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Vizita președintelui Consiliului
de Stat, Nicolae Ceaușescu,

în Republica Turcia
spe- 

șl 
con-

ANKARA 26. — Trimișii
ciali Agerpres, Ion Badea 
Al. Cimpeanu, transmit i In 
tinuarea vizitei oficiale pe care o
întreprinde in Turcia, la invitația 
președintelui Cevdet Sunay, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu împreună cu soția, a ple
cat miercuri dimineața din Ankara 
cu un axion special. Indreptîndu-se 
spre Istanbul.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc au sosit la aeroport împre
ună cu ministrul afacerilor externe 
al Turciei. Ihsan Sabri Oaglayangil 
și soția. La aeroport, președintele 
Consiliului de Stat a fost salutat de 
Seyfi Ozlurk, ministru de stat, Refet 
Sezgin, ministrul energiei și resurse
lor naturale, și Cihat Alpan, secre
tar general al președintelui Repu
blicii.

Numeroși locuitori ai Ankarei, a- 
flați de-a lungul marilor artere ale

capitalei Turciei, au salutat cu mul
tă căldură 
festin dn-și 
și stimă.

Moderna 
îmbrăcat 
tivă ca șl 
clădirea aerogării sînt arborate dra
pelele de stat ale României și Tur
ciei. O unitate militară 
este aliniată pe platoul 
aeroportului.

Sosirea pe aeroportul 
a președintelui Nicolae Ceaușescu a 
fost salutată cu aplauze și ovații de 
un mare număr de. cetățeni aflați 
la aeroport. Comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul. S-au 
intonai apoi imnurile de stat ale Ro
mâniei^ și Turciei. Președintele Con
siliului de Stat al României a tre
cut în revistă garda de onoare.

La ora 10,15, avionul oficial, avînd 
la bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persoane ofi
ciale române, decolează de pe pista

pe oaspeții români, mani- 
sentimerrlelc de prietenie

aerogară Esenboga a 
aceeași haină fes- 

în prima zi a vizitei. Pe

de gardă 
central al

diu. Ankara

aeroportului Esenboga.
Primele două zile petrecute de 

președintele Consiliului de Stat al 
României în capitala Republicii Turce 
au constituit o elocventă manifes
tare a bunelor relații existente în
tre cele două țări vecine și priete
ne. Convorbirile care au avut loo 
între cei doi președinți, întîlnirile 
președintelui Consiliului de Stat cu 
numeroase personalități ale vieții po
litice și sociale turce, care au de
curs într-o atmosferă sinceră și des
cinsă, au contribuit la adîncirea le
găturilor dintre România și Turcia, 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
au deschis noi posibilități de dez
voltare și pe viitor a colaborării rod
nice în slujba progresului și a păcii 
în această -
lume.

Populația 
blică au 
tie și căldură pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia- dent la dezvoltarea relațiilor 
liste România, apreciind personalita-

parte a Europei și în

capitalei, opinia pu- 
salutat cu simpa-
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Conducătorii de partid
și de stat au vizitat

Expoziția industrială daneză
In cursul dimineții de miercuri, 

tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Vir
gil Trolin, Janos 
Mănescu Leonte 
Emil Drăgăncscu, 
Mihai Marinescu,

Fazekas, Manea 
Răulu, Iosif Banc, 
Dumitru Popa și 
au vizitat Expozi-

președin- 
în Tur- 
relatiilor 

două țări 
de către

tea sa politică și acțiunile consec
vente de pace și colaborare între 
state, pe care le promovează Româ
nia.

însemnătatea vizitei 
telul Nicolae Ceaușescu 
cia pentru dezvoltarea 
de colaborare dintre cele 
este scoasă în evidență
toate manile cotidiene turce care, și 
astăzi, consacră acestui eveniment 
ample comentarii, reportaje, fotore
portaje.

Ziarele „Cumhuriyet", „Vatan", 
„Ankara expres", precum și alte 
ziare din Ankara și Istanbul, relie
fează in numerele lor de astăzi im
portanța convorbirilor oficiale româ
no-turce purtate ieri la Palatul pre
zidențial cîjn Ankara.. Referindu-se 
la aceste .convorbiri, cotidianul „Bu- 
gun", în ediția sa de dimineață, scrie 
într-un articol că „vizita președinte
lui Ceaușescu contribuie în mod evi- 

româno-

țla industrială daneză organizată de

Comitatul guvernului danez pentru 
expoziții In străinătate in pavilioa
nele Complexului expozițlonal din 
Capitală.

La intrarea în expoziție, conducă
torii de partid și de stat au fost în- 
timpinați de 
ad-interim al 
reșli, Richard 
Ole Carstens, 
expoziției.

Printre cei 
asemenea, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Simion Bu- 
ghicl, ministrul industriei alimenta
re, Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, George Macovescu, prlm-ad- 
juncl al ministrului afacerilor exter
ne, Victor lonescu, președintele Ca
merei de Comerț alte persoane ofi
ciale.

Vizi tind expoziția, oaspeții s-au o- 
pril in fața a numeroase standuri 
în care aproape 50 de firme, dintre 
cele mai importante ale industriei 
daneze, prezintă o largă gamă de 
produse. Directorul general al ex
poziției și alți specialiști danezi au 
dat ample explicații asupra expona
telor — mașini electronice de cal
cul. diferite echipamente 
produse chimice, aparataj 
bunuri electrice de uz casnic, pro
duse ale industriei alimentare 
tele.

Oaspeții s-au întreținut cu 
zentanți ai firmelor expozante 
membrii conducerii expoziției, 
niind nivelul tehnic al produselor 
expuse, 
Maurer 
partid și 
deosebit 
portanta 
în dezvoltarea relațiilor de cooperare 
economică româno-daneză.

(Agerpres)

Însărcinatul cu afaceri 
Danemarcei la Bucu- 
Wagner Hansen și 
directorul general

de 
al

prezenți se aflau. de

telinice, 
medical,

șl al-

repre- 
și cu 
Subli-

tovarășul Ion Gheorghe 
și ceilalți conducători de 
de stat au apreciat în mod 
valoarea expoziției și im- 

ei in cunoașterea reciprocă,

I

I

Cupe pline cu cărbuni pe ca
lea aeriană spre înnobilare.

