2 
ani, la institutele politehnice din 
București și Brașov ;

— construcții civile șl Industriale, 
cu durata de școlarizare de 8 1/2 
ani, la Institutul de construcții din

(Urmare din pag 1)

nual cu 50 la sulă, mai precis cu 
5000 tone cărbune, ne-a declarat 
tov. Simota Dimitrie, inginetul șef 
al minei. Pentru a-și realiza integral 
sarcinile, angajamentele, și pentru 
a se pregăti temeinic, în vederea 
anului viitor, cind vom avea de rea
lizat o producție cu 70 000 tone mai 
mare ca-n acest an, colectivul își 
va menține ritmul de pînă acum. 
Vom deschide încă două frontale 
susținute cu slîlpi hidraulici și grin
zi în consolă ceea ce ne va permite 
să obținem no! realizări in reduce
rea consumurilor specifice și spori
rea randamentelor.

fală bilanțul in mets și planurile 
de viitor ale colectivului minei frun
tașe.

CRAIOVA. — O nouă serie de 
brigadieri ai muncii patriotice și-a 
început luni activitatea pe șantierul 
național al tinerelului de 13 Bum- 
bești — LivezenT. La Meri și Pola- 
tlște, puncte de lucru 'situate pe 
drumul național din defileul hulii1, 
aflai în curs de modernizare, ai 
sosit studenți de la facultățile de 
electrotehnică, agricultură, chimie și 
științe naturale ale Universității din 
Craiova și elevi de la grupurile șco
lare miniere din Lupeni și Petroșani.

Predecesorii loi 400 de elevi de 
la Motru, Peștlșani, Tq. Jiu șl stu- 
denți de la Craiova ’ și Petroșani, 
posesori ai carnetelor de brigadier 
și Insignei de fruntași în munca pa
triotică, au realizat d'ferite lucrări 
a căror manoperă depășește 90 000 
lei, contribuind astfel la o devan
sare a termenului de dare în ex
ploatare a obiectivului aflat în exe
cuție.

5,00 Buletin de știri ; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață ; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25
Moment poetic; 8,30' La microlon, 
melodia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melodia 
proferată ; 9,30 Matineu literar;
10,00 Cîntece pentru cei mlcî ; 
10,10 Fantezie din operetele Iul 
Kalman i 10,30 Prelucrări din fol
clor ; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Ora specialistului : Fizica modernă ; 
11,25 Recital de vioară Ștefan Gheor
ghiu; 11,45 Sfatul medicului: Vâri- 
cele — prevenirea și tratamentul 
lor ; 12,00 Muzică ușoară ; 12,30
Intilnire cu melodia populară și jn« 
terpretul preferat; 13,00 R-idioinrnaL 
Sport; 13,20 Soliști și orchestre dS 
muzică ușoară; 14,00 Muzică popii* 
Iară | 14,15 Expediție pionierească. 
Concursul final. Ziua a III-a ; 14,35 
Radio-publicitat?; 14,50 Un nume
nou în muzica ușoară : Thomas 
Lire; 15.00 Buletin de știri; 15,05 
Poem l'ric de Paul Jelescu ; 15.15 
Meridiane. Caleidoscop polonez; 
15,30 Șlagăr după șlagăr; 16,00 Ra- 
diojurnai. Sport; 16,20 Jocuri popu
lare; 16.30 Corespondență specială; 
16,45 Cvartetul nr. 2 în Do major 
pentru coarde de George Enacovicl; 
17,15 Oda limbii române; 17,45 Cîn- 
tece patriotice; 18,00 Buletin de 
știri ; 18,02 Radiosimpozion : Psiho
logia și progresul industrial; 18,20 
Tineri interprets de muzică popu
lară ; 18.40 Pagini celebre din opere; 
19,00 Radiogazeta de seară i 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră ; 20,00 Buletin de știr! ; 20,05
A 7-a artă. Ediție pentru cineclu- 
buri ; 20,20 Cîntece și jocuri popu
lare ; '>0.40 Melodii de Richard Bart- 
zer ; 20,55 Noapte bună, copil ; 
21,00 Festivalul festivalurilor; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ; 22,20 Cîntă duetul vocal Na
na Gualdi și Fred Wevrich ; 22,30 
Moment poetic i 22,35 Muzică ușoa-' 
ră și de dans de compozitor! polo
nezi ; 23:00 Caruselul melodiilor;
24.00 Buletin do știri; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUI II

or"
ra

de 
In 
de 

10,05 
copt-

(Aqerpres)

TELEVIZIUNE
MARȚI 23 IULIE

17,90 TV pentru elevi. Con
sultații la matematici 
(clasa a VIII-a).

18,00 Reportajul economic 
„Tehnică și peisaj".

