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Animafia atîl de familiară 
zilelor de școală a lost, luni 
după masă, prezentă în țoale 
liceele serale. A început noul 
an școlar. Zgomotul 
recreafie a cuprins, 
mult înainte de ora 
coridoarele Liceului
Petroșani. Bucuria Ireîntîlnirii, 
a revederii a cuprins deopo
trivă

Pe 
cesc 
vino 
tinfe,
levii claselor a IX-a care pă
șesc pragul acestui liceu pen
tru prima dată. Emoția lor e 
firească. Ii privesc. Oameni de 
toate vîrstele și profesiile și-au, 
dat întîlnire aici. Piecare are 
aceeași dorință : să învețe, să 
termine liceul.

Mă apropii de uri grup care 
discută evenimentul!. Fiecare 
este stăpînit de emoție. Aflu 
că sini frați cu lojii, se nu
mesc Gruiann. Au lrotărit să 
continue școala împreună, să 
se poată ajuta unial pe altul, 
să se poală întrece Ja 
tură.

Intr-un alt grup se 
despre proiectele 'de 
Sini elevi în clasct a 
liceului.

— Vreau să urmez Institutul 
de mine din Petroșani, spunea 
elevul M. Vasile. Intenționez 
să revin la mina tPelrila undo 
lucrez și în prezent ca vago
netar. Cunosc mina și nu vreau 
să mă despart de Colegii 
de muncă.

— Ce veți facet 'pentru 
Uzarea acestui ideal ?

— Mă voi pregăti cu multă 
anu- 
încă 
ma

învăță-

disculă 
viilor. 
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clasele IX—XI. 
strident! al soneriei) 

discuțiile. Fiecare se 
cu atenție spre cla-
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seriozitate în tot 'cursul 
lui școlar și voi începe 
de pe acum recapitularea 
leriei din

Sunetul 
întrerupe 
îndreaptă
să. Totuși, pe coridoare, răml- 
ne un grup masiv de elevi.

— In ce clasă sînteți ?
— In clasa a IXL-a — răs

pund cu mindrie Tnai multi 
elevi. Numai acum am dat e- 
xamen de admitere Și nu știm 
în ce
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clasă să intrăm, 
imediat se aud vocile 

profesorilor diriginți care-i 
doamnă să intre în sala 
festivități a școlii. Aici se 
lace repartizarea 
fiecăruia.

Mă strecor în
— Incepînd cu

lăzi, sinteți elevi, 
școlii vi se cere 
comportare corespunzătoare, să 
vă pregătiți permanent, să fa
ceți dovada grijii și a efortu- T 
iilor pe care le face stalul * 
pentru a vă asigura condițiile 
necesare ca să vă puleti com
pleta studiile.

Se face apoi repartizarea pe 
clase ținindu-se cont și de 
limba străină pe care dorește 
să o învețe fiecare elev.

Diriginfii, împreună cu cla
sa, se îndreaptă apoi spre sala 
în care timp de un an elevii

M. PAVEL

(Continuare in pag. a 3-a)

in Petroșani

A începui

amenajarea

unui nou parc
te-In strada Republicii, pe un iost 

ren de sport, ailat între judecătorie 
și liceu, o brigadă condusă 
citorul Stoica Nicolae de 
Petroșani a început lucrări

a pămîntului. Aici 
amenajat, în cursul 
parc modern, pre-

re și evacuare 
urmează să fie

de ni un-
la I.C.O.
de săpa

acestei luni, un
văzut să cuprindă terase acoperite
cu dale din beton, spații verzi și 
ronduri cu flori, talazuri pavate. De 
asemenea, vor fi așezate bănci.

Pentru grăbirea lucrărilor de ame
najare' a parcului, ieri a' sosiU aici 
un excavator iar alt excavator este 
așteptat să sosească in următoarele 
zile. '

Ou exemplu de cinste

După ce am cumpărat un 
pachet de țigări la chioșcul 
din centrul orașului Lupeni, 
am uitat să iau restul de la 
o bancnotă de 25 de Iei. Am 
plecat din fața chioșcului, dar 
n-am ajuns prea departe, cînd 
linăra Beciuc 
acest chioșc, 
urmă 
ultali.
mult gestul tinerei 
M-am adresat redacției ziaru-

și mi-a 
Am

E„ remizieră la 
in-a ajuns din 

înmînat banii 
apreciat foarte 

salariate.

lui să 
pentru 
tare a 
cunoscută în toată Valea Jiu
lui, să 
pentru 
comerț, 
scris în
ca principiu de bază al deser
virii civilizate.

K. MIHAI
Lupeni

publice aceste rinduri 
ca frumoasa compor- 
salariatei Beciuc să fie

constituie un exemplu 
toți acei salariați din 
care nu au încă în- 

conduita lor, CINSTEA,

Bwpă faptă 
și. răsplată

Să se răcorească, 1 ori poate să 
„ude" cine știe ce veste bună, în
tr-o seara de vară, Damean Gheor- 
ghe și Ardelean Ion au intrat în bu
fetul „Retezatul" din Lupeni. Aici 
lume multă. Cei doi au început să 
se cinstească cu bere rece. Și d-upă 
una, două, trei sticle cu bere rece, 
au . început să se încălzească. Sim
țeau ei cum fierbințelile care i-au 
cuprins nu se înduplecă nici în rup
tul capului să-i părăsească. De ne
caz, au început să înjure și să lo
vească pe Retezan Mihai și Voinea 
Viorel. Apoi peniru a-și etala mai 
din plin calitățile huliganice, Arde
lean Ion a dat o fugă pînă acasă, 
înapoindu-se înarmat cu un cuțit și 
un topor. Intr-o mînă cu cuțitul, în 
cealaltă cu toporul începu din nou 
să înjure, să amenințe consumatorii 
aflați în local. Ba mai mult, lui Re
tezan Mihai îi și lăsă cîteva urme 
de cuțit pe corp. Văzînd primejdia, 
cetățenii din bufet au intervenit și 
abia au reușit să-i potolească. Mul
țumiți pare-se de bravurile făcute, 
cei doi viteji au plecat către casă. 
Dar cum fierbințeala provocată de 
berea rece, îi urmărea pas cu pas 
și pentru a se mai răcori, ajunși în 
fața unui magazin alimentar s-au 
oprit în fața vitrinei și-au început

din nou sa înjure și să gesticuleze 
cu toporul și cuțitul de credea lu
mea că au năvălit barbarii. Cîțiva
cetățeni care tocmai l receau pe lîn-
gă magazin, au fost amenințați cu
cuțitul și chiar lovi li de către cel
doi huligani.

Și cum pofta vine mîncînd și-au
amintit iaiăși de bufet tinde s-au 
înapoiat din nou. Bufetul însă era 
închis. Au încercat să pătrundă în 
unitate, lovind ușa cu pumnii și cu 
securea.

După toate aceste isprăvi, cum e 
și firesc, au fost chemați în fața in
stanței. Aici s-a descoperit că Ar
delean Ion se pricepe să și fure. Mai 
exact, în- aprilie a. c., a furat o bi
cicletă proprietatea oficiului P.T.T.R. 
din Lupeni, dată în folosință facto
rului poștal Zaharie Ilarie.

La proces, în sala pașilor pierduți, 
după ce și-au recunoscut vina, au 
început să-și ceară scuze, să mărtu
risească sincer că le pare rău de cele 
petrecute. Dar legea e lege și cei 
doi au fost condamnați. Urmează ca 
Damean Gheorghe și Ardelean Ion 
în timpul de 6 luni și respectiv un 
an să mediteze pe îndelete la înțe
lesul proverbului „unde nu-i cap, 
vai de picioare".

S. RADU

Aspect din 'interiorul noului local al restaurantului „Transilvania", recent deschis în cadrul com
plexului comercial din Petrila.

Minerii de la Aninoasa, în 
fața graficului cu rezultatele 
în întrecerea socialistă.

Cursuri 
pentru amatori

Casa ele cultură a sindica
telor din Petroșani anunfă 
deschiderea, iheepind din data 
de 15 septembrie a. c., a 
cursurilor pentru amatori, In 
cadrul următoarelor cercuri: 
croitorie, balet, fotografie, a- 
cordcon, dactilografie șp tifi 
ncclub.

înscrierile se pol face Ia 
secretariatul Casei de cultură, 
zilnic, între' orele 8—14.

Program arfisfic 
reușit
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Formațiile artistice de ama 
tori ale Căminului cultural 
din Iscroni au prezentat,. sîm- 
bătă scara, în fața spectatori
lor localnici, un program ar
tistic intitulat „DRAG MI-E . 
CÎNTFCUL ȘI JOCUL”.

De bune aprecieri s-au bu
curat dansatorii, o parte din 
recitatori, soliștii vocali Oșan 
Victoria. Bonțea Maria, Mo- 
joatcă Cornelia și solistul in
strumentist Hurmuzeu Marin.

Material sportiv 
pentru școlile 
generale

In vederea desfășurării pro
cesului instructiv-educativ _ în 
cît mai bune condiții, școlile 
generale au fost dotate (și vor

mai- fi, în continuare) cu ma
teriale sportive, în sortimen
te. variate. Valoarea materia- 
lelorvsportive di-n noua dotare 
a școlilor generale din Valea 
Jiului se ridică la suma de 
30 000 lei.

In afară de aceasta, în anul 
do învățămînt ce urmează 
toate școlile generale au obli
gația de' a-și amenaja sau 
reamenaja bazele sportive șco
lare. 1 —

Un început bun I Sportul va 
. cîștiga noi și noi adepți.

Marti după-amiază, tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului. 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu tovarășii Indradcop Sinha, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului National al Partidului Co
munist "din India, și R. Vemayya, 
președintele sindicatului muncitorilor 
agricoli din statul Andhra Pradesh, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
și-au petrecut concediul de odihnă 
în tara noastră. A participat tovară
șul Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In aceeași zi, tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, s-a 

(înlilnit cu tovarășul Manuel Gantero, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. din Chile care, la invitația 
C.C. al P.C.R., și-a petrecut conce
diul de odihnă în România. La în- 
tîlnire a participat tovarășul Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C C. al P.C.R.

Intîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească.

Miirarco studenților
din Capitalâ consacrată

ccici dea 23-a aniversari
a proclamării
R. D. Vietnam

La Casa, de cultură a studenților 
din București a avut loc marți după- 
amiază o adunare consacrată celei 
de-a 23-a aniversări a proclamării 
R. D. Vietnam. Organizată sub aus- 

• pielile- Uniunii Asociațiilor Studen
ților din România, manifestarea a 
întrunit sute do studenți români și 
străini, care învață în centrul uni
versitar București. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai ambasadei 
R. D. Vietnam la București și ai Re
prezentanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud în țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Doca, secretar al Comite
tului U.T.C. din centrul universitar 
București. A< luat apoi cuvîntul Ion 
Amăriuțâ, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.R. După ce a adus — 
din partea Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România și a tineretului 
universitar român —- un salut de so
lidaritate internaționalistă cu poporul 
și studenții din R. D. Vietnam, vor
bitorul a spus: In lupta sa dreaptă 
pentru neatîrnare, pentru apărarea 
ființei. naționale, poporul vietnamez, 
se bucură de simpatia și sprijinul

tuturor forțelor progresiste ale po
poarelor iubitoare de pace din în
treaga lume. Poporul român, tinere
lul și studenții noștri doresc din 
toată inima ca R. D. Vietnam să ob
țină noi succese în lupta împotriva 
agresorilor americani. Ne exprimăm 
convingerea că această luptă va fi 
încununată de victoria finală.