Foto: 1OAN FLORII 
(fotografie trimisă în cadrul 

concursului)

DINAMICA PRODUCȚIEI DE CARSosirea la Istanbul
BUNE A VĂII JIULUI PRETINDE

Reprezentații teatrale pentru
categorii diferite dea-

reprezentatii

V. COCHECI

și înte- 
Mustafa

multe edificii din 
mijlocul cărora se 
adăpostește fosta 
După proclamarea 
1923, palatul a de-

Bosfo- 
român 

aceleași calde

o oră de zbor dea- 
anatolian, avionul o- 
călătorit președintele 
Stat al României,

instituții de

turce".

REPORTAJ PE GLOB

fi

DOUA
CONTINENTE

■școlarii așteaptă

în excursie
s.

in 1920, 
de ani, 
Imperiu-

intot- 
din cele 

• locuri

mereu cu noi obiecte.

fiecare școală 
doi concurentI. selec- 
in fazele precedente, 
fiecare categorie — o 
dispută, susținută cu

(Continuare in pag. a 4-a)
MORCOVESCU

• Elevii clasei a lll-a C. 
de la Școala generală nr. 6 
Petroșani. însoțiți de învăță
toarea Maria Giurgiu nu fă

Micul ciclist“

expoziție
In sala de desen a Școlii 

generale nr. 6 din Petroșani a

ISTANBUL 26. — Trimișii speciali 
Agerpres, Ion Badea și Al. Cimpeanu, 
transmit i După 
supra podișului 
ficial cu care a 
Consiliului de
Nicolae* Ceaușescu, și persoanele o- 
Fioiale române și turce care îl în
soțesc, a aterizat pe aeroportul Ye- 
.șilkoy din Istanbul. In întîmpinarea 
oaspeților au venit Vefat Povraz, 
guvernatorul Vilayetului Istanbul, cu 
soția, primarul orașului Istanbul, con
silieri municipali, generali, persona
lități ale xieții politice, economice 
șl culturale locale.

Era de fată Tudor Hie, consulul 
general al Republicii Socialiste Ro
mânia la Istanbul, și membrii Consu
latului.

Aerogara este împodobită festiv 
cu drapelele de stat ale României 

'și Turciei.
® gardă militară aliniată pe pla

toul aeroportului prezintă onorul.
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, cu soția, Iau loc 
într-o mașină escortată de motoci- 
cfliști și se îndreaptă spre palatul 
„Șale Koșkii", reședința rezervată 
președintelui Consiliului de Stat al 
României.

La intrarea în străvechiul oraș de 
pe țărmul Bosforului, privirile sînt 
atrase de numărul impresionant al 
monumentelor, ilustrare materială a 
Civilizațiilor ce s-au succedat pe a- 
cest teritoriu de-a lungul veacurilor.

Pe străzile și bulevardele pline de 
animație ale Istanbulului contempo
ran — cel mai mare oraș al Turciei 
—. vestit pentru frumusețile și con
trastele sale, oaspeții români sînt 
primiți cu- cordialitate și . simpatie 
de zeci de mii de cetățeni.

După-amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu solia, și 
persoanele oficiale române și turce 
oare îl însoțesc, a făcut o călătorie 
pe apele Bosforului, la bordul mo
tonavei prezidențiale „I-Ialas".

însoțită de o escadră de onoare, 
formată din 10 nave ale forțelor 
maritime militare turce, motonava 
„Halas" a făcut o croazieră pe a- 
pele liniștite ale Bosforului, oferind 
oaspeților români posibilitatea de a 
admira splendidul peisaj pe care îl 
oferă privirilor țărmurile Bosforului. 
Străbătînd drumul de apă dinspre 
Marea Neagră spre Maroa Marmara, 
motonava lasă în urmă străvechile 
cartiere Tarabya, Sariyer, Besiktas și 
Beyoglu. Pe partea opusă se văd vi
lele elegante ale Beykozului, zidurile 
Anatoliei construite încă din secolul 
XIV și palatul beilor, construit în se
colul XVI. Se văd, de asemenea,
glomorațiile urbane etajate, de un pi
toresc specific, ale cartierului Usku- 
dar.

La terminarea croazierei, motona
va acostează la debarcaderul palatu
lui „Dolmabahce". Aici, 'oaspeții ro
mâni sînt întimpinali de guvernato
rul Vilayetului Istanbul și de alte 
oficialități locale, care invită pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu,

ceilalți oaspeți români să viziteze 
palatul „Dolmabahce", considerat a 
fi unul dintre cele mai reprezenta
tive monumente ale artei arhitecto
nice turce. Incinta palatului este în
conjurată de mai 
marmură albă, în 
află clădirea ce 
sală a tronului.
Republicii, în anul 
venit o reședință prezidențială. La 
10 noiembrie 1938 aici a încetat din 
viață Mustafa Kemal Ataturk, con
ducătorul luptei de eliberare a po
porului turc și întemeietorul statu
lui turc modern.

La sfîrșitul vizitei. președintele 
Nicolae Ceaușescu a scris în cartea 
de onoare a palatului următoarele 
cuvinte: „Ne-a impresionat profund 
această grandioasă construcție — rod 
al talentului si puterii de creație 
a poporului turc — în care a trăit

și lucrat marele om de stat 
meietor al Turciei moderne, i 
Kemal Ataturk".

In orașul de pe malurile 
rului, conducătorul statului 
este întîmpinal cu 
sentimente de prietenie. Opinia pu
blică salută această vizită care des
chide noi posibilități^ de dezvoltare 
a relațiilor româno-turce. Presa a- 
părută în ziua sosirii salută decla
rațiile făcute în timpul vizitei, de 
președinții celor două state, hotărî-' 
rea lor de a contribui la crearea 
unui climat de pace în această re
giune, de a face totul pentru pro
movarea principiilor fundamentale 
ale independenței și suveranității, e- 
galității în drepturi și ale neames
tecului în treburile interne, principii 
care trebuie să-și găsească tot mai 
mult aplicarea in relațiile dintre sta
te. Sînt relevate, de asemenea, pers
pectivele favorabile pe oare le des
chide vizita pentru dezvoltarea cola
borării economice reciproc avantajoa
se, pentru promovarea-' și aprofun
darea legăturilor prietenești în toate 
domeniile de activitate.