18.30 Curs de limba engleză 
— reluarea lecției a 2-a.

19,00 Pentru cei mici. Ecra
nul cu păpuși „Peripeți
ile marinarilor Flux șl 
Reflux" de Gh. Scripcă.

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Buletin meteorologic.
20,00 Filmul serial ,,Thierry la 

Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră...
20,45 Filmul artistic „Pe ghea

ta subțire"(I) — produc
ție a studiourilor sovie
tice.

22,10 Soarele, muzica, marea 
și noi — divertisment 
muzical.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Inchidera emisiunii.

7,00 Cîntece și jocuri populare; 
7.30 Buletin de știri; 7,39 Muzică; 
7,45 In sunet de fanfară ; 8,00 Me
lodii populare; 8,10 Tot înainte (e- 
rnisiune pentru pionieri); 9,30 Bule
tin de știri ; 9,35 Sulta I de dansuri 
din baletul ,,Print și ccrșel 
Laurențiu Proleta; 9,00 Ope
foileton /Adriana Lecouvreur 
Cilea ; 10,00 Buletin de știri 
Muzică ușoară ; 10,30 Cărții?
lăriei : „Măria Sa, Puiul Pădurii" de 
Mihail Sadoveanu ; 10,55 Opera tn 
foileton (continuare); 11,15 yirtuozf 
ai țambalului și fluierului; 11,30 
Dialog cu muzica ușoară ; 12,00 Bu
letin de știri; 12,10 Opera în foile
ton (continuare) | 12,25 De Ia un 
cînlec la altul; 13,00 Sonata: pentru 
pian de Alexandru Hrisanlde; 13,20 
Uvertură la opereta „Nunta Iul Na- 
ktrls" de Paul Lincke; 13.30 Drag 
m!-e cîntecul și jocul; 14,ool Radio
jurnal ; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Muzică ușoară; 15,30 Orizont 
științific; 15,4.5 Melodii populare 
cu Artemiza Bejan ; 
„Hrisită" de Antonir 
Melodii din tihne r 
Sfatul medicului ; 1
d:n estrada duminic 
diojurnal ; 17,15 Le 
muzical;' 17,40 R„„.„ .
17,50 Sonata pentru violă șl pian de

de Paul Lincke ; 
cîntecul și jocul ;

14,08 Concert 
ușoară;

15,4.5 Melodii
16.00 Uvertura 
Dvorak | 16,15 

mânești ; 16,20 
,25 Selectiun! 
lă : 17.00 Ra-
icon folcloric

O nouă problemă pusă spre re
zolvare de atacanții echipei Jiul a- 
părării studenților clujeni.

Foto: M. COC1RLA

Selecționata județului nostru 
în finala „Cupei Minerul"

București și la institutele politeh
nice din Iași și Timișoara ;

— Instalații pentru construcții, cu 
durata de școlarizare de 0 ani, la 
Institutul de construcții din Bucu
rești.

înscrierile la concurs se fac la se
cretariatele facultăților respective 
pînă în ziua de 4 septembrie 1968, 
orele 10,00.

Pentru orice alte informații per
soanele interesate se vor adresa se
cretariatelor facultăților.

COMBINATUL CARBONIFER
VALEA JIULUI 
PETROȘANI 

Exploatarea miniera
Dîlja 

anunță
In ziua de 29 iulie a. c. la sediul exploatării se va ține 

un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

® MAISTRU MECANIC

@ MAISTRU TRANSPORT

Informații suplimentare se pot primi de Ia serviciul or
ganizarea muncii al exploatării, str. Cărbunelui nr. 20. Pe
troșani.

Mihail Jora ; 18,15 Piese românești 
în interpretarea corului „Madrigal"; 
18,30 Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri; 18,50 Cîntă Luts 
Aquiie; 18,55 Buletin de știri ; 19,00 
Concert de muzică populară ; 19,30 
Consultație juridică ; 19,40 Arii din 
opere; 19,47 Cercul melomanilor; 
20,50 Teatru radiofonic: „Vreau să 
fiu nevasta ta" de Czimacek și 
Șemsey; 22,03 Romanțe și amintiri; 
22.25 Fragmente din opera „Thais" 
de Massenet; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Noi înregistrări de muzică ro
mânească; 24,00 Conceit serenadă; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

Etapa pe zonă a „Cupei Minerul", 
desfășurată în orașul municipal Tîr- 
gu Jiu, a prilejuit întreceri suorti- 
ve aprig disputate. Avînd o com
portare bună, selecționata sindicală 
care a reprezentat județul Hune loa
ra la faza pe zonă a ocupat locui 
11, cu 16 puncte, la numai un punct 
de prima clasată, reprezentativa 
județului Gorj. Pe discipline, rezul

tatele sportivilor noștri sînt urmă
toarele : atletism și popice — locul
I, handbal — local II și volei — 
locul IV. Ocupantele locurilor 1 și
II, la faza pe zonă își vor disputa 
înlîietalea pentru cucerirea „Cupei 
Minerul". Întrecerile linale vor ti
vea loc în zilele de 3 și 4 august 
la Petroșani.