In numele Asociației studenților 
vietnamezi în Republica Socialistă 
România’, a vorbit doctorandul 'Tran 
Ngoc Toan, oare a mulțumit parti
dului, guvernului și poporului român 
pentru ajutorul multilateral acordat 
poporului vietnamez în lupta sa 
dreaptă pentru apărarea independen
tei și suveranității naționale. El a 
subliniat că pacea va reveni pe pă- 
mîntul R. D. Vietnam atunci cînd 
Statele Unite vor înceta definitiv și 
necondiționat bombardamentele și 
toate celelalte acte de război.

Au luat cuvîntul, de aserrienea, 
Traian Aurite, președintele Consi
liului Ll.A.S. din centrul universitar 
București, Crfetophe Tchadje,: din 
partea Uniunii studenților africani, 
Zouhair Majeed, din partea Uniunii 
studenților arabi, și Alvaro Giraldo, 
din Columbia, care au exprimat sen
timente de solidaritate cu lupta e- 
roică a poporului vietnamez.

Și în cariera Sa- 
șa Izvor mecaniza
rea 
grele 
zentă.

operațiunilor 
este pre-

Corespon dență
de peste hotare

TÎRGUL DE TOAMNA

DE LA LAUSANNE
In urmă cu 49 de ani, Tir- 

gul de toamnă de la Lausanne 
— care poartă și denumirea 
de Comptoire Suisse — a fost 
o modestă manifestare regio
nală. In capitala cantonului 
Vo-ud, pe malul lacului Le
man, aproximativ 500 de ex
pozanți etalau, pe un spațiu 
care nu depășea 20 000 de mp, 
produse agricole și alimentare 
elvețiene. Azi, confruntarea se 
produce între aproape 2 500 de 
expozanți iar tîrgul se întin
de pe o suprafață de 142 000 
mp. Diferența subliniază, tot
odată, și raportul calitativ.

Inima tîrgului de toamnă 
este palatul Beauli-eu, vastă 
clădire care domină pavilioa
nele specializate pe ramuri 
comerciale sau 
și halele care 
duse agricole 
nat. Diversitatea 
și înaltul lor nivel tehnic au

tuturor
Comptoire

de a

cantoanelor
Suisse 
ilustra

conferit acestei manifestări 
de-a lungul anilor, un presti
giu sporit reprezentativ pentr ■ 
economia 
elvețiene.
are privilegiul
dezvoltarea lor, armonizînd 
realizările și realitățile orașe
lor cu cele ale satelor. Comp
toire Suisse este un caleidos
cop în al cărui ansamblu ar
hitectural se reflectă întreaga 
structură economică a Elve
ției. Popularitatea Tîrgului do 
toamnă de - pe țărmul 
nului s-a accentuat, în 
după cel de-al doilea 
mondial, prin inițiativa
se prezenta, și realizările altor 
țări, de pe alte continente 
sau din Europa, cu care El
veția întreține relații comer- 

. claie sau cultgrale permanente.
Pavilioanele „invitațiilor de 

onoare" este situat în centrul 
marelui complex al exponate-

Lema- 
anii de 
război 
de a

pe 
industriale, ca 
prezintă pro- 

s'au' de arliza- 
exponatelor

In încheierea adunării a avut Ioc 
un spectacol susținut de ansamblul 
folcloric studențesc „Doina" și jde o 
formație artistică a studenților I viet
namezi, care învață în instituții ds 
învățămînt superior din Capitală.

(Agerpres)

Ieri, temperatura maximă, a aeru
lui a fost Ia Petroșani de plus 23 
grade, iar minima de plus 19 grade,

IN CURSUL ZILEI DE AZI: Tim
pul se menține favorabil averselor 
slabe de ploaie. Cer variabil. ..■

Expoziti e 
de.,, rufe

din Petroșani sini moderne, a- 
necesar. Locatarii pot fi mulfu- 
aspecte care strică fața blocu-

obiceiurilor și activi- 
unor țări străine. Con- 
oferă și posibilitatea 
de relații noi, fiind în 
timp un stimulent pen-

lor, constituie obiectivul inte
resului primordial al vizitato
rilor, care au prilejul de a se 
documenta astfel asupra dez
voltării economice și culturale, 
asupra 
taților 
tactul 
creării 
același
tru intensificarea schimburilor 
elvețiene cu aceste țări. Atrac
ția pe care o exercită aceste 
pavilioane, este ilustrată 
numărul vizitatorilor — 
medie 1 milion 500 de mii.
nul acesta, „invitatele 
noare" sint Olanda și 1 
nia. Aceasta din urmă 
vea prilejul să prezinte i 
teză a evoluției sale — 
realizările industriale lc 
înecul folclorului, de la 
Iul tehnic la frumusețile 
tice. Cunoscută în trecut 
tară „eminamente agricolă", 
România va apărea aici, în 
inima Europei, cu produsele 
industriei sale constructoare 
de mașini, diferite tipuri de 
motoare electrice, realizări in 
domeniul electronicii, macheta

de
în

A-
de
Româ-

0-

ca o

IIORIA LIMAN
Corespondentul Agerpres 

la Geneva

(Continuare în pag. a 3-a)

Blocurile turn 
sigură confortul 
miji. Sint însă 
rilor.

Multe balcoane sint împînzite cu rufe puse la 
uscat, covoare atîrnate pentru aerisire, deși fie
care bloc dispune de uscătorie și există loc pen
tru aerisirea covoarelor deasupra blocurilor. De 
ce nu sint folosite uscătoriile pentru scopul des
tinat ?

Căutind răspuns la această întrebare, ajun
gem la concluzia că numai din comoditate,

gospodinelor din str. Vasile Roaită le este 
mai convenabil să strice aspectul iafadelor blo
curilor decit să urce la etajul 10.

E cazul ca tovarășii din comitetele de loca
tari să-și intre in atribuțiuni obligînd — dacă 
metoda convingerii nu are efecte — pe toii lo
catarii să se îngrijească de fațada blocului.

De asgmenca, cred că c necesar să fie desfi
ințate antenele individuale pentru televizoare. 
Că doar au intrat in funcție antenele colective 
(care asigură o vizibilitate excelentă).

Oare n-ar fi timpul ca gospodarii orașului să 
amenajeze și în jurul blocurilor turn (mă refer 
la cele finisate in exterior) spații verzi și ron
duri de flori ?

Carol MOROȘANU
Str. Vasile Roaită

Petroșani
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Pe șardiero! LGMLM. Pefroșam

accelerate

ne

fost

pre-

De
acestor

pe
Gheorghe

SALVAREA
I. REMETE

este 
de 

tost

actualmente, 
studiului ex-

îmbunătățirea 
publicat in 
conducerea 
următoarele :

în librării

cu seamă 
de vîrf a

lucrări 
rămîne- 
lucrări-
Pentru 

sînt

determinări 
argumentarea 
de susținere

impulsionarea, activității 
în vederea realizării pta- 

obiectivelor
a 

viitoare de pre-

T.C.M.M. au condus la în- 
executării unor obiective 

fi lucrările de organizare 
de la mina Livezeni unde 
8 543 mii lei prevederi a-

execu-tă 
Jiului un 
nu 
Față 
au

unităților miniere din

III, am aflat amănunte 
V. Timofei, inginer șef ai

la timp, in termenele 
a obiectivelor industria-

calității căr- 
zianul nostru 
C.C.V.J.

trebui să asigure spațiu 
circulației, transportului, 
astfel incit imperativele 
muncii- oamenilor să fie

obținute pînă acum 
patru șantiere ale 
la concluzia că îh- 

realizați nu există o

fi

TIPURI

Colectivul de lucru al secției de 
cercetări miniere a U.C.P.M.H. din 
cadrul C.C.V.J. acordă un interes 
cu toiul deosebit soluționării corec
te a problemei susținerii lucrărilor 
de pregătire în condițiile de presi
une de Ia mina Petrila. De acest 
fapt ne-am convins deunăzi cînd 
proaspeții ingineri cercetători Ran- 
cea Gheorghe și Cimpu Virgil, a- 
parținînd promoției 1968 a Institutu
lui de mine, ne-au invitat să-i înso
țim in subteran unde, pe anumite 
zone riguros delimitate ale direc
ționalelor din culcușul Stratului 4, 
blocul III, orizontul XlV, au operat 
„pe viu" măsurători de presiune 
și convergență.

Minuțiozitatea determinărilor, răb
darea, luarea-aminte cu care se 
consemnau dalele arătau, fără doar 
și poate, răspunderea vădită impli
cată de rezolvarea lucrării (respon
sabili : ing. Stanciu Vaier, șef ser
viciu cercetări miniere, ing. Dască
lii Constantin, cercetător principal 
și Opriș Dumitru, inginer șef ad
junct), mai 
fn perioada 
perimental.

„Rațiunea
constă în aflarea și 
celui mai eficace tip 
pentru lucrările de pregătire, — 
ne-a explicat ing. Rancea Gheorghe. 
Pentru straiele subțiri s-au efectuat 
studii asupra susținerilor metalice 
de tipurile TH-4, TH-7, TH-7M (pro
fil mărit cu raza de 1620 mm) și 
asimetrice. Comportarea cea mai 
bună a fost înregistrată de susține
rea TH-7M. Dar și această susținere 
considerăm că se poate îmbunătăți 
prin înlocuirea cadrelor metalice 
elastice din patru elemente cu cele 
compuse din cinci elemente în sco
pul preluării mai avantajoase a pre
siunii și a amplificării elasticității 
profilului prin sporirea porțiunilor 
de culisare. Profilul — în ciuda con
vergenței, a deformării suferite 
din pricina manifestărilor capricioa-" 
se ale presiunii — in mod obliga
toriu va 
suficient 
aeraiului, 
securității
îndeplinite întocmai".

Din multitudinea preocupărilor 
colectivului de cercetare reținem și 
pe aceea a încercării 
a unei probleme la 
susținerea abatajelor 
ficial. Aflăm de Ia 
noștri că în incinta
de mecanică a rocilor și susținere, 
standul de încercări este deja mon
tat și peste cîfeva zile se vor inau
gura încercările de rezistență a 
plasei metalice, preconizindu-se a se 
folosi puntea tensiometrică in vede
rea obținerii unor valori cit mal 
apropiate de cele reale. După ce se 
va decide construcția de plasă co
respunzătoare, încercările vor îi re
petate și în subteran pentru urmă
rirea practică a atributelor funcțio
nale.

Dorim harnicului colectiv de cer
cetare rezultatele cele mai frumoase!

La articolul „Măsuri, măsuri dar 
pe etnd 
bunelui”, 
nr. 5809, 
răspunde

„Cele sesizate în articol au 
analizate în mod amănunții.

Rezultatele obținute pină în 
zent, desigur nu sînt satisfăcătoare, 
fiindcă Ia majoritatea exploatărilor

Unitățile economice 
răspund 

la semnalizările 
critice ale ziarului

AMPRENTA ÎNNOIRILOR (incinta suprafeței minei Unicani).

nu s-a reușit, pînă în prezent ca 
măsurile preconizate pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui brut 
să fie integral realizate. De exem
plu, la E.M. Uricani la sortul -ț-80, 
în unele zile, conținutul de cenușă 
atinge valori pînă la 77 la sută 
ceea ce arată că alegea șistului 
vizibil la locurile de muncă de la 
această exploatare este necorespun- 
zătoare.

In continuare vom îndruma con
ducerile exploatărilor ca să urmă
rească îndeaproape realizarea inte
grală a obiectivelor prevăzute pen
tru încadrarea în norma internă de 
cenușă admisă.

In vederea adaptării fluxului teh
nologic de la preparația Coroești 
la necesitățile actuale, este în curs 
elaborarea unui proiect în acest 
sens.