Respectarea cu strictețe a termenelor
de execuție a investițiilor subterane

Discuție cu POMPILIU MERFU, inginer șef investiții C.C.V.J., MIR
CEA COROBAN, inginer șef al E. M. Uricani și GHEORGHE PĂTRUICĂ,
inginer șef al E.D.M.N. Paroșeni.

In scopul unei mai 
bune cunoașteri, de 

- către intelectualitatea 
Văii Jiului, a reperto
riului actual al Teatru
lui de stat, conducerea 
acestei \ 
cultură va organiza, în 
curînd, , '
speciale penliu diferite 
categorii de spectatori.

„Astfel, in zilele de

5 aprilie, 19 și 26 apri
lie, la Casa de cultura 
a sindicatelor din Pe
troșani, colectivul de 
interpreți ai piesei „Do
na Juana" de Radu 
Stanca (regia: Marcel 
Șoma) va prezenta 
spectacole, cu această 
valoroasă montare, pen
tru cadrele didactice 
din învătămintul

spectatori
cultură generală, pen
tru salariații din dome
niul sănătății și respec
tiv pentru cadrele di
dactice și studenții de 
la Institutul de mine. 
Spectacolele vor fi ur
mate de reuniuni tovă
rășești organizate 
instituțiile respective.

Călătorind cu avio
nul, prima cunoștință 
cu Istanbulul - ora
șul moscheelor și al 
minaretelor, fosta ca
pitală a trei mari im
perii — am făcut-o 
prin intermediul ae
roportului Yeșilkoy; 
denumit in vechime 
San Stefano, unde în 
1878 s-a încheiat pa
cea care consemna 
sfîrșitul războiului ru
so — româno — turc 
$i se recunoștea in
dependența României.

Așezat pe ambele 
maluri ale Bosforului, 
pe locul unde se in- 
tîlnesc două continen
te, la încrucișarea u- 
nor importante căi 
maritime și terestre, 
orașul a jucat un rol 
însemnat in viața e- 
conomică și politică 
a Europei și Asiei. 
Fondat cu peste 2 500 
de ani in urmă în 
scurt timp o devenit, 
datorită situației sale 
geografice, un cen
tru comercial înflori
tor, atribut pe care-l 
păstrează pină în zi
lele noastre. Conston- 
tinopole - așa cum

ORĂȘEL UNDE
ÎȘI DAU MINA

era numit in timpul 
Imperiului bizantin — 
după un trecut tumul
tuos este cucerit in 
1 453 de turci, fapt 
care a marcat sfîrșitul 
Evului Mediu. De_ a- 
tunci și pînă 
timp de 467 
este capitala 
lui otoman.

Considerat 
deauna unul < 
mai frumoase -------
din lume, Istanbulul 
este un oraș de le- 
qendă și istorie. Aici, 
totul evocă, totul as
cunde o viață înde
lungată si furtunoasă.

Pe bună dreptate s-a 
afirmat că Istanbulul 
este cronica d« pia
tra a Europei și A- 
siei. El a cunoscut 
gloria și măreția, dor 
si durerea și suferin
țele. A fost pirjolit de 
incendii, distrus de 
cutremure, devastat 
de cotropitori, dar ca 
pasărea Phonix a re
născut de fiecare da
tă. Deși în aproape 
2 000 de ani a fost 
reconstruit de 30 de

Toaletă de pri
măvară.

Foto; V. Crăciu-
nescu,

Creșterea de la un an la 
altul a producției de cărbu
ne a Văii Jiului, impune pe 
lingă modernizarea minelor 
și mecanizarea fazelor teh
nologice din subteran cu 
consum mare de mun
că, dezvoltarea capacităților 
de producție existente și 
bineînțeles deschiderea de 
noi mine.

Acest lucru presupune rea
lizarea în termenele stabilite 
a lucrărilor miniere de in
vestiții subterane, orice în- 
tîrziere aducînd prejudicii 
dezvoltării mineritului în ba
zinul nostru. Executarea la 
timp a lucrărilor de deschi
dere, punerea în funcție a 
căilor de transport pe ver
ticală și orizontală, înseam
nă menținerea unui decalaj 
optim între rezervele deschi
se, pregătite și în exploata
re, înseamnă posibilități cer-

ie de creștere a capacități
lor de producție, de exploa
tare rațională a zăcămîntu- 
lui și în ultimă instanță rea
lizarea ritmică a planului.

La minele din bazinul nos
tru, executarea acestor 
lucrări de investiții se face 
în regie proprie. Acest lucru 
înlesnește uneori nejustificat 
conducerilor exploatărilor mi
niere să le acorde o mai 
mică atenție decît lucrări
lor de extracție, fapt ce a 
dus și duce la însemnate ră- 
mîneri în urmă, la măsuri, so
luții și eforturi de ultim mo
ment care însă nu întotdea
una rezolvă în mod onorabil 
situația.

In acest an, ca de altfel 
și în anii precedent, toate 
minele din Valea Jiului au 
de executat un volum mai 
mare sau mai mic de inves
tiții miniere.

Pentru o primă analiză a 
situației realizărilor în acest 
domeniu de activitate ne-am 
oprit asupra minelor Uricani 
și Paroșeni. Ca urmare, am 
purtat discuții, credem noi 
utile, despre ce s-a făcut 
pînă acum și mai ales des
pre ceea ce trebuie să se 
întreprindă pentru redresa
rea situațiilor existente 
lucrările de investiții.

Discuțiile le-am purtat 
inginerii șefi ai celor două 
exploatări, ing. Mircea Co- 
roban și ing. Gheorghe Pă- 
truică și cu inginerul Pom- 
piliu Merfu, inginer șef al 
C.C.V.J. în nrobleme de in
vestiții.

In pagina a II-a. citiți 
relatarea discuțiilor pur-

JURNAL DE VACANTA
Concurs dotat

Pionierii șl 
cu nerăbdare ziua de dumi
nică 29 martie, ciad se va des
fășură faza municipală a con
cursului de ciclism organizat 
de comisia sport-lurism din 
cadrul Consiliului județean 
al organizației pionierilor.

Concursul urmărește să facă 
o popularizare de larg ecou 
a ciclismului în rindurile pio
nierilor și școlarilor, să atragă 
un număr cit mai mare In 
practicarea sportului cu peda-

ie — atit de util dezvoltării 
fizice multilaterale.