PETROȘANI 7 Noiembrie: Ea 
va ride ; Republica : Zile de vară ; 
PETRILA: De Irei ori București; 
LONEA - Minerul : Sărbătoarea Co
reei; PAROȘEN1 : Contele Bobby, 
spaima vestului sălbatic; VULCAN: 
Bella; LUPENI ■— Muncitoresc: 
Dinastia neagră; Cultural: Sfînlul 
la pîndă ; URICANI: Lu mea minu
nată a fraților Grimm.

\oi record iiri 
Ia oaiafie

NEW YORK. — In ultima zl a 
concursului international de natație 
de la Lo-s Angeles au fost stabilite 
trei noi recorduri mondiale. Două
dintre ele au fost realizate în proba 
de 1 500 m de tînăra sportivă ame
ricană Debbie Meyer, în vîrslă de 
15 ani. La 800 m Debbie Meyer a 
fost marcată cu 9'19", timp ce re-

mondiale

prezintă un nou record mondial, iar 
la sfîrșiful cursei acele cronometre- 
lor au indicat 17’31"2/10, de aseme
nea, nou record mondial.

Cel de al treilea record mondial 
a fost stabilit de Karen Muir (Re
publica Sud Africană), care în pro
ba de 200 m spate a obținut timpul 
de 2'23"8/10. Vechiul record mondial 
îi aparținea cu 2'24"l/10.

i

fotocriticâ ,

ORFANUL...
„Dregi părinți, unde șîn- 

leți ? V-ați rătăcit de mine, 
am rămas singur pe lume. 
Nu mă lăsați singurătății. 
De ani de zile plîng conti
nuu după voi !".

...Respectivul tambur cu 
însemnele 68/S 0270-95, nr. 
42 052/22811 și indicativul 
03-18-18, avînd cablu telefo
nic subteran, armat 5n plumb, 
a fost scos de la Varniță, 
de către șantierul T.C.M.M.

care a construit corpul nou 
al clădirii C.C.V.J. După 

.montarea cîtorva zeci de 
metri (între corpul nou și 
centrala din corpul vechi), 
restul a rămas pe tambur — 
în curtea C.C.V.J. După ani 
de zile, unor șefi din combi
nat nu le-a plăcut prezența 
tamburului uitat prin curtea 
lor și au dat dispoziție să 
fie scos de acolo. Cîțiva 
muncitori l-au dat de-a dura 
pînă în partea cealaltă a

străzii, unde a rămas uitat 
de circa 3 ani.

Oare cit o fi costat achizi
ționarea lui ?

MIHAI ȘTEFAN

P.S. In rubrica „Consem
năm" din 5 iulie a.c. sub 
tillul „Tambur uitat de 
lume" ziarul a scris despre 
el. Acum venim cu amănun
te asupra... paternității Iul. 
Așteptăm deci răspunsul pă
rinților vitregi...



LA PAZ. — Guvernul bolivian a 
decretat luni starea de asediu pe 
întreg teritoriul țării, ca urmare a 
demonstrațiilor din ultimele zile îm
potriva președintelui Rene Barrien
tos. După 
occidentale 
Bolivia s-a 
ministrul de
das, considerat drept omul de în
credere al generalului Barrientos, a 
părăsit țara și a 
în Chile. Imediat 
știre a devenit

cum transmit agențiile 
de presă, situația din 
încordat brusc după ce 
interne, Antonio Argue-

cerut azil politic 
după ce această 

cunoscută, poliția

R D. VIETNAM
■

și alte orașe boliviene 
mare număr de arestări 
liderilor partidelor poli-

din La Paz 
a operat un 
în rîndurile 
tice de opoziție. Printre cei arestați
se află președintele partidului Fa
langa socialistă boliviană, Mario 
Gutierrez, precum și fruntași ai 
Partidului revoluționar naționalist de 
stînga șl ai Mișcării naționaliste re
voluționare. S-a anunțat, de aseme
nea, că efective ale poliției au des
cins la locuința lui Nuflo Chavez 
Oritz, fost ministru al minelor șl 
petrolului în guvernul președintelui

Miting organizat la Hanoi

de C. C.

al Frontului Patriei

HANOI. — Comitetul Central al 
Frontului Patriei din Vietnam a or
ganizat la Hanoi un miting de masă 
cu prilejul celei de a 14-a aniver
sări a semnării acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire Ia 
Vietnam.