Predarea 
planificate, 
le este un factor de j seamă pentru 
dezvoltarea
bazin, pentru creșterea capacităților 
de producție.

Este un lucru știut. Și totuși ac
tivitatea desfășurată pină în prezent 
de către cele patru șantiere ale 
T.C.M.M. Petroșani, care 
pentru minele din Valea 
mare volum de investiții, 
pe deplin satisfăcătoare. 
44 obiective planificate,
predate sau sînt în curs de predare 
doar 36. Ca urmare, planul a fost 
îndeplinit de la începutul anului în 
proporție de numai 96,4 la sută, în- 
registrîndu-se o rămînere în urmă 
de 1 712 000 Iei. O analiză succintă 
a rezultatelor 
de către cele 
grupului duce 
tre indicatorii
corelație corespunzătoare. Astfel, la 
șantierul I, deși planul a fost depă
șit cu 2,3 Ia sută, numărul mediu 
scriptic al muncitorilor a fost cu 
31 la sută mai mare decît planul, 
productivitatea muncii în această 
situație fiind realizată în proporție 
de numai 76,9 la sulă. In aceeași si
tuație se află și șantierul 3. Celelal
te două șantiere (2 și 4) nu și-au 
îndeplinit sarcinile de producție.

Printre cauzele care au generat 
această stare de lucruri pe șantiere 
se numără : lipsa de ciment și e- 
fective în unele perioade, timpul 
nefavorabil și lipsa de preocupare 
a maiștrilor pentru urmărirea zilni
că a realizărilor, pentru distribuirea 
cit mai judicioasă a efectivelor pe 
obiective, pentru continua întărire a 
disciplinei în timpul procesului de 
producție.

luni din acest an, la mina Petrila, din 
in medie 

nu și-a reali- 
vorba de cea 
orizontul XIV 
culcușul stra-

de rezolvare 
ordinea zilei: 

cu tavan arti- 
interlocutorii 
laboratorului

ing. Traian MULLER

ÎNSEMNARE

Imediat după începerea șu
tului, minerul Filișan Popa a 
incepul perforarea găurilor, la 

său de muncă —- fron- 
din stratul 5, de 
VII 
doua

In primele șapte 
cele 59 de brigăzi existente, au rămas sub plan 
—- 10 brigăzi. Ne am oprit Ia o brigadă care 
zal trei luni la rind sarcinile de plan. Este 
condusă de minerul Pop Gheorghe, plasată la 
al minei, unde execută galeria direcțională în
tului 3. In iunie, planul brigăzii a fost realizat în proporție 
de 99 la sulă, în iulie — 91 Ia sută iar în luna august, în 
proporție de 97 Ia sută. Cum se explică această consecutivă 
rămînere sub plan ? Am solicitat părerea cîtorva din facto
rii de conducere din sector, unor membri ai brigăzii.

Ajutați de topograful sectorului, ing. Stoicescu Viorica, 
am stabilit importanța lucrării. Săparea direcționalei consti
tuie pasul hotărîlor în pregătirea aripei vestice a stratului 
3. între orizonturile XII B și XIV. In Viitor, aici urmează să 
intre în funcție patru abataje cameră. Conform preliminaru
lui, pină la sfirșitul anului, direcționala trebuie să ajungă 
in dreptul transversalei nr. 9. Dar, în prezent, ortul brigăzii 
lui Pop abia a trecut de transversala nr. 6...

Iată și răspunsurile primite:
DOBOȘ ANDREI, miner șef de 

schimb.
„Cum să putem avansa cind după 

o pușcătură ne trebuie 20 da goale 
dar acestea nu sosesc... Și stăm, aș- 
teplînd. Cîștigu-i slab, ca și avansa
rea, oamenii sînt nemulțumiți. Mi
nerul Ciobanu Vasile a părăsit bri
gada pentru că nu I-a 
ta pe care o primea.

— Dar cum se face 
dărîmă armături ?

— Asta se intimplă
pușcăm și nu am bandajat. De foar
te multe ori nu ne-au sosit banda
jele la timp".

DRĂGHICI IOSIF, maistru miner: 
„Brigada întîmpină greutăți in ceea

mulțumit pla-

că uneori se

atunci cînd

;i3 fl

De menționat faptul că realizarea 
productivității muncii planificate ar 
fi dus la obținerea unei producții 
suplimentare de peste cinci milioa
ne lei.

Aceste carențe în activitatea șan
tierelor 
tîrzierea 
cum ar 
minieră 
față de
nuale, in 6 luni au fost realizați a- 
bia 2 813 mii lei precum și la mina 
Bărbăteni unde față de 1 760 mii Iei 
plan anual s-au realizat numai 560 
mii lei. Importanța acestor 
Cste bine cilnoscută. Orice 
re în urmă întîrzie atacarea 
lor miniere de deschidere,
redresarea situației existente 
necesare eforturi susținute, mai ales 
ca pînă la sfirșitul anului mai tre
buie predate un număr de 170 o- 
biective.

Despre măsurile care vor fi luate 
pentru recuperarea rămineriior în 
urmă, pentru realizarea planului pe 
trimestrul 
de la iov. 
grupului.

„Pentru 
șantierelor 
nuhii, pentru predarea 
restante și terminarea Ia vreme 
celor cu termene 
dare, am preconizat o serie de mă
suri ca : 
încărcare-descărcare 
prin extinderea depozitului 
șantierul I. In acest fel vor 
berați 40 de muncitori care 
repartizați la alte obiective, 
ducerea lucrului în schimb prelun
git cu utilajele grele, escâvatoare 
și autobasculante Tatra în incinta 
principală a minei Livezeni și Ia fa
brica de brichete Coroești, ne va da 
posibilitatea să recuperăm restan
țele din lunile trecute. Prin concen
trarea echipelor mici — formate din 
2—3 muncitori — de dulgheri, și 
fierari betoniști, în echipe mari, 
pe fiecare șantier vom realiza a- 
tacarea și terminarea Ia timp a obiec
tivelor importante. De asemenea, 
vom căuta ca la fiecare loc de mun
că, în funcție de necesități și con
diții, să adoptăm cele mai eficace 
măsuri pentru ca (jianul de produc
ție să fie realizat și obiectivele să 
poată fi predate la timp".

Cele spuse de tov. inginer șef al 
T.C.M.M. Petroșani pot fl confirma
te doar de realizările viitoare. Față 
de situația existentă se impun însă 
măsuri energice, care, aplicate la 
timp și urmărite zi de zi, pot con
tribui Ia accelerarea execuției o- 
biectivelor industriale pe șantierele 
T.C.M.M. Petroșani, la dezvoltarea 
minelor din bazin.

mecanizarea rampelor de 
a balastului 

de la 
fi eli- 
vor fi 
Intro-

și ortacii săi sini deseori vic
tima unei optici curioase manifesta
tă de unele cadre ale sectorului V. 
De aici și explicația că sînt tratați 
ca niște intruși. Iată de ce se im
pune ca, în primul rind, conduce
rea exploatării să oblige sectorul V 
să nu, neglijeze sub nici un motiv 
aprovizionarea brigăzii. Sectorul Iii 
va trebui să repartizeze în cel mai 
scurt timp unul dintre tehnicienii 
cu experiență care să se îngrijească 
de bunul mers al treburilor din bri
gadă. Maiștrii să dea dovadă de mai 
multă exigență față de felul cum se 
achită de sarcini oamenii însărci
nați cu săparea direcționalei stratu
lui 3. Tot lor le revine sarcina să 
dirijeze artificierii în așa fel ca bri
gada să nu 
uneori cile 
frontul.

E timpul
Pop Gheorghe să i se creeze con
diții optime de lucru, să fie spriji
nită în organizarea muncii, pentru 
a folosi judicios timpul de lucru și 
a se integra intre brigăzile care își 
îndeplinesc ritmic sarcinile de plan.

Francisc VETRO

Lucrarea este un îndreptar practic care sistematizează 
problemele din domeniul salvării miniere.

In prima parte se tratează modul de organizare, dota
rea și amenajarea stațiilor de salvare minieră, după care se 
dau indicații asupra selecționării •personalului operativ.

In continuare se dau indicații asupra modului în care 
trebuie să se desfășoare activitatea personalului operativ de 
alarmare, in timpul intervenției, precum și după terminarea 
acțiunii.

Se descrie apoi în mod amplu, construcția, folosirea, ve
rificarea, întreținerea și păstrarea aparatelor din dotarea 
stației de salvare minieră.

Ultima parte a lucrării se ocupă cu descrierea și folosi
rea apratelor de reanimare, a dispozitivelor pentru transpor
tul accidentaților, precum și a modului de acordare a pri
mului ajutor.

Lucrarea este destinată în special personalului operativ 
și de conducere din cadrul stațiilor de salvare minieră, ingi
nerilor șf tehnicienilor mineri, puțind li utilă pentru consul
tare atît studenților de la Institutul de mine cit și elevilor 
de la școlile tehnico de maiștri, ca material de specialitate.

De asemenea, poate li folosita ca îndrumător practic și 
de către personalul tehnico-ingiueresc clin alte ramuri do pro
ducție :
rea avariilor sau diverse alte lucrări în

se impune utilzarea aparatelor pentru

fie nevoită să aștepte
2—3 ore pină se pușcăco privește aprovizionarea cu mate

riale și vagonete goale pentru că 
pe transversala principală efectuea
ză transport — de cărbune, piatră 
și material — sectorul V. Dar mai 
e ceva 1 Disciplina din brigadă lasă 
de dorit. Unii dintre oamenii brigă
zii vin la șut cînd vor.

ANIȚEI VASILE, miner: „Obținem 
vagonete goale numai dacă ne cer
tăm cu cei de la sectorul V. S-a 
întîmplat, in nenumărate rînduri ca 
supraveghetorul Moraru să ne în
jure pentru simplu motiv 
solicitat vagonete".

DEAR IOS1F, miner 
schimb (înlocuiește șeful de brigadă, 
plecat în concediu); „lată și o do
vadă a felului cum înțeleg să ne 
„sprijine" cadrele tehnice ale sec
torului V. Intr-una din zile, după 
ce am insistat pe lingă maistrul 
principal Peter Moise să ne dea 
goale, dînsul mi-a răspuns: Voi nu 
contribuiți cu nimic la planul sec
torului V. Așteptați!"

CRIȘAN GHEORGHE, maistru mi
ner : „Brigada nu-i unită. Dezbina
rea rezultă din faptul că un schimb, 
cel condus de minerul Doboș, e mai 
slab decit celelalte. Acum, în afară 
de bandaje — care lipsesc uneori 
cu săptămînile — brigada are mate
rial suficent".

PICU MIRCEA, tehnician, locții
torul șefului sectorului III: „Adevă
rul e că brigada lui Pop a venit 
descompletată de Ia sectorul de in
vestiții — de unde ne-a fost reparti
zată la jumătatea lui aprilie. Din 
brigada de bază au fost transferați 
doar 3—4 oameni. Ceilalți au o ca
lificare

Apoi 
sonaiul 
glijează 
rea brigăzii, cu toate că 
sens au fost date dispoziții preoise 
din partea conducerii exploatării.

— Dar de 
singura din 
punde — în 
unul dintre 
(După o ridicare din umeri am pri
mit un răspuns așa și

— N-am putut numi 
și pentru pregătiri!"

TENCZLER ȘTEFAN, 
ruiui III. „Brigada lui 
încă omogenizată. Va 
tnai ajutam în acest sens. Acum 
posibilități 
lenia fiind 
vagonete. 
V nu se 
brigăzii".