Micii concurent! se vor a- 
duna — cu biciclete proprii, 
in fala Casei de cultură — 
startul fiind fixat pentru ora 
10. Se prevede o participare 
numeroasă 
trimite 
tionafi 
pentru 
aprigă 
frenezie de suporterii de țoale 
virstele.

Cei mai buni clasați vor ur
ma să ia parte la etapa pe ju
deț ce va avea loc in această 
primăvară.

iosl deschisă o expoziție cu 
lucrările elevilor, executate 
in orele de lucru manual. Sini 
expuse aici costume naționale 
din diferite regiuni ale tării, 
ceramică, furci frumos orna-, 
mentale ele. O mare parle a 
exponatelor redau specificiul 
portului popular local. Prin 
grija unității de pionieri din 
școală expoziția esle îmbogă
țită

cut turul Văii Jiului opriri- 
du-se In curtea E.M. Lupenf, 
In iala plăcii comemorative 
a eroilor mineri căzufi la 6 
august 1929 unde le-a iosl 
prezentată viata grea a mun
cilor Hor din trecut. Toi cu 
această ocazie elevii au lăcul 
cunoștință cu noile cartiere 
de locuințe din Uricani, Vul
can, Lupeni și au vizitat fa
brica de produse lactate.

• Pes/e 60 de elevi ai Li
ceului indus! rial din Petro
șani au plecat, ieri diminea
ță, intr-o excursie de două 
zile la Sibiu. In drum vor vi
zita parcul dendrologic din 
Simeria, Casa memorială Au
rel Vlaicu, precum și vestitul 
muzeu Druclicnlhal.
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Investițiile miniere — 
copil vitreg la mina Uricani
RFDACȚ1A: Care este slă

nini de execuție a lucrărilor 
de investiții subterane la mina 
I 'ricani ?

Ibq. Mircea Coroban : Pen
tru trimestrul 1 exploatarea 
minierii Uricani are prevăzut 
in planul anual de Investiții, 

890 ml săpări si respectiv, 
POD ml betonări insumînd un 
metraj de 890 ml. In cele două 
hint realizările se cifrează la 
248 metri liniari. In această 
iwnft -dnlom în perspectiva 
realizării a circa 160 m. Deci, 
rtin capul locului, se constată 
rh planul la lucrările miniere 
de investiții nu va fi realizai. 
Cauzele care au contribuit la 
aceste rezultate slabe se pot 
concretiza in : stabilirea, sau 
mai bine zis obligativitatea de 
a întocmi un plan mult mai 
mare dbcit s-ar putea realiza 
prin efectivul care există la 
ora actuală in cadrul sectoru- 
h» de investiții, in momentul 
de lață avind un minus de 30 
muncitori. De asemenea, există 
Încă multe deficiențe de na
tură tehnico-organizatorică în 
cadrul acestui sector. Legat 
de prima problemă as vrea să 
arăt că la întocmirea prelimi
narului pentru anul 1969, res
pectiv trimestrul 1, cu toate că 
efectivul existent în cadrul sec
torului de investiții este mai 
mic fată de necesități, totuși 
am fost obligati, avind în ve
dere necesitățile viitoare, să 
întocmim un plan mult mai ma
re decîl posibilitățile de rea
lizare. Legat de problema e- 
fectivelor. trebuie să arăt că 
dacă în anul 1963 efectivul 

-scriptic realizat a fost de 233 
muncitori, în primele două luni 
ale acestui an efectivul mediu 
scriptic realizat este de 127 de 
muncitori, în condițiile în care 
planul la metri liniari săpare și 
lărgire a crescut anroximatîv 
de două ori.

In condițiile existente pianul 
de investiții nu va putea fi 
realizat probabil decîl în tri
mestrele III și IV.

REDACȚIA: Totuși, ce mă
suri aii luat pentru îmbună
tățirea situației în perioada 
imediat următoare ?

Clnd posibilitățile reale 
sînt neglijate

Ing. P. Merfu: Nu cunosc 
cum stă însă exploatarea mi
nieră Uricani cu efectivele la 
producție.

Ing. M. Coroban: Astăzi sîn- 
tem în minus cu 31 posturi.

Ing. P. Merfu: La un efec
tiv de 1435 posturi aceștia re
prezintă circa 2 la sută. Cît 
reprezintă posturile existente la 
Investiții fată de efectivul ne
cesar ?

Ing. M. Coroban: Circa 75 
la sută.

Ing. P. Merfu: Deci minus 
25 la sută. Este oare asta e 
Împărțire judicioasă a efecti
vului ?

Ing. M. Coroban: In primă 
analiză nu este o împărțire 
Justă.

Ing. P. Meriu: Eu aș spune 
că mina trebuie să se gospo
dărească șl are posibilități in
terne să acopere efectivul de 
minus 25 la sută la posturile 
prestate. Dacă ar mai repartiza 
la activitatea de investiții în
că 1 la sută din efectivul de 
la producție nu s-ar cunoaște. 
Din altă parte nu văd un alt 
ajutor. De asemenea, realizările 
de pînă acum dovedesc că bri
găzile, sau efectivele care lu
crează la Investiții nu-și rea
lizează sarcinile de plan șl 
aici trebuie acționat după pă
rerea mea, trebuie văzut care 
sint greutățile sau unde sint 
deficiențele respective, pentru 
ca la un efectiv de minus 30

Inq. Mircea Coroban : Pianul 
in trimestrul 11 va puica fi 
reaMz»! numai in cazul tind 
am putea să rezolvăm proble
ma efectivelor. Această pro
blemă va fi greu de soluționat 
pentru efl angajările catc se 
far la ora actuală nu asigură 
completarea efectivelor necesa
re nia la activitatea de pro
ducție. Un ajutor ne-ar putea 
acorda C.C.V.J.-ul prin transfe
rul a două brigăzi de la altă 
exploatare pentru a ieși din im
pasul în care sîrtfem și acest 
ajutor îl solicităm cît mai re
pede în Iruri t m dala de 1 a- 
prilie vom ataca un nou puț 
— este vorba de puțul de ae
ra) din vest — pentru care 
vom avea nevoie de o brigadă 
specializată în săparea do pu
țuri. întrucîl brigada care lu
crează în momentul de fală la 
Săparea puțului principal ht. 8 
o vom dirija înspre termina
rea lucrărilor din circuitul pu
țului, respectiv, la orizontul 500 
care este prevăzut sB intre în 
funcțiune în cursul trimestru
lui I anul viitor.