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție 
adresat de 
în legătură 
In rezoluție 
pre-edintelui 
o nouă sursă de energie pentru po
porul vietnamez, hotărît să lupte șl 
să. învingă pe agresorii americani. 
Totodată, rezoluția salută marile 
succese realizate în cursul celor 14 
ani de către forțele armate șl popu
lația Vietnamului de sud în lupta 
de rezistență împotriva agresiunii 
americane și victoriile realizate de 
foi' -le armate și populația din R. D. 
Vietnam in lupta împotriva războiu
lui de distrugere, apărarea și con
strucția nordului și în sprijinul a- 
cordat Vietnamului de sud.

In rezoluție se exprimă mulțumiri 
sincere popoarelor din țările socia
liste, popoarelor din țările din Asia. 
Africa și America Latină, tuturor 
popoarelor iubitoare de Dace și drep
tate- din lumea întreagă, inclusiv din 
S.U.A., pentru ajutorul și sprijinul 
acordat în toate domeniile rezisten
tei împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională.

De asemenea, rezoluția condamnă 
în mod hotărît poziția imperialiști
lor americani care continuă să 
tensifi-ce războiul de agresiune

declaratiile minct- 
convorbirile oficiale

rezoluției se expri- 
vietnamez

—©—

JOHNSON-THIEU
® Guvernul american refuză să înceteze adele

de război în Vietnam

Paz 
mai

constatăm 
realistă a

Estenssoro, unde au a- 
mulți militanți ai parti- 

naționalistă revoluțio-

pe străzile capitalei 
de manifestant! au

BILANȚUL ÎNTÎLNIRII

Victor 
rest at 
dului Mișcarea 
nară.

Intre timp, 
boliviene mii
cerut destituirea șefului poliției, ge
neralul Roce Zarrientos Chocaron, 
și demisia președintelui țării. S-au 
produs ciocniri cu poliția, soldate 
cu mai mulți răniți.

Intr-un comunicat dat publicității 
duminică, președintele Barrientos a 
anunțat deschiderea unei anchete în 
legătura cu „infiltrarea de elemente 
subversive" în aparatul de stat. Ho- 
tărîrea privind instituirea stării de 
asediu a fost motivată prin necesi
tatea de a se preveni „noi manifes
tații de tendință subversivă".

Proiectul 
unui satelit 
sovieto-cehoslovac

Audierea

lui J.E. lay in fața

tribunalului

din Memphis

în care sprijină apelul 
președintele Ho Și Min 
cu această aniversare, 
se sublinia; ă că acelui 

Ho Și Min constituie

Vietnamul de sud și bombardamen
tele asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
concomitent cu 
noase făcute la 
de la Paris.

In încheierea
mă hotărîrea poporului 
de a da un nou impuls construcției 
și dezvoltării economiei, culturii, în
tăririi forțelor apărării naționale, a- 
sigurării căilor de comunicație și a 
securității pentru zădărnicirea răz
boiului de distrugere american, pre
cum și sprijinirii luptei eroice a po
porului sud-vietnamez.

*

HANOI. — Agenția V.N.A, trans
mite că unități ale apărării antiae
riene a R. D. Vietnam au doborît 
alte două avioane americane care 
violaseră spațiul aerian al provinciei 
Ha Tinh. Astfel, numărul total al a- 
vioanelor americane doborîte deasu
pra teritoriului R. 
dică în prezent la

Vietnamul

in
dia

D. Vietnam se rl-
3 045.

de sud

Coasta

(Urmare din pag. 1)

Col

anual de

anuale
perioada

diamantifere este extrem 
istovitoare.

mare diamant găsit 
Oraniemund

în 
(în 1936) 
alt diamant

In felul acesta izolați de lume, 
care obține permisiunea de a părăsi 
zona este supus în prealabil unei 
verificări severe, inclusiv unui con
trol radiologie.

„Coasta scheletelor" este unul din 
cele mai mari centre din lume pen
tru extragerea pietrelor prețioase. 
Aici se obține, o treime din produc
ția mondială de diamante. Ea apar
ține unei corporații anglo-americane 
căreia îi asigură un venit 
75 milioane de dolari.

Negrii încheie contracte 
cu întreprinderea. In toată
cît este în vigoare contractul, ei nu 
au voie să părăsească zona inter
zisă. Salariul anual împreună cu 
primele ar ajunge pentru cumpăra
rea unei vaci, pe care muncitorul, 
dacă continuă să ' lucreze, trebuie 
s-o predea viitoarei sale soții.

La extragerea diamantelor se an
gajează în primul rînd bărbați ti
neri, necăsătoriți, pentru că munca 
în minele 
de grea și

. Cel mal 
minele din
cîntărește 243 carate. Un 
de 138 cara-te a fost găsit aici în 
anul 1951 și vîndut cu 200 000 de 
dolari.