Concluzia 
clară : 
cu i 
de

că i-atn

șef de

ca brigăzii condusă de

petrol, chimie sau siderurgie, undo pentru lichida 
zone devenite vicia 
protecția respirației

Abataj

R. S.

In prezent, tn blocul 5/1, lu
de pregătire a unui abataj 
Se preconizează ca abatajul 
susținut cu stilpi hidraulici

la Uricani
La sectorul I al minei Uricani se 

execută 
crările 
frontal, 
să fie
și grinzi în consolă.

Brigada condusă de minerul Joja 
Emeriic, execută acum galeria de 
cap a viitorului abataj.

frontal

A
la 
lu

uzina,
vreme 
pentru
ceștia
rite in abataje.

venind astfel mai de- 
in sprijinul minerilor 
obținerea de către a 

a unor randamente sp

La U.R.U.M. Petroșani a în
ceput construcția stîlpilor me
talici hidraulici pentru minele 
din Valea Jiului. In clișeu: 
echipa de lăcătuși condusă de 
maistrul Gui Mihai execută 
montarea stîlpilor.

la sec- 
Lupeni. 
să per- 

gaură,

al minei
ore urma
de-a 27-a 
aliat în apropierea
Văzind că acolo 

de ia
in cazul 
Ei bine,

decil 
urmat un fapt sur
er explozie. Numai 
făcut ca Filișan să 

in lumea celor 
ales doar cu lata, 

miinile impeslritate 
negre, cu citeva 

care se ri-

perto- 
tratînd 

unei 
omul

subteran 
timp in care a fost 
cel pufin 20 de 
felului cum trebuie 
la ort. Dar atunci,

după-amiază a „uf-
a- 
la

slabă.
mai intervine faptul că per- 
tehnic de la sectorul V ne
pur și simplu aproviziona- 

în acest

locul 
talul 
torul 
După
loreze cea 
intr-un loc 
podi tur ii 
era o gaură rămasă
pușcătura precedentă, a intro
dus siredelul. Acesta n-a apu
cat insă să se învîrlă 
pufin și a 
prinzălor: 
norocul a' 
nu treacă 
drepți. S-a 
pieptul și 
de bobi/e
zile nelucrate 
dică pină acum la 20. Ingine
rul Hușii Ștefan, care a con
dus ancheta, aprecia că „mi
nerul Filișan Popa a trecut Ir. 
un pas de moarte". Dar 
este explicația acestui 
neașteptat ?

Esie vorba de un caz, 
babil, mai puțin frecvent
minerit: in gaura rămasă de 
la pușcătura precedentă a fost

pro- 
fn

exploziv neexplodat. (Nu s-a 
putut stabili precis cite car
tușe. Se presupune că intre 1 
Șl 3).

Vor crede unii că Filișan 
nu avea de unde să știe cum 
trebuie să procedeze în ase
menea cazuri (adică să 
reze o gaură paralelă, 
aspectul ca 
găuri state),
nostru lucrează în 
de 10 ani. 
instruit de 
ori asupra 
să lucreze 
in acea
tal" sau a neglijat să-și 
mintească de cele aflate 
instructaj. Dar să nu omitem 
și alfi vinovati de acest acci
dent. Este vorba de șeful de 
schimb Irimuș Traian și mais
tru) miner Pușcașu Chiriac. — 
care n-au indicat să fie con
trolat și copturii frontul; arti
ficierul Szasz loan, cel care 
a e/ectuat pușcătura prece
dentă și n-a controlat dacă 
au rămas găuri neexplodate.

Un caz din care au și alții 
de învățul.

ce această brigadă este 
sector de care nu răs- 
mod permanent — nici 
tehnicienii sectorului?

așa).
un maistru

șeful secto- 
Pop nu este 

o 
are 
ga- 
de

trebui sa

pentru aprovizionare; 
dublă, încep vreo 50

E drept că nici sectorul 
ocupă de aprovizionarea

F. V. brigada 
materiale, 
vedere

care se desprinde e 
nu-i sprijnită 

nici din 
organizatoric,

nici 
punct

Pop

G
E
N

A

pentru nunele 
din bazin

U.R.U.M. Petroșani 
vredniciei din ultimul 

consemnat de uli-

La 
lanțul 
timp este 
lajele care au luat drumul că
tre exploatările miniere înain
te de vreme. Intre acestea a- 
mintim : 6 pompe centrifugale 
lip „Standard" de .3000 
tri/minut, 6 ventilatoare 
2000 mc/minut, dozatoare 
bandă metalică, vagoneți 
ungere pentru funicular 
Demn de menționat este i 
lui că un lot de
stilpi hidraulici de tip S.G.S.-2 
folosiți pentru susținerea me
talică a abatajelor au părăsit

Amenajări 
în incinta 
minei Petrila

fost betonat trotuarul de 
lanțul elevator 7—H pină 
depozitul de ciment.

Concomitent cu aceste lu
crări au fost sortate șl stivui
te utilajele existente în in
cintă, s-au colectat mai bine 
de 100 tone fier vechi.

Prin amenajările efectuate a 
avut de ciștigat nu numai es
tetica incintei, dar in acest 
ici s-a creat posiblllatea 
a se desfășura in mai
condițiuni activitatea la depo
zite și ateliere.

do 
bune

ti
de
cu 
de 

etc. 
fap

150 bucăți

timp, prin grija 
administraliv-gos 
incinta minei Pe- 
ciecluate impor- 
de amenajare și 

După ce 
drumurile

In ultimul 
serviciului 
podăresc, in 
trila au fost 
lantc lucrări 
înfrumusețare. După ce au 
fost nivelate, drumurile de 
acces spre atelierul de dul- 
gherie și casa cazanelor s-au 
acoperit cu savura de calcar 
de Banița. De asemenea, a

In cursul 
tr-un abataj frontal de la sec
torul IV al minei Lupeni 
fost introdusă

lunii trecute, în-

a
susținerea cu

stilpi de tipul S.G.S.-2, armă
turi moderne, prevăzute cu 
pompă individuală. împreună 
cu stilpii S.G.S.-2 sînt folo
site grinzile în consolă de tip 
Wanwersch. Evacuarea cărbu
nelui de la front este asigu
rata de I transportoare blindate 
de tipul' TR-3.

Ca un prim rezultat obținut 
în cursul lunii a fost acela 
că, față do un randament de 
4,80 tona pe post realizat fn 
condițiile existenței vechiului 
sistem de susținere, cu stilpi 
GHH, brigada plasată aici a 
obținut o productivitate 
5,60—5,80 tone pe post.

In urma aplicării armării 
stilpi S.G.S.-2 la frontalul 
mintit, mina Lupeni are
funcțiune în prezent 12 aba
taje frontale unde susținerea 
este asigurată cu stilpi meta
lici.

de

cu 
a- 
in
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STEAGUL ROȘU

SECVENȚE CULTURALE
Nu pentru că n-ar avea ce face, dar un nevăzut resort 

lăuntric, cu o putere nebănuită, îi „împinge" pe artiștii a- 
matori înspre cluburi sau cămine culturale.

Granițele profesiunilor lor (atît de diferite) rămîii mult 
în urmă. Nici nu se mai zăresc I Preocupările noi, în timpul 
liber, spre care initial s-au îndreptat timizi sau cu neîncre
dere, îi acaparează cu timpul totalmente. Pentru că mirifica 
artă îi încolăcește cu meandrele-i diafane, treptat dar trai
nic, difeîndu-i în adevărata iume a frumuseților, a esteticu
lui.

Ajunși să guste din „mierea" artei, a frumosului, acoli- 
ții artoi amatoare încep să simtă din ce în ce mai mult 
necesitatea activității artistice.

O necesitate spirituală, sufletească, o plăcere 1
Scena, luminile reflectoarelor, cortina care Înmulțește 

bătăile inimii și culisele-n caro ultima șoaptă o întotdeauna

„în (ara minunată a inimii"
Scriind, într-o manieră cu toitul 

nouă, o carte de inițiere in tainele 
muzicii, elvețianul Kurt Pahlen 
spulberă diintr-odată o prejudecată 
care dăinuie de veacuri: aceea că 
un volum despre muzică nu se 
poate elabora decît în termeni nea
părat savanțî, tehnicii, de strictă 
specialitate. Prin «Ceasta însă, ac
cesibilitatea cărții în masele dorita-

ELOGIU ARTEI
AMATORILOR
„Succes I" au devenit pentru ei o a doua existentă, o lume 
a creației, la care au tot dreptul.

Pentru ei arta este mai mult decît o inofensivă expe
riență, este o îndeletnicire.

O îndeletnicire în care „navighează" din ce in ce mai 
sigur, în care nu sînt și nu vor să fie simple frunze con
duse de valuri neștiutoare 1

O îndeletnicire care le pretinde să fie mereu ei, inimi
tabili, proaspeți, dar pasionați pîna Ia dăruire. Sforțările pe 
care le fac de a crește valoric, nu numai cu ajutorul en
tuziasmului, ol și cu al inventivității, al inteligentei și cul
turii lor sînt încununate de multe ori de laurii succesului. 
Citeodată însă, se dovedesc a fi și... infructuoase. Dar ci își 
continuă drumul, cu aceleași nestăvilite elanuri.

Pentru că doresc nu să-și facă o „carte de vizită" răsu
nătoare, ci să-și valorifice superior, să-și dezvolte aptitudi
nile pe care conștienti, nu le lasă să fie fluturate de adie
rea vîntului. Le vor cu rădăcini înfipte cit mai adine în 
contemporaneitate, le doresc mereu crescînde. Tocmai de a- 
ceca spectacolele de amploare ale amatorilor trezesc interes.

Nedumeriți (încă!) se vor întreba: Bine, bine, dar ce 
foloase poate să-mi aducă mie — miner, electrician sau func
ționar — participarea la o formație sau la un cerc al clu
bului sindicalelor? Le răspundem: Mani. Infinit mult mai 
mari decît cele aduse (costisitor!) de savurarea zilnică timp 
de două-trei ore a unei cafele spălăcite, „degustarea" litri
lor de vin prost sau a spirtoaselor „ajustate" din restau
rante.

^Fiecărui artist amator ( se prilejuiește, la club, un con
tact direct cu arta.

Cu arta care înfrumusețează, înnobilează omul.
Cu arta care îl face mai bun, mai sensibil. „Plimbările" 

intelectuale printre realizările literaturii dramatice, printre 
creațiile muzeale, plastice sau poetice — pasionante prin 
însăși modul lor de desfășurare — îmbogățesc spiritul. Și 
sînt acte de cultură în sine! Iar asta nu e puțin.

Gheorghe POPA
directorul Școlii populate de artă Petroșani

DISCURI NOI
@ „Cafe-concert" — este muzica 

de cafenea care timp de un secol a 
cunoscut o vogă, ce părea că va 
dura la nesfîrșit. Rostul melodiilor 
editate pe discul EPD 1176 (soliștii 
Nicușor PredeScu și Nelu Urzicea- 
nu — viori și Sony NiCUlescu — 
violoncel) este acela de a evoca 
un gen a cărui actualitate s-a stins, 
dar care cindva a produs scăpărări 
de simțire și virtuozitate.

Teatru pe disc — „Pliictil" de 
Liviu Rebreanu. In distribuție : Radu 
Beligan, Grigore Vasiliu-Birlic, Vir
ginia Romanovski, Ștefan Ciubotă- 
rașu, Nicu Dinlitriu, Nikî Atanasiu. 
Adatparea : Ion Massoif.