REDACȚIA : Despre acest a- 
jutor ce ne poale spune tov. 
Ing. Merfu ?

Ing. Pompiliu Meriu: Eu aș 
pune problema diferit de fe
lul cum a pus-o tov. Ing. Co
roban și aș porni de la nece
sitatea realizării planului de 
investiții și nu de la faptul 
că planul a fost fixat mal ma
re decîl posibilitățile minei. 
Noțiunea de plan este : am sau _ 
n-am nevoie de execuția aces
tei lucrări. Părerea mea este 
că dezvoltarea pe care trebuie 
s-o cunoască exploatarea mi
nieră Uricani a impus fixarea 
planului respectiv și oa urma
re. exploatarea are obligativi
tatea să-și asigure fOTtelg de 
muncă și toate condițiile de ca
re depinde realizarea planului. 
Eu nu pot să fiu de acord cu 
Iov. ing. Coroban in ce pri
vește ajutorul din altă parte. 
Toate exploatările, sînt în a- 
ceeași situație, adică se lu
crează la investiții cu efecti
ve sub necesitățile planului, 
deci nu există posibilitatea 

msferului de efective.

oameni aceasta reprezintă 
25 la sută din totalul efectiv, 
dar la metri liniari pe un tri
mestru întreg se realizează 
sub 50 la sută din plan. Am 
efectiv de 75 la sulă și reali
zez 47 la sută valoare,- deci 
nu vorbesc de productivitate, 
poate sînt alțl factori care in
fluențează această nereaUzare. 
Deci șl deficiente de natuTă 
organizatorică au concurat la 
nerealizările înregistrate.

Ing. M. Coroban: Da, da. A- 
veți dreptate. In momentul de 
față la lucrări de săpare avem 
o dinamică corespunzătoare în 
ceea ce privește normele ce
rute cît și normele realizate. 
Insă la lucrările de lărgire și 
betonare realizările sînt mal 
slabe întrucîl unele lucrări 
care au fost săpate și — fără 
ca să învinuiesc pe cineva — 
în anii 1966-1967 nu au fost 
urgentate spre a fl terminate; 
este vorba de planul 15, de
pozitul de exploziv, lucrări ca
re în momentul de față sînt 
într-o stare ce îngreunează 
condițiile de lucru și fac ca 
randamentele la aceste locuri 
de muncă să fie mai scăzute. 
De asemenea. în cursul anului 
1963 și chiar jn cursul acc-stui 
an au fost o serie de lucrări 
care nu au fost terminate în 
întregime și am fost obligați 
să plasăm forte de muncă pen
tru terminarea lor.

DINAMICA PRODUCȚIEI 
DE CĂRBUNE A 
VĂII JIULUI PRETINDE:
Respectarea cu strictețe 
a termenelor de execufie 
a investițiilor subterane
se achiziționează pentru se
mestrul II al acestui an utila
jele respective, dar care bine- 
înțoles, nu vor putea fi mon
tate pe de o parte fiindcă

Joaca de-a programele 
de lucru

Ing. P. Merfu: După cîte 
știu s-a întocmit cu dv. de 
către personalul din partea 
combinatului un program de' 
lucru și s-a căzut de acord 
împreună cu conducerea ex
ploatării — dacă nu mă înșel 
acest program este semnat 
și de dv. — prin care s-a luat 
holărîrea eroică de a se ter
mina lucrările de la circuitul 
orizontului 500, amenajarea pu
țului și darea lui în exploa
tare conform planului de in
vestiții pe anul acesta. Pen
tru mine este o noutate fap
tul că dv. spuneți că puțul nu 
va fi necesar în trimestrul IV 
și nici pentru anul viitor, pen
tru că vă satisface puțul ac
tual de extracție. La întocmi
rea anumitor preliminare, la 
care am participat și ea, și 
clr.ar la preliminarul anual s-a 
pus foarte mare accent..pe ter
minarea puțului care, să asi
gure extracția producției, a- 
vînd în vedere că puțul 4 nu 
face față sarcinilor. Dar nu 
știu în ce constă schimbarea 
de optică fală de prevederile 
din planul anual și discuțiile 
purtate la întocmirea planului 
anual pe 1969.

Nu știu ce să cred. Dv. sîn- 
teți mai în temă și mai aproa
pe de problemele de la mina 
Uricani.

Ing. M. Coroban: Prin pre

0 soluție imediată — 
creșterea vitezelor 

de avansare
REDACȚIA: Ne-ar interesa 

totuși să ne spuneți cîleva cu
vinte despre modul aim s-a 
mobilizat sectorul de investi
ții de la mina Uricani, res
pectiv, conducerea exploatării, 
In vederea obținerii unor vi
teze de Înaintare sporite, pen
tru utilizarea din plin a utila
jelor din dotare. Ne referim 
aici la mașinile de încărcat șl 
la acordarea asistenței tehnice 
brigăzilor respective. In pers
pectiva acestui an, ce conside
rați că puteți să faceți In ve
derea realizării planului de in
vestiții ?

Ing. M. Coroban: La lucră
rile de săpare pentru a reali
za sarcinile de plan stabilite, 
singura soluție, avind în ve

T.C.M.M. nu va termina lucră
rile de la turnul puțului lgr 
noi în subteran nu vom tej- 
mina lucrările legale de cir
cuitul acestui puț. , 

liminarul topografic, caTe n fost 
bineînțeles discutat și întoc
mit în mai multe variante, 'h 
fost stabilit ca termen de pre
dare a circuitului de la ori
zontul 500 finele trimeslruldl 
IV. Ulterior s-a întocmit u'h 
plan de lucru în care se pre
vedea plasarea pentru termi
narea lucrărilor a unui număr 
de patru brigăzi. Or, la ora 
actuală, sectorul de investiții 
nu are decît cinci brigăzi. Pe 
de altă parte, tot prin preli
minarul topografic, noi eram 
obligați să terminăm lucrările 
de străpungere în est. Dar, 
este adevărat, s-a întocmit un 
program în ipoteza completării 
efectivelor la investiții dar nu 
s-a făcut această completare și 
n-avem cu cine face aceste 
lucrări.