Recent, presa italiană a anunțat 
că un cetățean care reușise să scoa
tă un săculeț cu diamante din zona 
Interzisă a „Coastei scheletelor" a 
murit pe neașteptate. El ajunsese 
relativ ușor pe terenul minelor dia- 
mantifere, ascunsese 'diamantele a- 
dun-ate în niște stînci de pe țărmul 
oceanului, după oare reușise să ple
ce legal, după o verificare severă. 
Nu au găsit nimic asupra Iui pentru 
că nu luase nimic. După un timp 
s-a înapoiat cu elicopterul în zona 
respectivă, și-a luat comoara și a 
zburat înapoi. Totul a mers perfect 
dar curînd după ce s-a ridicat în 
văzduh, elicopterul s-a defectat. 
Nevoit să coboare din el, aventu
rierul a fost prins de jandarmi și a 
trebuit să-și lase oasele pe „Coasta 
scheletelor".

PRAGA. — După cum anunță a- 
genția C.T.K., în cadrul acordului 
internațional cu privire la cerceta
rea și folosirea Cosmosului în sco
puri pașnice, la Praga a avut ioc 
o consfătuire de lucru, cu partici
parea specialiștilor sovietici, în le
gătură cu proiectul unei experiențe 
științifice a cărei înfăptuire, cu aju
torul satelitului sovieto-cehoslovac 
„Intercosmos-3", este prevăzută pen
tru sfîrșitul anului 1969. Scopul ex
perienței este de a cerceta 
superioară, radiația solară 
ția cosmică.

Aparatajul pentru satelit 
lizat atît în U.R.S.S., cît și 
slovacia.

atmosfera
și radia-

este rea- 
în Ceho-

PARIS. — „Intîlnirea de la Hono
lulu dintre președintele Johnson și 
șeful regimului saigonez Tbieu de
monstrează că guvernul american re
fuză în continuare să pună capăt 
necondiționat bombardamentelor și 
celorlalte acte de război îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam, împiedi- 
cînd astfel realizarea oricărui pro
gres în convorbirile oficiale de la 
Paris", a declarat luni. în cadrul 
unei conferințe de presă, purtătorul 
de cuvînt al delegației nord-vietna- 
meze, Nguyen Thanh Le. După întîl-

Politica externă «i Irakului
rămâne neschimbată

BAGDAD. — In politica externă a 
o 

în
Irakului nu va interveni, nici 
schimbare, ea fiind determinată

0 NOUA OFENSIVA LANSATA

.SAIGON. — După incendierea de
pozitelor și instalațiilor petroliere de 
la Nha Be, agențiile de presă au 
semnalat o nouă acțiune ofensivă 
a patrioților sud-vietnamezi la în
ceputul acestei săptămîni bombar
darea și atacarea unei poziții întă
rite, deținute de pușcașii americani 
la nord de localitatea Khe Sanh. 
Este cel mai puternic atac din ulti
mele săptămîni, scrie coresponden
tul agenției France Presse, arătînd 
că luptele de o deosebită violență 
au durat aproximativ două ore.

Ciocniri 
intensitate 
nalate în 
și în zona

sporadice și de mai mică 
au continuat să fie sem- 
apropiere de Con Thien 
deltei Mekong.

★
— După cum transmite 

în cursul unui 
iulie asupra can
onirăți aparținînd 
pușcași marini a- 
nord de șoseaua 

nr. 9, forțele patriotice au scos 
luptă 75 de militari americani și 
distrus un 
artilerie și 
aceeași zi, 
mente ale 
ne, dislocate, 
nei demilitarizate, 
lupte patrioții 
cași marini. Atacurile au fost pre
cedate de puternice focuri de baraj.

★
In cursul unei sin-

SAIGON, 
agenția Eliberarea, 
atac lansat la 19 
tonamentului unor 
diviziei a 3-a de 
mericani, situat la

din
au 
de 
In

număr de piese grele 
vehicule militare.

au fost atacate alte ele- 
aceleiași divizii america- 

tot în apropierea zo- 
In cursul acestei

au ucis 65 de puș- 
Atacurile au

SAIGON.