® „Simfonia nr. 5" reprezintă 
unui din cele mai fericite momente 
ale creației Iui CeaikovSki; ea se 
revarsă cu un debit generos și ne
întrerupt, iar angrenajul simfonis
mului său se luminează intr-un mod 
cu totul remarcabil.

rîlor de a cunoaște secretele artei 
sunetelor era imposibilă. Kurt Pâh- 
len a scris însă: „In țara minuna
tă a muzicii" (volum care se adre
sează nu numai copiilor, cum s-ar 
crede pnivtod modul de exprimate, 
ci și adulților Care se apropie cu 
timiditate de „inaccesibila" muzică 
grea) în așa fel incit Să fio înțelea
să de oricine.

Adresindu-se, deci, tuturor cate
goriilor de oameni, cartea urmăreș
te să ridicâ vălul de pe tot „neth- 
telesul" din muzică, să famililarizo- 
ze pe cititori cu istoria muzicii, cu 
principiile ei atît de diverse și cu 
harurilo-i inestimabile.

Purtîndu-i pe cei doi copii — e- 
levt la școala sunetelor -— prin toa
te „camerele" muzicii, ureînd toata 
treptele acestei minunata arto, au
torul dorește (și reușește magistral) 
să nu rărnîna nimic necunoscut din 
ceea cO contribuie la formarea unei 
culturi muzicale.

Vastă acțmne
Valorificarea lemnului din pădu

rile munților ce împrejmuiesc Va
lea Jiului se împletește în mod ar
monios cu acțiunea vastă și perma
nentă de reîmpăduriro a terenurilor 
defrișate. Numai în acest an, Ia Răs
coala, Jieț, Maleia, Bilele și pe alte

REDACȚIEI
de împădurire

terenuri au fost plantați 830 000 pu- 
ieți de pin și molid. Suprafața plan
tată de salariații Ocolului silvic din 
Petroșani însumează 170 hectare. Cu 
timpul, pe terenurile defrișate vor 
crește arborii tinerelor păduri ce 
vor împodobi munții noștri.

NOTE
tatățite sitei

Există o mie și una de forme prin care ziarele și 
revistele sînt prezentate cititorilor. Printre acestea 
sint și vitrinele cu Noutățile zilei. Nu există un 
chioșc de difuzare a presei în întreagă Valea Jiului, 
să nu aibă o asemenea vitrină. Cînd le referi la nou
tățile zilei te gindești Ia ziarele și revistele sosite in 
Ziua respectivă. Privind însă „noutățile zilei" de Ia 
chioșcul de difuzare a presei nr. 12 din Lupeni, con- 
stați că ziarele prezentate au fost proaspete cu 4—5 
zile înainte. Și culmea ironiei ! Sint prezentate ziare 
care de cele mai multe ori nici nu mai există de vin- 
zare, fiind epuizate. In schimb, ziarele din ziua res
pectivă sînt, dar nu sînt... popularizate. Motivul ? E 
greu pentru vînzătoare să schimbe vitrina in fiecare 
zi. Așa stînd lucrurile există două alternative. PRI
MA : Să se adauge Ia noutățile zilei și cuvintele de 
ieri, de alaltăieri și așa mai departe. A DOUA : vitri
na să se înnoiască în fiecare zi. Atunci noutățile zilei 
ar fi intr-adevăr... noutăți.
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NEPOȚELU

de pe

Portița de la intrare a 
icnit sciirt. Pe aleea 
mărginită de flori, ce 

răspindeaii un parfum suav, 
alerga val-virtej un băiețel 
ca de vreo 6 anișori. Bunica 
și-a ridicat privirea
gherghef, a întrerupt pînă și 
vorba începută cu colo două 
vecine iutinipînindii-și nepo
țelul. Un sărut mina spus 
printre două respirații iuți dc 
alergătură și Mera Emil Tuțu 
își îngropa obrajii îmbujorați 
în poala bunicii.

— Iarăși ai alergat, puișo- 
rulo — îl spuse bunica min- 
giindu-i căpșorul și sărutindu-1 
po ochi, pe frunte, pe obraji.

— Am alergat să-ți spun, 
să-ți spun, că m-am pregătit 
de școală.

— De școală ? Mai ai plnă 
începe școala puișorule.

— Știu bunicuță, dar am 
fost cu mămica Ia Lupeni și 
mi-a cumpărat uniformă.

— La I.upeni ?
— Da. La Vulcan era in

ventar și n-am mai avut răb
dare să aștept. Mi-a cumpă
rat șî ghiozdan, caiete, penar, 
creioane și...

— Cărți nu ți-a cumpărat ?
— Vai, bunică, nu știi ? 1 

Păi cărțile le primim gratuit 
dc Ia școală. Dar mai avem 
de făcut (pregătiri. Miine num-

parăm plastilină, culori și cer
neală.

—- Măi, măi, co școlar are 
bunica !

— O să fiu și pionier, bu
nică ?

— Ai să Hi mai tîrzhi dacă 
Înveți bine.

— învăț bunicuță, învăț, Nu
mai note do zece 
duc și ție și la 
mămica.

— Dar o poezie

Una din nume
roasele machete â- 
flale in expoziția 
inovatorilor -—des
chisă la jumătatea 
lunii august la U- 
zina de reparat u- 
lilaj minier din 
Petroșani.

am să-ți 
tăticii și

a- 
la

tu
ai 
la

cele 
o re

gla s 
dedicată

din care 
învățat la grădiniță spui 
bunica ?

Emil a privit sfios Ia 
două vecine apoi, făqind 
verență a început cu 
cristalin o poezie
mamei. Vecinele au aplaudai 
ca la spectacol iar bunica și-a 
sărutat „artistul". Fiindcă Emi- 
luț a mai făcut o destăinuire. 
Cînd va fi mare se va face 
artist.

încurajat rlc cei (rci spec
tatori, Emihiț a mai recitat o 
poezie dedicată partidului. Pe 
obrajii bunicii s-au furișat două 
lacrimi ca niște boabe de 
mărgăritar. Erau oare lacri
mile aducerii aminte a copi
lăriei el fără bucurii, ori ale 
zilelor fericite pe care le tră
iește azi nepoțelul ? Zîmbetul 
ce-i aureola chipul arata că 
sint lacrimi de fericire.

D. CRIȘAN
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PROGRAMUL I

ta renunțat la borcane
Ne aflăm în plin sezon de preparare a. conservelor 

pentru iarilă. Venind in intimpinarea dorinței gospodi
nelor, O.C.L. Industrial a deschis, la halele din Petro
șani, o unitate sezonieră de desfacere a borcanelor. 
M-a trimis nevasta să ctimpăr borcane de diferite mă
rimi. Cum ordinul nu se discută m-am executai pe 
dată. Caut prin toată piața unitatea sezonieră, dar 
n-am găsit-o. Cînd mai, mai să renunț dau de ea in
tr-un loc dosnic. Borcane n-am cumpărat însă, deși 
existau din toate gradele și contigenfele. Am renun
țat la borcane deoarece pentru a ajunge la ele tre
buia să escaladez mormanele de gunoi și să traversez 
niște bălți cu apă. Și cînd te gindești că marc lucru 
nu ar fi să se facă depozitarea gunoiului de la hale, 
la locul amenajat special în acest scop. Transportarea 
lui zilnică și aducerea citorva mașini de zgură pen
tru nivclatul terenului ar anihila focarul dc infecție 
care există în acel loc și ar face totodată accesibilă 
calea spre borcane.

D. C.

CIORTEA I., Lupeni : Problema 
sesizată de dv. că Ia stadionul din 
Petroșani nu se pun îu vînzare, cu 
prilejul manifestațiilor sportive, ră
coritoare în cantități suficiente a fost 
discutată cu conducerea T.A.P.L. ca
re a luat măsuri ca în viitor publi
cul spectator să fie satisfăcut cu ră
coritoare corespunzător cerințelor.

ZOTA CONSTANTIN, Petrila : Re
feritor la excursiile cu fruntașii în 
producție, organizate în mai multe 
etape de către comitetul sindicatului 
E. M. Petrila, au apărut în ziare re
petate articole ceea ce a făcut ca 
cele relatate de dv. să nu mai poată 
fi date publicității.

In problema contorului ridicat pen
tru verificare, încă din luna februa
rie a. c. am intervenit la Secția re
țele din Petroșani a I.J.E.H. pentru 
cercetare și răspuns.

Așteptăm și alte articole cu aspec
te concrete dim viața colectivului în 
care munciți.

NEAGȘU ȘTEFAN, Lupeni : Privind 
problema ridicată de dv., vă comu
nicăm că în noile liste cuprinzind 
locurile de muncă cu condiții deo
sebite pentru care se acordă con
cediu suplimentar de odihna “v— e- 
iaborate de organele în drept potri
vit noii legislații a concediilor de 
Odihnă — și care sînt în vigoare 
de la 14 iulie 1968, nu este cuprin
să funcția de conducător auto.

In consecință, pentru șoferii de au
tocamioane (de peste 3 tone) ori de

MIERCURI 4 SEPTEMBRIE 1968

10,00—10,36 Tv. pentru specialiștii din industrie. 
17,30 Pentru copii. „Cum să facem o balenă". 
17,50 Filmul „Ciufuliri".
18,00 Tclecronica economică.

Curs de limba germană (reluarea lecției 
a 8-a).
Club XX —- emisiune pentru tinerei.19,00

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Te laud, le apăr și te cînt — rec.tal 

versuri.
Muzică populară românească. 
Reportaje filmate.
Tineri interpreți.
Avanpremieră.
Telecinemateca: „Fata bătrînă" — film 
Listic cu Bette Davis.

20,30
21,00

23,00
23,15

Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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Mii He tiliMiie 
îi flmllrn 3 fflimini 
minier fiaiau

MIERCUREA CtUC. — La minele 
Bălan din județul Harghita a intrat 
in funcțiune, cu patru Iutii înainte 
de termenul prevăzut, o nouă și 
modernă linie tehnologică dt> prepa
rare a minereului cuprifer. Este n 
4-a instalație dc acest lei dală aici 
in funcțiune. întreprinderea șl-a spo
rit astfel cu 25 la sută capacitatea 
de producție. Tot la Bălan S-a înche
iat construcția primului put de ex
tracție dc suprafață. Bl va descon
gestiona o parte însemnată a trans
portului subteran. A început, totoda
tă, construcția unei noi uzine de 
preparare a minereului, care va dis
pune de trei linii tehnologice dc 
preparară a minereului cuprifer. O- 
biectivele intrate în funcțiune, ca și 
cele aflate in construcție, fac parte 
dintr-un complex de lucrări de ex
tindere și dezvoltare a acestui cen
tru minier, care, în 1970, va realiza 
o producție de 2 ori mai mare decît 
în 1966.

(Agerpres)

autobuze pe trasee permanente, nu 
se mai acordă suplimentul de con
cediu de 6 zile lucrătoare. Pentru 
aceste funcții se acordă, cu începere 
de Ia 14 Iulie a. c., concediul de o- 
dihnă ca pentru orice alt salariat 
(a cărui durată Se stabilește in ra
port cu vechimea in muncă intre 
i5=“24 zile lucrătoare).

A. RADULESCU, Petroșani: Nu 
tot Ceea ce sc Scrie poate șl fi pu
blicabil. Așa Că „Panseurile'' și ex
plicațiile unor proverbe și vorbe 
celebre sint bune pentru „lansate" 
tnl.r-un cerc de prieteni, eventual 
ia... zile onomastice !