Ing. P. Merfu: In ceea ce 
privește perspectiva minei Uti- 
cani e adevărat că dv. aveți 
pentru șapte ani rezerve3, •$&- 
chlse însă nu întotdeauna re
zervele deschise se confirmă 
la adevărata lor valoare.

Ing. M. Coroban: In orice 
caz, situația este critică la noi 
alîta timp cît se execută lu
crările de la depozitul de ex
ploziv șl de la planul încli
nat 15. Aici trebuie să se lu
creze în permanență pe schim
buri și realizările sînt foarte, 
foarte mici.

obține viteza de 100 metri pe 
lună. Dar apariția unor falii, 
în profilul luorăril miniere, cu 
emanații de metan, au creat 
condiții oa să nu se realizeze 
viteza de avansare de 100 me
tri ci numai 65 m/lună. Situa
ția de care am amintit a con
tinuat și în luna martie și 
nici în această lună nu am 
putut obține vitezele de avan
sare scontate. In momentul de 
față, după două decade, avem 
o viteză de numai 54 m.

Rezultatele din luna ianua
rie și respectiv luna februa
rie au constituit o alarmă pen
tru conducerea exploatării. Ca 
urmare am făcut o analiză a- 
mănunțidă a activității schioru
lui de investiții, a personalului 

să sufere modificări pe par
cursul pregătirii rezervelor. Lu
crările miniere arată că nu în 
țoale părțile rezerva este con
firmată așa cum inițial s-a cal
culat. Deschiderea cîmpului 
minier In adînclme este o pro
blemă foarte Importantă pentru 
mina Uricani, deoarece astfel 
se asigură continuitatea exploa
tării și poale să facă fală e- 
ventualelor surprize de necon- 
firmare a rezervelor deschise. 
Totodată trebuie să se asigu
re și creșterea productivității 
prevăzută în planurile noastre 
de perspectivă.

Eu personal, ca lucrări im
portante în grupul minier Uri
cani aș vedea punerea în ex
ploatare a puțului cu schip, 
asigurarea în primul rînd a 
capacității de extracție. Ca sar
cină pentru exploatare este 
terminarea lucrărilor de cir
cuit de la orizontul 500 și a- 
menajarea puțului. In acest 
sens, încă în luna februarie, 
personalul din partea sectoru
lui investiții împreună cu con

Și totuși 
sînt posibilități...

REDACȚIA : După cum se 
vede, piinea șl cuțitul se ailă 
totuși în mîinile dv. Ce părere 
aveți despre soluția, credem 
noi bună, dală de tov. ing., 
Merfu de-a se completa efec
tivele de la investiții ?

Ing. M. Coroban : înainte de 
a da răspuns aș vrea să comple
tez că necesitatea aprecierii 
lucrărilor de deschidere este 
solicitată șl de coordonarea 
exploatării stratolor de cărbu
ne, întrucîl la ora actuală este 
singura exploatare unde stra
iele se exploatează progresiv 
spre deosebire de celelalte ex
ploatări unde straturile se ex
ploatează regresiv. Acest lu
cru se va putea ordona numai 
dacfi lucrările de deschidere 
la orizontul 430 vor fi mult a- 
vansate. Deci și sub aspect 
tehnic se pune problema ur
gentării lucrărilor la orizontul 
430.

Legat de problema redistri

■ ■ ■ ■ ..............-...................

La E.D.M.N. optimism 
și certitudine...

REDACȚIA: Care sint prin
cipalele obiective de investiții 
miniere la mina Paroșeni ?

Ing. Gh. Pătruică: In acest 
an realizările pe primele două 
luni mă îndreptățesc să afirm 
că planul pe trimestrul I va fi 
realizat și depășit atît fizic cît 
șl valoric. Tot referitor la lu
crările executate la mina Pa
roșeni perspectivele pentru tri- 

ducerea minei, mecanicul șef, 
Inginerul șef al sectorului dc 
Investiții au întocmit un pro
gram de lucrări amănunțit, 
program care a fost prezen
tat șl conducerii sectorului dc 
investiții, cu care conducerea 
a fost de acotd.

O altă I1 rare importantă 
în cîmpul minier Uricani este 
puțul de aeraj vest n cărui 
săpare trebuie să înceapă în 
trimestrul II. Acest puț este 
întîrzlat la ora actuală față 
de prevederile noastre inițiale, 
întârziere ce se datorește 
T.C.M.M. care avea termen de 
terminare anul trecut șl n-a 
predat nici la ora actuală In
stalația de extracție și toate a- 
menajările principale. In ordi
ne. ca lucrări principale pentru 
viitorul- minei ar fi cele două 
puțuri oarbe din pilier din 
partea estică și vestică a -dm- 
pului minier, precum șl a- 
dîncirea puțului principal de 
extracție nr. 4 puțul cu coli
vii.

buirii efectivelor Intr-adevăr 
dorințele noastre privind me
canizarea operațiunilor de tă
iere In viitoarele abataje fron
tale care sînt în pregătire în 
trimestrul II se vor realiza 
precum s-au făcut promisiu
nile și bineînțeles se vor me- 
caniza operațiunile de săpare 
a lucrărilor de pregătire, în a- 
cesle condiții se va pune în 
mod serios problema redistri
buirii efectivelor în sensul ca 
să se facă un transfer de for
te de muncă devenită dispo
nibilă, de la producție, la in
vestiții, cu toate că pentru 
trimestrele III și IV, și res
pectiv pentru anul 1970. creș
terea producției este destul de 
mare.