—© —

Manevre militare
ale unor țări
latino-americane

RIO DE JANEIRO. — Nave mili- 
■ t.arej ale S.U.A., Braziliei, Columbiei 
și din alte țări latino-americane, a- 
vînd la bord aproximativ 5 000 de 
oameni, au început manevre în a- 
pele teritoriale ale Insulei Pcrtc 
Rico, care v-or continua și în ocea
nele Atlantic și Pacific. Manevrele, 
denumite „Unitas", au scopul „să 
asigure și să consolideze integra
rea militară a țărilor Americii La
tine" și confirmă intenția guvernu
lui S.U.A. de a se ajunge la con
stituirea unui „N.A.T.O, interame- 
rican".

gure lupte, desfășurate în zona rîu- 
lui Ba Rai din provincia de 
My Tho,
au scos din luptă 500 militari
ricani, transmite agenția de 
Eliberarea. In 
au scufundat 
tare inamice.

forțele armate ale
deită 

F.N.E.
arae- 
presă

același timp, patrioții 
10 ambarcațiuni mili-

★
SAIGON. — Luni a sosit la Saigon 

un transport de trupe tailandeze, al
cătuit din 1 500 de oameni. Potrivit 
agenției Reuter, efectivele trupelor 
tailandeze care participă la războiul 
agresiv purtat de Statele Unite în 
Vietnamul de sud se vor cifra la 
sfîrșitul lunii august la 5 000 de mi
litari.

continuare de interesele arabe co
mune, a declarat noul ministru de 
externe irakian, Nasser Al Hani, în 
cea dinții ;luare de poziție oficială 
privind politica externă a guvernu
lui instaurat în urma loviturii de 
stat de la 17 iulie. Irakul va res
pecta în continuare rezoluțiile a- 
doptate cu prilejul conferinței arabe 
la nivel înalt de la Khartum, așa 
cum va respecta, pe de altă parte, 
toate acordurile încheiate cu cele
lalte state, a spus ministrul de ex
terne irakian. El a dezmințit zvonu
rile privind intenția noilor autorități 
de la Bagdad de a anula acordul 
petrolier încheiat recent cu firma 
franceză E.R.A.P.

@ NEW YORK. — O pu
ternică furtună a doborît un 
cort uriaș ridicat în localita
tea Milwaukee (stalul Wiscon
sin). Cortul, mai mare decît 
un teren de fotbal, adăpostea 
peste 2 500 persoane, care a- 
sistau Ia un spectacol muzical 
pentru tineret. Peste 50 de 
persoane au fost rănite.

nirea de la Honolulu, noi 
o poziție și mai puțin 
părții americane, a adăugat acesta.

Făcînd bilanțul întîlnirii Johnson— 
Thieu, purtătorul de cuvînt și-a ex
primat părerea că pînă în prezent 
două realități obiective se degajă 
cu claritate : intensificarea războiu
lui agresiv american împotriva po
porului vietnamez, precum și refu
zul de a înceta necondiționat atacu
rile îndreptate 
lui de nord și 
americane din 
menținerea la 
marionetă, care constituie instrumen
tul unei politici neocolonialism în 
Vietnamul de sud.

Prin acestea, a conchis purtătorul 
de cuvînt, americanii și aliații lor 
încalcă drepturile fundamentale ale 
poporului vietnamez și acordurile de 
la Geneva.

ANGLIA : Aspect al unei de- 
'monstrații antirasiste, în cursul 
căreia locuitorii Londrei au 
cerut ca popoarele, indiferent 
de culoarea pielii să aibă po
sibilități egale de dezvoltare.

africane asociate
împotriva Vietnanm- 
de a retrage trupele 
Vietnamul de sud; 

putere a guvernului
KINSHASA. — La Kinshasa a 

vut loc o reuniune ministerială 
celor 18 țări africane asociate 
Piața comună vest-europeană. Reu
niunea urma să pregătească sesiu
nea Consiliului de asociere, din care 
fac parte delegații țărilor asociate și 
ai statelor membre ale C.E.E, pre
văzută să înceapă marți. Subiectul

a-
a

la

MEMPHIS. — In fața tribunalu
lui districtual din Memphis a apă
rut luni pentru prima dată de la 
extrădarea sa din Marea Britante, 
James Earl Ray, asasinul presupus 
ai pastorului Martin Luther King. 
Ray este acuzat de uciderea lui 
Martin Luther King și de port ilegal 
de armă. Pentru fiecare dintre a- 
ceste capete de acuzare, apărătorul 
său, avocatul Arthur Hanes, a afir
mat că clientul său este nevinovat. 
Data începerii procesului a fost sta
bilită pentru 12 noiembrie.

Audierea a începui cu aproximativ 
50 de minute după ora stabilită din 
cauza verificării minuțioase a tutu
ror acelora care au asistat la aceas
tă primă apariție publică a lui Ray. 
Toți cei prezenți au fost perchezi
ționați, după care s-a trecut la în
registrarea vocii și fotografierea lor. 
In sala erau prezente aproximativ 
70 de persoane, dintre care 50 de 
ziariști, restul fiind aqenli ai poli
tiei.