GHEORGHE BOZU, Lupeni: Spor
turile" pe care le indicați unor ser
vili, întitziați, birocrat!, guralivi, 
ele. sint... forțate. Și nu-și servesc, 
cu adevărat, scopul. Iar anecdotele 
„Culese de pe Vale" — arhicunos
cute. Scrieți-aie, așa cum făceați 
mai des cindva, lucruri interesante, 
noi dc la locul dv de muncă, din 
viața Socială și cultural-arlistică a 
Lupeniului, țineți-ne la Zi cu tot ce 
considerați că merită a li cunoscut 
de masa largă a cititorilor ziarului.

CONTINUĂRI DIM PAGINA I

DIN NOU LA ȘCOALA
vor acumu/a noi cunoștinfe, 
vor invâ/a.

Soneria anuii/ă apoi sfirși- 
lul primei oro de curs clin 
noul an școlar. Profesorii Muș
teaua Pompiliu, Todea Maria, 
Stolcu/a Romulus, Cioloian Au
rora, Chcrciu Nicolae ele. se 
indreaptâ spre cancelarie mul-

tumifi. Discuțiile continuă încă 
mult timp în sala profesorală, 
pe coridoare, in clase și chiar 
pe stradă...

Momente asemănătoare au a- 
vut loc in toate liceele cu 
sec/ir serale din Valea Jiului. 
Le dorim tuturor succes in 
noul an școlar care a începui.!

Combinatul de înorișănâfe 
azotoase Urgii ioreș

Str, Ghsorghe Doja nr. 300, telefon 4141, 5616, 2883,

Livrează pe bază de co
mandă oxigen tehnic cali
tatea I îmbuteliat

TIRGUL DE TOAMNĂ
DE LA LAUSANNE

Stația de îmbuteliat oxigen funcționează șî livrează 
(onlinuu in trei schimburi. Sărbătorile legale și dumini

cile nu se lucrează.

unei instalații de foraj, In
strument de măsurat, rulmenți 
etc. Mobila românească vă fi, 
dc asemenea, prezentă, ca și 
produsele industriei de con
fecții sau produsele de arti
zanat. Muzica populară, alil 
do apreciată în Elveția va fi 
— ca să spun așa — „oferită 
pe viu" prin prezența unui ta

raf de lăutari. Șl pentru ca 
„gustul" României , să fie cu
noscut pe deplin, un restau
rant improvizat în acest tirg 
va oferi specialitățile „grăta
rului" nostru.

Un amănunt suplimentar; a- 
nul trecut, Comptoire Suisse 
a lost vizitat de turiști venit 
din 52 de țări.

Pentru beneficiarii cu consum mare de oxigen, asigu- 

ăm spații de depozitare pentru a crea stocuri cu tuburi 
line.

Se pol depune comenzi cu necesarul pe anul 1969 spre

contractare,
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5,00 Buletin do știri ; 5,05— 
6,00 Program muvzcal de dii- 
nirneață; 5,15 Gimnastică j
5.30 Buletin de știri; 6,00—
3.25 Muzică și aclualiilăti;
8.25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
0.00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată;
9.30 Lectura dramatizată;
10,00 Cintăm libertatea — pro
gram de cîntece; 10,10 Pagini 
din operete; 10,30 Cîlîtă Ma- 
rîoara Tănase șl Fanică Stă- 
ncscu-Românești ; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Ora specia
listului. știința conducerii În
treprinderii; 11,25 Recital de 
opera Elena Crivăț și Mugur 
Bogdan: 11,45 Sfatul medicu
lui ; 12,00 Muzică ușoară;
12.30 Intilnire cu melodia
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,00 Tineri inter
pret! do muzică populară;' 
Maria Stoica, Ileana Grecules- 
cu și Constantin Ghergliina; 
14,15 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri): 14,50 Cînte- 
cc noi din repertoriul Petulei 
Clark; 15.00 Buletin dc știri. 
Buletin meteo-rulier; 15,05
Recital Jacques Thibaiid ; 
15,20 Ari:i din operete; 15,30 
Consultație juridică; 15,40 
Muzică ușoară de Temlstocle 
Popa și Gelu Solomonescu; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic ; 16,20 Cîn- 
lece populare cu Ștefania Ra- 
reș ; 16,30 Corespondență spe
cialii i 17,15 Antena tineretu
lui : 17,45 Te cîlîtă azi întreg 
poporul — montaj de cîntece 
și versuri; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Tribuna radio. 
Experimentul în viața econo
mică ; 18,15 Vechi melorlit
populare; 18,40 Pagini cele
bre din opere,- 19,00 Radioga- 
zela de seară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05
Carnet plastic; 20,20 Muzică 
populară ; 20,35 Din cele mai 
frumoase melodii de dragoste; 
20,55 Noapte buna, copii ; 
21,00 Doua cintece distractive 
interpretate dc Horst și Beno; 
21,05 Gala umorului: Stela 
Popescu ; 21,25 Orașele în 
nurziica ușoară ; 22,00 Radio
jurnal. Buletin melcorologrc.
Sport; 2.2,20 Zece minute cu
orchestra Jean Ionescu ;
Moment 
noin '68

poetic i 22,35
23,35 Melodii

22,30
Melro-
liric e;

24,00 Buletin de știri ; 0,05r— 
5,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știri și meleo-Tuliere 
la orele 1,00, 2,00 șî 4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Codrule, frunzele tale 
— emisiune ds folclor; 7,30
Buletin de știri. Buletin ne- 
teo-rutier; 7,40 Muzică ; 7.45 
In sunet de fanfară ; 8,00 Mu
zicuța și ocarina ; 8,10 Tot
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 3,30 Buletin de știri ; 
9,00 Fragmente din opera „Ro
man și Juliela" de Zandonki; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică ușoară de Robert 
Flavian și Gelu Mih&ilă ; 10,30
Vreau să știu ; 10,55 Noi înre
gistrări de muzică populară; 
11,15 Culori sonore; 12,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic; 12,11 Cintece popu
lare; 12,30 Muzică din ope
rete românești ; 13,15 Viers
și joc; 13,30 Din țările socia
liste; 13,50 Recital de operă 
Vera Rudeanu ; 14,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutior: 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Parada melodiilor îndrăgite ; 
15,45 Cîntă Anca DSnîlă și 
Petru Bundiș; 16,15 Jocuri
populare ; 16,20 Sfatul medicu
lui i 16,25 Mozaic muzical; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Prelucrări 
din folclor; 18,00 Cîntece de 
Gheorghe Dumitrescu; 13.15 
Melodii din repertoriul Iui 
Jacques Hustiin ; 18,30 Memo
ria pamînlului românesc; 
18,50 La microfon, Trio Armo
nia: 18,55 Buletin dc știri; 
19,00 Emisiune de folclor; 
19,30 Scriitori la microfon. 
Ștefan Loca; 19,50 Arii din 
operele ; 20,00 Concert simfo
nic ; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Pagini din opere; 21,45 
Prietenii meii scriitori: Con
stant Tonegaru ; 22,00 Săptă- 
mîna culturii bulgare; 22,34 
Muzică ușoară ; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Pagini din ope
ra „Fata de Ia Cozia" de 
Emil Monția; 24,00 Revista 
< înleccior ; 0,55—1,00 Buletin
de știri. Buletin meteo-rutier.

FILME
JOI 5 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Duelul lung; Republica: 
Surcouf, tigrul celor șapte 
mari; PETRILA : Nebunul din 
laboratorul nr. 4; LONEA — 
7 Noiembrie: Cei șapte sa
murai ; Minerul: Oscar: A- 
NINOASA: Martin soldat;
VULCAN: Balul de sîmbătă 
seara; PAROȘEN1: Împușcă
turi pe portativ; LUPENI — 
Cultural: Eroii de la Tele
mark; Muncitoresc: Fragii
sălbatici; URICANI: Capcana.

i
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CONFERINȚA STATELOR NEPO
SESOARE DE ARME NUCLEARE CURIER • CURIER • CURIER

GENEVA 3 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
In cursul zilei de luni, grupul de 
lucru alcătuit din cinci state, 
printre care și România, și însăr
cinat cu redactarea ordinei de 
zi a Conferinței statelor nepo
sesoare de arme nuclecre a 
dat forma definitivă agendei im
portantei reuniuni ce se desfă
șoară la Palatul Națiunilor din 
Geneva. In ședința plena ă de 
marți, pa rtici pa nți i la conferin
ță au adoptat în unanimitate 
programul de lucru și ordinea 
de zi recomandată.

Ordinea de zi prevede ca 
puncte principale măsuri de na
tură să asigure securitatea sta
telor neposesoare de arme nu
cleare ; crearea de zone denu- 
clearizate ; prevenirea proliferă
rii armelor nucleare ; asigurarea 
încetării rapide a cursei înar
mărilor nucleare, și înfăptuirii 
dezarmării nucleare ; programe
le de cooperare în domeniul u- 
tilizării pașnice a energiei nu
cleare. Conferința va aborda, de 
asemenea, problema garanțiilor 
împotriva deturnării spre sco
puri militare a materiilor fisio
nabile brute sau speciale desti
nate unor scopuri pașnice, pro
blema garanțiilor contra spiona
jului industrial, precum și moda
litatea prezentării către o orga
nizație internațională a unor 
rapoarte periodice asupra na
turii asistenței în domeniul teh
nologiei nucleare, ca și asupra 
naturii și volumului materiilor 
fisionabile speciale furnizate sta
telor neposesoare de arme nu-

„Stare de dezastru
civil66 la Berkeley (S.U.A.)

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Guvernatorul statului Califor
nia a ordonat luni „stare de 
dezastru civil" în orașul stu
dențesc din Berkeley ca urma
re a incidentelor din ultimele 
trei zile dintre poliție și stu- 
denți. In baza acestui ordin au 
fost interzise întrunirile, de
monstrațiile și circulația pe 
străzi între orele 20 și 6 dimi
neața.

Incidentele au început sîm- 
bătă dimin.eața, cînd poliția a 
intervenit pentru a împrăștia o 
demonstrație studențească or
ganizată în semn de protest 
împotriva reprimării brutale a 
demonstrațiilor antirăzboinice de 
la Chicago cu prilejul convenți
ei Partidului democrat de săp- 
tămîna trecută. Cei aproxima
tiv 3.000 de studenți, care par
ticipau la demonstrația din pia
ța Universității din Berkeley au 
răspuns aruneînd cu pietre în 
polițiști. Douăzeci și unu de 
studenți au fost arestați în 
cursul demonstrației. Poliția a 
intervenit din nou duminică 
seara pentru a împrăștia o al
tă demonstrație a studenților 
de la Universitatea Berkeley, o- 
perînd alte 15 arestări.

După reforma 
circulației 
din Suedia

STOCKHOLM 3 (Agerpres). 
— Cînd parlamentul suedez a 
votat, anul trecut, schimbarea 
sensurjlor de circulație în în
treaga țară de pe partea stin
gă pe dreapta, oponenții aces
tei măsuri au prezis că ea se 
va solda cu „o baie de sînge" 
Marți, exact la un an după in
troducerea noilor reguli de cir
culație, s-a dovedit că previziu
nile acestora au fost greșite. 
Biroul central de statistică din 
Stockholm a anunțat că în a- 
ceastă perioadă 903 persoane 
au fost ucise în accidente de 
circulație, față de 1023 persoa
ne în aceeași perioadă a ani
lor 1966—1967. Numărul răniți- 
lor a crescut însă de la 4.724 la 
5.400.

Previziunile, potrivit cărora 
pietonii vor avea cel mai mult 
de suferit de pe urma acestei 
reforme, s-au dovedit, de ase
menea, eronate. In perioada 
respectivă au fost uciși 67 pie
toni, față de 87 în anul pre
cedent.