Greutăți înlimpinăm și dato
rită coeficientului de prezență 
care este mult mai mic decîl 
la celelalte exploatări, ceea ce 
îngreunează în ultima instan
ță și activitatea de producție.

nus, în sensul că s-a mărit e- 
fectivul de muncitori, s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului la cola 700 ast
fel că în această lună se vor 
obțină circa 40—50 ml în 
plus, deci se va recupera din 
minusul creat in primele două 
luni. Tot la mina Bărbăteni în 
acest trimestru avem planifi
cat să începem lucrări la pu- 

otpslll, fir fi «fi ni te predea In 
același timp și depozitul de ex
plozivi, lucru care ne creează 
greutăți destul de mari. Ba 
mai mult decît atît. s-au ffi
end intervenții la constructor, 
e-a terminal depozitul de ex
ploziv de aproape o lună, dar 
atfi încă ncuUliz&t din lipsa 
unui simplu fir telefonic. Cam 
același lucru aș putea sfi spun 
despre Incinta Livezeni est 
unde, obligați de plan, am În
ceput lucrările care decurg 
anormal intr-un ritm foarte 
lent datorită faptului că o 
parle din obiectivele care a- 
jiilă la Începerea lucrărilor de 
«Apare nu sint termina
te. Toate acestea au fft/ 
cut ca realizările pe primele 
dnnfi luni, și bineînțeles pe tri
mestru. să fie sub posibilități. 
La mina Livezeni. de exemplu, 
pe oresle două luni s-a rămas 
Jn urmă cu 232 ml săpare și 
betonare la cele trei puțuri. 
Pe lingă cauzele despre care 

‘mi amintit aș putea să mai 
spun și faptul că incintele Li

Deschiderea noilor mine 
cere eforturi sporite

REDACȚIA: Dacă aveți ră- 
mineri în urmă la deschiderea 
noilor mine șl cum intențio
nați să rezolvați aducerea la 
zi a acestor lucrări ?

Ing. Gh. Pătruică: Din cite 
știu eu, mina Livezeni trebuie 
să dea primele tone de căr
bune in 1972. De pe acum se 
poale afirma că lucrările sînt 
rămase în urmă cu un an și 
Jumătate față de ultimele ter
mene de începere a lucrărilor. 
La incinta principală rămine- 
rea în urmă alit cea- de anul 
trecut, cît și cea din primele 
luni ale acestui an, poate fi 
recuperată în acest an. Nu pot 
să fac aceeași afirmație pentru 
puțul din incința est tinind 
cont atît de faptul că e ră
mas în urmă cu mult mai mult 
decîl cel de la incinta princi

Mina Bărbăteni va intra 
la timp în funcțiune

REDACȚIA : Rugăm pe Iov. 
ing. Merfu să-și spună păre
rea asupra problemelor de in
vestiții de la E.D.M.N., cunos- 
cînd faptul că deschiderea DOi- 
lor mine este obligată și de 
dinamica creșterii producției 
de cărbune prevăzută în anii 
următori pentru bazinul Văii 
Jiului.

Ing. P. Merfu: In principal, 
lucrările de deschidere și In
vestiții de la Paroșeni în mo
mentul de față sînt pe o cale 
bună și se realizează conform 
programărilor.

In privința lucrărilor de la 
minele noi, căutăm să corelăm 
deschiderea acestor mine cu 
data intrării lor în producție. 
Trebuie să amintim că prima 
mină care IntTă în producție 
este mina Bărbăleni în anul 
1970.

REDACȚIA: Ce probleme se 
ridică Ia mina Bărbăteni în a- 
cest sens ?

Ing. P. Merfu: Pentru anul 
1970 s-au luat măsurile nece
sare și se execută deja lucră
rile de pregătire de către 
sectorul de investiții al minei 
Lupeni în zona respectivă care 
se găsește spre mina Lupeni. 
Aceste lucrări confirmă exis
tența fără întrerupere a stra
tului 5. Una dintre problemele 
principale care se pune este 
asigurarea transportului, pro
ducției la suprafață și preda
rea producției către preparații. 
Această probleriiă a fost 
parțial discutată de co
lectivul de conducere al com
binatului la analiza prelimi
nariului pe trimestrul II și s-a 
luat hotărîrea să se întoc

I Strădanii eiietimitR nenfru I

vezeni principal — Livezeni est 
cît ți m-lna Bărbăleni, de cela 
mal multe ori. scapă de sub 
controlul conducerii exploatării 
cît și o) sectorului. De a- 
semenoa. aș fl vrut să a- 
miniesc că schema actuală o 
sectorului de Investiții este In
suficientă pentru a asigura o 
asistență tehnică corespunză
toare acestor lucrări. E sufi
cient să spun că pentru toate 
lucrările de la Bărbăteni, Pa
roșeni, Livezeni. cele două in
cinte, sectorul de investiții dis
pune de doi maiștri mecanici. 
Or, cu toate măsurile luate in 
sensul că la Livezeni pentru 
fiecare incintă a fost trimis 
un inginer din partea C.C.V.J., 
care se ocupă de aceste lu
crări, lipsește asistenta 'lin 
punct de vedere electromeca
nic de care se si mie nevoia 
cei mai mult întrucîl acum se 
verifică compresoarele, Irtsta- 

^lațiile electrice, betonierele șl
țoale utilajele care sînt pre
luate de la T.C.M.M. șl care 
trebuie să-și facă rodajul.

pală, cît și dc faptul că bri
gada oare execută acest puț 
nu are experiență în metoda 
aceasta de săpare și betonare 
cu ajutorul cofrajului glisant.

REDACȚIA: Totuși conduce
rea exploatării Paroșeni, res
pectiv a E.D.M.N., este opti
mistă in ceea ce privește rea
lizarea sarcinilor de plan la in
vestiții pe acest an.

Ing. Gh. Pătruică: Cu privi
re la realizarea sarcinilor de 
investiții din acest an am afir
mat și anterior că la Paroșeni 
se vor realiza in întregime. La 
Bărbăleni pol fi realizate în 
întregime lucrările de săpare 
șl betonare a puțului. Dar nu 
pol să fac aceeași afirmație in 
legătură cu lucrările de la in
cinta est Livezeni.

mească un studiu pentru a 
depista problemele care tre
buie rezolvate. Trebuie să a- 
mintesc că la putui auxiliar 
Bărbăleni există o rămînere in 
urmă a lucrărilor cu trei luni 
de zile și această răminere in 
urmă s-a mai prelungit cu încă 
o lună, întrucîl lucrările exe
cutate de antreprenorul nos
tru, T.C.M.M., la suprafață nu 
au respectat liniile prevăzute 
Îd graficele inițiale și antre
prenorul va preda lucrarea în 
trimestrul II 1969 fală dn tri
mestrul IV 1968.