In tot timpul audierilor, care au 
durat numai 11 minute, Ray a păs
trat o tăcere deplină, lăsînd în gri
ja avocatului să răspundă Ia între
bările acuzării.

la C. E. F

dezbătut de miniștrii în- 
Klnshasa a fost reînnoirea 
de asociere, care, expiră 
anul viilor. Surse apropia-

principal 
truniți la 
tratatului 
la l iunie 
te reuniunii au relevat că mai mulți 
delegați au propus constituirea unui 
grup de lucru care să examineze 
toate problemele și să redacteze un 
raport asupra constatărilor sale.

z
A

Puternice ciocniri 
între stuclenți 
și polifie în Peru

ciocniri în- 
ale politiei

a cere eliberarea noului 
al Federației universita- 
de autoritățile peruviene. 
similare au avut loc Ia

LIMA. — Puternice
tre studenți și unități
s-au produs duminică la centrul u-
niversitar peruvian San Marcos. 
Studenții au organizat o manifesta
ție pentru 
președinte 
re, arestat

Incidente
Institutul agronomic din Lima, unde 
sosise și președintele republicii, 
Fernando Belaunde, pentru a parti
cipa la o festivitate. Președintele, 
care era însoțit de importante forțe 
de poliție, a fost nevoit să-și scurte
ze vizita.

UN EF
„In trecut, cel care sfida 

trebuia să se pregătească 
moarte; în prezent, cel care sfidează 
președintele trebuie să se pregăteas
că să devină președinte". Sînt cu
vinte rostite zilele acestea în fața 
camerelor de luat vederi ale unul 
post de televiziune american de se
natorul Eugene McCarthy, după ce 
și-a afirmat convingerea că șansele 
sale de a deveni candidat al Parti
dului democrat la președinție sînt 
egale cu cele ale. rivalului său, vi
cepreședintele Hubert Humphrey.

Sfidînd politica Administrației — 
sfidare manifestată îndeosebi în cri- 
ticile Ia adresa politicii vietnameze 
a acesteia — senatorul a obținut o 
serie de succese în alegerile preli
minare desfășurate în primăvară și 
la începutul verii, totallzînd un nu
măr mare de voturi apreciate pe 
drept cuvînt drept voturi împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Mecanismul electoral american nu 
i-a fost însă favorabil — vicepre
ședintele ■ Humphrey fără .să șe su
pună testului pe care îl reprezintă a- 
legerile preliminare, a reușit îndeo- 

■sebi prin controlul exercitat asupra 
aparatului de partid, să acumuleze 
sprijinul unui număr important de 
delegați care vor participa la con
venția din august a partidului de
mocrat și vor avea cuvîntul hotărî- 
tor în desemnarea candidatului la 
președinție. O statistică întocmită 
de agenția Associated Press arată 
că peste 700 de delegați se pronun
ță în favoarea vicepreședintelui și

regele 
pentru
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Accident tragic într-o mână părăsită
BOGOTA. — Intr-o galerie a unei 

mine părăsite din localitatea Eme
rald (Columbia) și-au pierdut, viata 
20 de persoane.

Acestea făceau parte dintr-nn grup 
de excursioniști care vizitau mina 
părăsită. In timpul vizitei, bolțile 
galeriei s-au prăbușit.

Victoria greviștilor feroviari din Italia
ROMA. — Acțiunile greviste ale 

feroviarilor italieni s-au soldat cu 
satisfacerea revendicărilor lor. Cele 
trei principale sindicate ale ferovia
rilor au anunțat că greva națională,

Demonstrații
antiamericane
Ia Londra

în 
loc
ce 
de 
de

care urma să înceapă miercuri, nu 
va mai avea loc. In urma tratati
velor cu ministrul transporturilor, 
Oscare Scalfaro, acesta a acceptat 
condițiile feroviarilor, privind nu
mărul orelor de lucru și îmbunătăți
rea salariilor.

MARI CĂLDURI
IN TURCIA

numai circa 400 în favoarea lui 
McCarthy.'' In asemenea condiții, 
după ce s-a înscris pe o linie as
cendentă, optimismul senatorului a 
început să scadă. McCarthy s-a lan
sat totuși într-o ultimă ofensivă, 
desfășurînd o largă campanie prin 
presă, radio și televiziune, organi- 
zînd numeroase întîlniri cu alegă
torii. Și la cîteva săptămîni după de
clanșarea acestei ofensive, McCarthy

observatorii 
preelectorală 
răta că

care urmăresc 
sînt unanimi în 

vicepreședintele 
Humphrey întîmpină 

sa de a-și 
în fața

4

^XțerNA

încercarea 
gine proprie 
prin declarații în care

orientări diferite - 
politică externă și internă — fa
de cele pe care le-a apărat timp 
patru 

nistrației 
ricani el 
secii ndul 
ceasta situație 
van ta j ui — 

care 
> posibilii

că 
de 
tă 
de

'apta 
a a-

II ubert 
dificultăți în
crea o ima- 
alegătorilor, 
să defineas- 

- în materie

2 al Admi- 
multi ame- 
să rămână 
statistic, a- 

a-

LONDRA. — Duminică seara 
Hyde Park, la Londra au avut 
demonstrații anliamericane. După 
au participat la o manifestație 
solidaritate cu Frontul Național
Eliberare din Vietnamul de sud, mai 
multe sute de persoane s-au îndrep
tat spre Ambasada S.U.A. La inter
venția poliției, manifestanții 
continuat demonstrația de 
împotriva războiului dus de 
în Vietnam, în Hyde Park la
boy Club" și la hotelul „Hilton", 
reședință a oficialităților americane. 
In cursul ciocnirilor cu poliția, 
fost rănite 37 de persoane. 48 
manifestanți au fost arestați.