Reforma circulației din Sue
dia a costat, pînă în prezent, 
suma de 600 milioane coroane 
(120 milioane dolari). 

| Tragicul bilanf
I al cutremurului dm Iran

TEHERAN 3 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat ofi
cial publicat marți dimineața la Teheran, in urma recentului 
cutremur de pămînt care a făcut ravagii în provincia irania
nă Khorassan, și-au pierdut viața 10.480 de persoane, alte 
11.548 degajate de sub dărîmături aflindu-se în stare gravă. 
In plus, aproximativ 35.000 de oameni au fost răniți ușor și au 
primit îngrijiri pe loc.

La Khakh, localitatea cea mai puternic atinsă de cutre
mur, numărul morților depășește acum 4.000 (aproximativ 
jumătate din populație), alți 600 sînt răniți. Un alt sat, 
Dachte Bayaz, numără 3.000 de morți la o populație de 3.500 
de locuitori.

Potrivit declarațiilor făcute de echipele de ajutor, aceas
tă proporție se regăsește în cea mai mare parte a satelor 
și cătunelor situate în jurul Khakhului.

I a Teheran s-a anunțat că in întreaga țară a fost decla
rată zi de doliu în memoria celor dispăruți, al căror număr, 
potrivit unor date neoficiale, se ridică la 20.000.

cleare pentru utilizare în scopuri 
pașnice. încheierea unui tratat 
de interzicere completă a expe
riențelor nucleare și încetarea 
producției de materiale fisiona
bile în scopuri militare, ca și în
cetarea fabricării armelor nucle
are, vor sta, de asemenea, în 
centrul preocupărilor conferin
ței. In ce privește folosirea paș
nică a energiei nucleare, ordi-

© Grupul de lucru al
cătuit din cinci state, 
printre care și România, 
a dat formă definitivă 
agendei importantei reu
niuni. @ Principalele mă
suri de natură să asigu
re securitatea statelor 
neposesoare de arme 
nucleare. @ Cuvîntarea 
rostită de șeful delegați
ei R.F.G., Willy Brandt.

nea de zi prevede discutarea 
problemei accesului la echipa
mentele, materialele și informa
țiile științifice și tehnologice des
tinate utilizării pașnice a energi
ei nucleare, schimbului acesto
ra între state neposesoare și 
cele posesoare de arme nuclea
re. Se ține seama în mod spe
cial de nevoile regiunilor in curs 
de dezvoltare. Chestiunea ex
ploziilor nucleare în scopuri 
pașnice va fi, de asemenea, a- 
bordată. In acest sens se subli
niază necesitatea ca și țările

Importante forțe de poliție 
au fost dislocate în orașul stu
dențesc din Berkeley pentru a 
preveni noi demonstrații și a 
aduce la îndeplinire măsurile 
luate de autorități.

©
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Peste 200 de polițiști au patru
lat luni seara pe străzile ora
șului Newport, pentru a evita 
reeditarea incidentelor rasiale 
ce s-au produs în noaptea de

R. P. POLONĂ. — Arhitectură modernă și veche în bună ve
cinătate Ia Varșovia — Palatul Ostrogski și noul sediu al So
cietății Chopin.

BOLIVIA: 25000 de 
învățători și profesori 
în grevă

LA PAZ 3 (Agerpres). ■— In 
ciuda amenințărilor cu conce
dierea, peste 25 000 de profe
sori și învățători bolivieni au 
declarat o grevă generală în 
sprijinul cererilor de mărire a 
salariilor. Greviștii cer, de a- 
semenea, eliberarea liderilor 
sindicali arestați în ultimele 
săț tămîni. 

nenucleare să beneficieze de a- 
vantajele ce vor rezulta din e- 
fectuarea acestor explozii.

Trecîndu-se la discuții, șeful 
delegației iraniene, M. Vakil, și 
șeful delegației Yemenului, A. 
Tarcici, au insistat asupra ne
cesității renunțării la amenința
rea sau la folosirea armelor 
nucleare, ca și asupra impera
tivului dezarmării nucleare. Ei 
au cerut să se realizeze un a- 
cord cu privire la garanțiile de 
securitate și egalitate în drep
turi a tuturor statelor în ce pri
vește accesul la tehnica nuclea
ră și utilizarea ei în scopuri paș
nice.

Luind apoi cuvintul, șeful delega
ției R.F.G., Willy Brandt, a propus 
adoptarea unei rezoluții sau 
convenții asupra securității sta
telor nenucleare și a obligativi
tății renunțării la forță ca prin
cipiu suprem al relațiilor inter
naționale. Statele, a spus el, 
trebuie să se angajeze să-și în
temeieze relațiile pe principiile 
egalității, autodeterminării po
poarelor și soluționării litigiilor 
prin mijloace pașnice. El a de
clarat că guvernul vest-german 
este gata să coopereze în vede
rea normalizării relațiilor aintre 
vestul și estul Europei, a faci
litării schimburilor culturale, e- 
conomice și științifice dintre ele. 
Vorbitorul a subliniat — de ase
menea — că una din sarcinile 
primordiale ale conferinței este 
garantarea și promovarea cer
cetării, a dezvoltării și folosirii 
energiei nucleare în scopuri paș
nice.

sîmbătă spre duminică în car
tierele populate de negri, și 
care au provocat pagube de 
peste două milioane dolari. In 
unele sectoare au avut loc to
tuși ciocniri între poliție și gru
puri de cetățeni de culoare.

Negrilor din Newport le es
te interzis accesul în magazi
nele pentru albi. Acesta a 
fost, de altfel, și motivul ime
diat al incidentelor.

evenimentelor din Nigeria
PORT HARCOURT 3 (Ager

pres). — In legătură cu situa
ția militară din Nigeria, unde 
după cum se știe trupele fe
derale au lansat în ultima 
săptămînă o ofensivă genera
lă în- speranța de a cuceri ul
timele trei orașe care au mai 
rămas în mîna biafrezilor, nu 
au parvenit prea multe infor
mații. O singură știre transmi
să de agenția Reuter, care ci
tează un purtător de cuvînt 
al armatei federale nigeriene, 
arată că în prezent se duc 
lupte violente pe străzile ora
șului Aba. întrucît nu există 
și alte surse care să ateste 
autenticitatea acestei informa
ții, nu se poate ști cu preci
zie dacă într-adevăr trupele 
federale au pătruns în oraș.

Indiferent de situația de pe 
frontul provinciei orientale ni
geriene, care s-a reslrîns tot 
mai mult o dată cu ofensiva 
trupelor federale, rămîne un 
fapt inconlestabil că situația 
milioanelor de refugiați care 
fug din calea urgiei războiului 
este dramatică.

Modestele ajutoare pe care 
Crucea Roșie Internațională

ANGLIA^ întreaga povară a sacrificii
lor este suportată de oamenii muncii

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Lordul Wright, președintele 

Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C.), reunit luni la 
Blackpool, a cerut primului mi
nistru Harold Wilson să atenu
eze politica de austeritate și de 
înghețare a prețurilor și sala
riilor, avertizînd că, în caz 
contrar, Partidul laburist ar 
putea să piardă sprijinul unei 
mari părți a muncitorilor en
glezi. El a subliniat că deși 
T.U.C. aprobă intențiile guver
nului de a îmbunătăți situația 
economică a țării, nu se poate 
trece cu vederea asupra fap
tului că întreaga povară a 
sacrificiilor este suportată de 
oamenii muncii.

In cercurile congreșiștilor se 
consideră că guvernul laburist 
trebuie să facă față unor pro
bleme amenințătoare, ca urma
re a atacurilor lansate de ari-

Sporirea numărului 
șomerilor în Franfa

PARIS 3. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : O anchetă trimestrială e- 
fectuată de Ministerul Francez 
al Afacerilor Sociale la 1 iulie 
a.c. scoate în evidentă o scă
dere relativă a populației acti
ve din Franța. Astfel, efectivul 
brațelor de muncă din industrie 
și comerț era la 1 iulie a.c. cu 
2 la sută mai redus față de 
1967. In total, această reduce
re poate fi evaluată la 150.000 
de persoane anual. Unele ziare 
precizează însă că ancheta în 
chestiune este parțială, deoare-

<»APo«ia: critici sacre la 
aflrcsa actuatalDi premier

TOKIO 3 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
Evenimentul politic de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, căruia 
ziarele japoneze i-au consacrat 
primele pagini, este seminarul 
anual de vară al fracțiunii din 
Partidul liberal-democrat de 
guvernămînt, condusă de Takeo 
Miki, actualul ministru de ex
terne al Japoniei. In fața a 270 
de adepți, între care 51 de de- 
putați, Miki ar fi criticat actua
la administrație condusă de 
Sato. In orașul Karuizawa, pre
fectura Nagano, unde a avut 
loc seminarul, el a subliniat 
necesitatea de a se crea „un 
guvern bazat pe dialog și în
credere", pe „sinceritate și ho- 

urnia să le transporte pentru 
ajutorarea refugiaților riu au 
putut ajunge la destinație, de
oarece autoritățile militare fe
derale au anunțat luni că vor 
doborî orice avion care va 
zbura spre puținele aerodro
muri care au mai rămas sub 
controlul biafrez. Cu toate a- 
cestea, sfidînd avertismentul, 
uti avion de tip „DC-6 B" a de
colat din Insula Fernando Po 
și a aterizat în bune condiții 
pe un aerodrom construit în 
nordul teritoriului controlat de 
trupele biafreze.

Piloții Crucii Roșii Interna
ționale n-o să mai înfrunte în
să riscurile de a fi ' doborîti 
de aviația sau antiaeriana for
țelor militare nigeriene. O ști
re sosită marți seara anunță în
cheierea la Lagos a unui a- 
cord care va permite, în sfîrșit, 
după atîtea amînări, zborul 
nestînjenit al avioanelor Crucii 
Roșii. Acest acord, relatează a- 
genția France Presse, a fost 
semnat de șeful guvernului fe
deral, generalul- Gowon, șl de 
August Lindt, comisar general 
al Crucii Roșii Internaționale 
pentru Africa occidentală. El 
prevede că avioanele „carită-

pa stingă a T.U.C., condusă 
de Frank Cousins, secretar
general al sindicatului mun
citorilor din transporturi, și de 
greva metalurgiștilor, prevăzu
tă să înceaj ă la 23 septembrie, 
la care se așteaptă să partici
pe peste 800 000 de muncitori. 
Potrivit agenției U.P.L, hotă- 
rîrea sindicatului muncitorilor 
metalurgiști de a declanșa a- 
ceastă grevă a creat „o stare 
de spirit sumbră" în cercurile 
de afaceri britanice, întrucît 
ea poate afecta și alte sec
toare de activitate.

Asupra primului 
Wilson se exercită 
pentru ca acesta să

ministru 
presiuni 
determi

ne patronatul să se situeze pe 
o poziție mai suplă în tratati
vele cu reprezentanții sindica
tului metalurgiștilor, în spe
cial în problema sporirii sala
riilor.

ce ea privește numai un an
samblu de întreprinderi, gru- 
pînd 7 milioane și jumătate de 
salariați din totalul- de 30 mi
lioane de persoane, cit numără 
populația activă a Franței.

Agravarea șomajului este 
deosebit de sensibilă în indus
tria carboniferă, textilă, de îm
brăcăminte, pielărie, materiale 
de construcție, în construcții 
și alte sectoare. Ziarul „L'Hu- 
manite" arată că dacă nu se 
iau măsuri energice, s-ar pu
tea ca pînă la 1 ianuarie 1969 
numărul șomerilor să depășeas
că 700.000.

tărîre" și nu pe „confruntare 
și provocare".

In cercurile comentatorilor 
de la Tokio se afirmă că criti- 
cile formulate de Miki la a- 
dresa guvernului din care face 
și el parte au fost apreciate de 
partizanii fracțiunii sale drept 
o virtuală exprimare a intenți
ei sale de a candida la postul 
de președinte al Partidului li
beral-democrat, cu ocazia con
ferinței sale din noiembrie, cînd 
urmează să se aleagă noua con
ducere a partidului. Cu toate 
că el nu a făcut nici o preci
zare referitoare la alegeri, re
marcile sale sînt considerate 
drept cele mai severe critici 
la adresa actualului premier.

ții" vor putea zbura, începînd 
cu data de 5 septembrie, timp 
de zece zile, între orele 7 si 
16 GMT. Cu toate acestea, es
te prea puțin probabil că po
dul aerian realizat între Insu
la Fernando Po și aeroportul 
Crucii Roșii din Biafra va pu
tea contribui într-o măsură 
substanțială la ajutorarea popu
lației refugiate în rîndul că
reia zilnic mor numai de foa
me peste 4.000 de persoane.

☆
ALGER 3 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Algeriei a anunțat stabilirea 
de relații diplomatice la nivel 
de ambasadă între Algeria și 
Nigeria.

Surse autorizate algeriene au 
declarat că această hotărîre a 
fost luată ca o expresie a 
sprijinului acordat de Algeria 
guvernului federal și integri
tății teritoriale a Nigeriei.

Atrage atenția faptul că sta
bilirea de relații diplomatice a 
fost anunțată în ajunul confe
rinței la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane, la care 
va participa și generalul Go
won, șeful guvernului federal 
nigerian.

Ivan Budinov, ministrul co
merțului exterior al R.P. Bul
garia, a avut o întrevedere cu 
un grup de reprezentanți ai so
cietății austriece „întreprinde
rile reunite pentru siderurgie". 
A avut loc o convorbire refe
ritoare la lărgirea în continua
re a colaborării și relațiilor co
merciale între Societatea aus
triacă amintită și întreprinderi 
bulgare economice și de co
merț exterior.

s»

In urma analizei făcute de 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
privind îndeplinirea planului e- 
conomic în prima jumătate a 
anului 1968, s-a constatat că 
și în primele șase luni ale a- 
cestui an s-a realizat dezvol
tarea continuă cu o rată medie 
de creștere a venitului națio
nal de 5 ia sută și de 7 la 
sută a producției de mărfuri 
industriale. Creșterea producti
vității muncii a fost de aproape 
7 la sută. De asemenea — du
pă cum se arată in comunica
tul Consiliului de Miniștri — în 
această perioadă veniturile 
populației au crescut cu 1,8 
miliarde mărci, iar volumul co
merțului cu amănuntul cu 4,2 la 
sută.

Scăderea ritmului de dezvol
tare economică a Italiei în a- 
cest an a fost discutată de 
Consiliul de Miniștri, care a 
preconizat adoptarea unor 
măsuri pentru stimularea inves
tițiilor. Potrivit datelor oficia
le, producția industrială a 
crescut în primele șase luni 
ale anului acesta cu 4,7 la su
tă, în timp ce în anul 1967 spo
rul a fost de 10,9 la sută, iar 
în anul 1966 de 11,2 la sută. 
Primul ministru, Leone, a pre
cizat că măsurile luate de gu
vern vor fi supuse dezbaterii 
parlamentului.

In semn de protest împotriva 
războiului din Vietnam, un 
grup de 206 rezerviști din ar
mata americană au anunțat că 
intenționează să dea in jude
cată Ministerul Forțelor Armate 
deoarece au fost mobilizați în 
mod ilegal. Avocatul grupului, 
G. Conklin, a declarat că re
zerviștii, proveniți din Insula 
Hawai, consideră că mobiliza
rea lor violează drepturile lor 
constituționale „deoarece Con
gresul nu a făcut o declarație 
de război in Vietnam". O ac
țiune judiciară similară a fost 
introdusă și de 113 rezerviști 
din Baltimore.

• ©•
Consiliul executiv al Organi

zației Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.) reunit la Sienne 
a hotărît, în unanimitate, să 
prezinte viitoarei conferințe ge
nerale a U.N.E.S.C.O. candida
tura Iui Rene Maheu la postul 
de director general.

PENTRU INTERZICEREA
1 PARTIDULUI NATIONAL 
î DEMOCRAT DE EXTREMĂ 

DREAPTĂ
Președintele sindicatului me

talurgic vest-german „I. G. Me- 
tall", Otto Brenner, a adresat 
liderilor politici și juriștilor din 
Germania occidentală un apel 
în care le cere să acționeze, 
prin toate mijloacele posibile, 
pentru interzicerea Partidului 
Național Democrat de extremă 
dreaptă, ca o „organizație po
litică anticonstituțională". Otto 
Brenner critică, totodată, alian
țele electorale încheiate de U- 
niunea Creștin Democrată și 
Partidul Liber Democrat cu 
Partidul Național Democrat, în 
Saxonia inferioară.

Această bătrînă în vîrstă de aproape 100 de ani din Rio Maior, un sat din Portugalia, 
mai muncește pentru a se putea întreține. (Foto Talimprensa)

CURIER . CURIER » CURIER

Un puternic cutremur de pă- 
mint a fost înregistrat marți 
dimineața în partea de nord- 
vest a Turciei. .Intr-un comuni
cat oficial publicat la Ankara 
se arată că pînă în prezentau 
fost scoși de sub dărimăturile 
unei case din localitatea Bar- 
tin de pe malul Mării Negre 
patru morți. Același comunicat 
menționează că comunicațiile 
cu orașul Zanguldak sînt între
rupte.

POPULAȚIA PARISULUI: 
9.220.000 DE LOCUITORI

Datele Institutului național 
de statistică indică o creștere 
a populației Parisului cu 
750.000 de locuitori, în ultimii 
șase ani. Cifrată în 1962 la 
8.470.000, populația capitalei 
Franței este astăzi de 9.220.000 
de locuitori.
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La Institutul de igienă și e- 
pidemiologie din Vidin (Bulga
ria), specialiștii lucrează la 

perfecționarea hemosedografuiui 
fotoelectric, care permite înre
gistrarea automată a oricărei 
schimbări de viteză a sedimen
tării eritrocitelor. Dr. Vasilev, 
inventatorul aparatului respec
tiv, a obținut curbe variind du
pă natura bolii și a stabilit o 
analogie între sedimentările e- 
ritrocitelor la bolnavii de can
cer, la femeile gravide etc.
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| Acord 
[greco-turc
I ATENA 3 (Agerpres). ; 
i I a 3 septembrie a fost i 

dat publicității la Ate- • 
; na un comunicat în ca- i 
; re se arată că în urma 1 
: negocierilor dintre Gre- : 
; cia și Turcia s-a ajuns : 
: la un acord privind ere- j 
• area unor posibilități a- : 
I cordate minorităților na- : 
' ționale din cele două ; 
: țări de a învăța în lim- j 
. ba lor națională. Comu- j 
: nicatul relevă că aceas- i 
; fă înțelegere a fost rea- i 
; lizată cu prilejul între- ■ 
i vederii recente de la • 
; Londra dintre miniștrii ; 
i de externe ai Greciei si ; 
i Turciei. „Cele două gu- 1 
: verne, se spune în co- i 
: municat, consideră că a- I 
: ceasta hotărîre va con- i 
: tribui la îmbunătățirea ; 
: și dezvoltarea relațiilor i 
; greco-turce".

PERFORMANTA CHIRURGILOR 
DIN SĂO PAULO

La numai cîteva 'zile după 
performanța realizată de me
dicii chirurgi de la spitalul me
todist din Houston (S.U.A.) o 
performanță similară a fost 

Scena neobișnuita 
pe sfrăziie orașului Tokio

TOKIO 3 (Agerpres). — O scenă neobișnuită s-a 
petrecut recent pe străzile celui mai mare oraș din 
lume, capitala japoneză Tokio : In aplauzele unei asis
tente alcătuite în majoritate din școlari, cîțlva polițiști 
s-au transformat vrînd-nevrînd, în veritabili vînători.

Copiii tocmai plecaseră de la școală, cînd au zărit în 
colțul unei străzi... un crocodil. Primul polițist chemat 
în qtabă la fața locului a încercat să-i apuce capul cu 
o frînghie. Deși mai molatic decît frații săi de pe ma
lurile Nilului, crocodilul a refuzat totuși să-și lase ca
pul prins în acel lassou improvizat, ferindu-se, plicti
sit, dar și întărîtat. A fost nevoie de întăriri serioase, 
astfel că polițistul și-a chemat colegii într-ajutor. In 
cele'din urmă, polițiștii s-au dovedit a fi la înălțime. 
După aproape o oră de trudă, crocodilul zăcea în fața 
lor imobilizat de frînghie.

Cu aceasta însă, problema n-a fost considerată rezol
vată. Poliția trebuie să-l caute acum pe fericitul posesor 
al animalului, pentru a i-1 îhmîna viu și nevătămat... dar 
legat.

realizată marți de medicii chi
rurgi de la un spital din Sao 
Paulo (Brazilia). Este vorba de 
efectuarea unor operații con
comitente de transplantare de 
organe provenite de la un sin
gur donator. Potrivit unui co
municat al acestui spital, s-a 
reușit transplantarea inimii, a 
rinichilor și a pancreasului de 
către echipe de chirurgi con
duse de dr. Euryclides de Jesus 
Zerbini, care la 26 mai a.c. 
a realizat prima operație 
de transplantare a inimii 
de pe continentul latino-ameri- 
can.

Numele donatorului, un func
ționar public care s-a sinucis, 
nu a fost dezvăluit. Noul paci
ent căruia i-a fost grefată ini
ma este al doilea din Brazilia 
și cel de-al 39-lea din lume.

Starea sănătății Eliei Zaor, 
cel de-al 3-lea pacient cu ini
ma grefată, din Canada, conti
nuă să se îmbunătățească. 
La 24 de ore de la efectuarea 
operației, Institutul de cardio
logie din Montreal a dat pu
blicității un buletin medical în 
care se arată că pacienta „în
registrează progrese evidente". 
Tensiunea arterială este bună.

SITUAȚIA DIN CONGO (B) A 
REVENIT LA NORMAL

Intr-un comunicat transmis 
marți după-amiază de postul 
de radio „Vocea revoluției 
congoleze" se arată că situa
ția din Congo (Brazzaville) a 
revenit la normal, fără a se 
preciza însă dacă starea de 
asediu decretată la 30 august 
a fost abrogată. După cum 
se știe, această măsură a fost 
adoptată în urma unor lupte 
violente care au avut loc in 
apropierea capitalei între de
tașamente ale armatei naționa
le și un grup de tineri refu
giați in așa-numita „tabără 
meteorologică".

Postul de radio citat arată, 
de asemenea, că la Brazzavil
le au fost rechemați din străi
nătate toți ambasadorii Con- 
goului, pentru a avea consul
tări cu membrii Consiliului na
țional al revoluției, organism 
condus de căpitanul Marien 
Ngouabi.

In ceea ce privește pe pre
ședintele țării, Massamba De- 
bat, acesta, după cum relatea
ză. agențiile de presă, se află 
la palatul prezidențial, fiind 
astfel dezmințite zvonurile di
fuzate în ultimele zile, potrivit 
cărora șeful statului congelez 
ar fi fost arestat. De altfel, și 
președintele Consiliului Națio
nal al Revoluției, căpitanul 
Ngouabi, care după eveni
mentele din august este con
siderat la Brazzaville drept 
una din cele mai influente 
personalități politice, a decla
rat Jntr-un interviu televizat că 
președintele Massamba Debat 
își va menține postul.
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