ANKARA. — In regiunea Bîrecik, 
din sud-estul Turciei, S-a înregis
trat duminică o temperatură de 
peste 45 de grade. Agenția de știri 
Anatolia menționează că, datorită 
căldurii excesive, activitatea din a- 
ceastă regiune a fost paralizată.

și-au 
protest 
S.U.A. 
„Play-

ZAPADA
LA SARAJEVO

Arestarea

au 
de

BELGRAD. — In regiunea orașului 
Saraievo din Iugoslavia a căzut luni 
o ninsoare abundentă, care a aco
perit pămîntiil cu o pătură de ză
padă groasă de 4 cm. In regiune 
temperatura a scăzut la minus 3 
grade, anunță agenția Taniug.

manifestă din nou aptimism. Pe ce 
se bazează senatorul în aprecierea 
șanselor sale ? Unii afirmă că 
popularitatea, de care se bucură în 
rîndul alegătorilor, popularitate ca
re prin Qfen'siva desfășurată acum 
ar putea f( 'amplificată într-o ase
menea măstiță îneît să influențeze 
atitudinea delegatelor care vor par
ticipa . la convenția. de la Chicago. 
Dar, o asemenea evoluție este pu
țin probabilă și sînt puțini cei care 
întrevăd posibilitatea ca delegații să 
se desolidarizeze în masă de preten
dentul la candidatură față de. care 
s-au angajat, făcînd să explodeze 
aranjamentele din aparatul de partid. 
Un . sprijin mult mai puternic a pri
mit senatorul McCarthy dintr-o di
recție cu totul neașteptată. Astfel,

pe

ani ca omul nr.
Johnson. Pentru 

continuă însă 
președintelui și,

se traduce prin 
constatat de un sondaj 

— de care beneficiază McCarthy 
față de posibilii candidați republi
cani — Nixon și Rockefeller, în timp 
ce Humphrey, care trebuie să lupte 
pentru înlăturarea unei adevărate 
„crize de încredere" în rîndul ale
gătorilor dornici de o schimbare, 
l-ar putea depăși doar pe Nixon și 
se află la egalitate cu Rockefeller.

Firește, sondajele nu au o valoa
re absolută. Șansele lui Humphrey 
de a obține candidatura rămîn se
rioase : un-corespondent la Washing
ton al agenției France Presse afir
mă că după cît se pare, „jocurile 
sînt deja făcute". Totuși, dintr-un 
anumit punct de vedere, eforturile 
de ultimă oră ale senatorului Eu
gene McCarthy nu sînt inutile: ele 
oferă o posibilitate de afirmare ten
dințelor favorabile unor schimbări, 
îndeosebi în domeniul politicii în 
sud-estul asiatic.

lui Mengela ?
RIO DE JANEIRO. — Ziarul bra

zilian „Estado de Parana" afirmă că 
în apropierea frontierei Braziliei cu 
Paraguay-ul 
despre care 
naiul nazist

Știrea nu 
cial.

al Vl-lea 
apel pen- 
Vi etna in, 
globului, 

îngrijoră- 
din

A. TOTH

a fost arestat un om 
se crede că ar fi crimi- 
Josef Mengele.
a fost confirmată ofi-

© ROMA. — Papa Paul 
a lansat duminică un nou 
tru restabilirea păcii în 
Biafra și alte regiuni ale 
în care există o situație
toare. Referindu-se la situația 
Vietnam, el a declarat că „își unește 
glasul cu al tuturor celor care ac
ționează pentru restabilirea dreptății, 
libertății și înțelegerii între po
poare".

VACCIN ANTICANCER
■ TOKIO. — Pentru prima 
oară în lume, un vaccin a per
mis să se trateze cu succes o 
meningită canceroasă și un 
cancer al sinului. Acest lucru 
a fost realizat de către medicii 
spitalului universitar din Ta-

kio, sub conducerea profeso
rului Keiji Sano.

Vaccinul folosit include, 
printre allele, o compoziție spe
cială de horea, substanță ca
re se utilizează la fabricarea 
carburanților destinați propul
sării rachetelor.
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