Asta face ca programul de 
Investiții preconizat în planul 
anual la mina Bărbăteni la 
acest put să nu fie realizat 
pentru că noi nu vedem cu dota
rea actuală să putem realiza 
o viteză mai mare de lucru 
decît viteza medie planificată. 
Ne-am orientat totuși pentru a 
nu periclita deschiderea de 
cîmpuri noi să începem, In 
cursul acestui an săparea unor 
lucrări din alte puncte de 
atac. $i aceste lucrări ar fi i 
galeria transversală și circu
itul pulului de la orizontul 
600, pe care vrem să-1 execu
tăm din lucrările geologice 
care se execută la acest ori
zont și să intensificăm încă de 
pe acum lucrările de la orizon
tul 650 Lupeni, ca să acope
rim o parte din rămîneriie în 
urmă. Așa cum se prezintă 
pînă acum lucrările geologice 
și lucrările de deschidere, noi 
sîntem convinși că există po
sibilități ca mina Bărbăteni să 
intre în producție în anul 1970 
și să realizeze prima sarcină de 
plan.
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POSTA
REDACȚIEI

IOS1I- 1OMUȘ, laponi și FETRU 
E. M. Dllja : Scrisorile dv. 

>n (arc no relatați despre tnmVna- 
rra insignelor de Irnnlasl In între- 

•rea socialistă In întreprinderile nn- 
' lucrați au sosii m întfrziere la 

redaefte. Fiind tardive, informațiile 
n-aii putut vedea lumina tiparului. 
Așteptăm noi vesti de la dv.. dar tri
mise cu operativitate.

NORBERT KHM. Petroșani : Apre
cierea dv. prix ind modul în care 
lactorita Eliza Văldeann tșl face da- 
I Na au intăril-o și alți locatari de 
pe strada Independenței unde locuiți, 
lipsit însă de exemple concrete, por
tretul lactortței n-a pulul apare In 
coloanele ziarului. După o documen
tare la oficiul P-T. Petroșani există 
perspectiva de vă îndeplini do
rința.

IULIAN IORDACHE. Vulcan: Cele 
relatate de dv. sînt juste. Angrenați 
Insă în alte probleme Importante nu 
run putut publica materialul trimis. 
Acum e tardiv s-o facem. Așteptăm 
Informații de sezon șl— proaspete.

AURORA ZELFNEAC. Lupenl : 
Pentru a > i se putea ordonanța drep
turile bănești, la care aveți drept, 
este necesar să prezentați Oficiuhil 
pentru probleme dc muncă și ocro- 
lire socială Petroșani str. Republicii 
nr. 90. o adeverință din care să re
zulte că începînd cu data pensionă
rii nu mai beneliciați de dreptul a- 
rerdal pensionarilor de gradul III de 
a munci în continuare.

rei
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elevi. Consultație

11,00 Limba germană.
11.30 Pentru elevi. Consultații 

limba română.
12,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Telex Tv.
17.35 Pentru

chimie (clasa a VIII-a).
18.05 Limba rusă. Lecția 48-a.
18.30 Studioul pionierilor.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Medalion muzical.
19.50 rAlbina românească" -

docnmentar.
20,00 Seară de teatru.
21.10 Steaua

concurs
22.10 Itinerar
22,25 Dansuri
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Ia

la

film

fără nume. Emisiune- 
de muzică ușoară, 
european (VJ.
din opere.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului rer. 

13 Pronoexpres din 26 mar
tie 1969 au fost 
urnă următoarele

extrase din
numeie:

Extragerea I-a :
18 26.

45 16 2 40

Fond de premii: 459 667 Iei-
Extragerea a Il-a : 2 45 -34 

24 11 32 17.
Fond de premii : 872 469 leâ.

FILME
VINERI 28 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Rlo Bravo, seria I și II; Repu
blica : Winertou III; PETRILA : 
Mărturisirile unui domn cu 
cameră mobilală; LONEA — 
7 Noiembrie : Oscar ■, Minerul: 
Roata vieții: ANINOASA-:
Ultima noapte a copilăriei ; 
VULCAN: Cine călărește un 
tigru ; LUPENI — Cultural: 
Suflete tari, seria I și II.

Munca educativă la clasa
a

Peste puțină vreme, promoția de 
absolvenți ai școlii generale »e va 
găsi in fața unui nou început de 
drum. Pină otunci, gînduri, speran
țe, emoții...

Dată fiind responsabilitatea care 
revine școlii privind orientarea șco
lară și profesională a viitorilor ab
solvenți, diriginții claselor a VIII-o 
întreprind in această perioadă di
ferite acțiuni, încearcă metode va
riole pentru a sprijini elevii în a- 
legerea viitoarei profesiuni. Este 
necesar insă ca aceste mijloace so 
constituie o continuare logică a 
procesului educativ, axat pe aceas
tă Iernă din clasele anterioare, sâ 
nu se facă o muncă de campanie 
in ultimele 
școlar.

In planul 
a Vlll-a 
nale trebuie 
ve o treime 
ore afectat.
ză in studierea elevilor in vederea 
sprijinirii lor in alegerea școlii și 
a profesiunii, trebuie să o constitu
ie caracterizarea fiecărui elev, fă
cută de-a lungul celor patru ani,

săptămini ale anului

de muncă 
orientării 

să i 
din numărul
Metoda de

al claselor 
prolesio- 

se reier- 
de 

ba-

în etapa actuală
in procesul activității țcolore ți 
eitrațcolore. Pentru finalirarea ca
racterizării, alături de metoda ob
servației, trebuie folosite, pe o sca
ra mult mai mare, convorbirile in
dividuale sau colective despre ei 
înșiși, consultațiile, vizitele la între

Tribuna școlii
prinderi, intîlnirile cu oameni de 
diferite profesii, vizionări de filme 
documentare, discuții pe marginea 
unor cărți ca : 
anii de școală", 
Șerban Miroiu 
cesarâ, 
baterea unor teme in cadrul orelor 
educative ca : „Criteriile alegerii 
profesiunii"; „Ce vreau să devin și 
de ce „Ce vrei să urmezi și ce 
profesiune ți-ai ales ?" - teme ce 
pot fi urmate de anchete.

Ancheta făcută, la clasa unde 
sînt diriginte a arătat direcțiile In 
care se orientează cei 37 de elevi :

„Amintiri despre 
„Ce să fiu" de 
etc.. Este no

de asemenea, dez-

Cerințe ncrczoMc... 
in sanie (Incmafooraicior

Deși micul ecran ne 
oferă săptăminal des
tule pelicule cinemato
grafice, pentru a ve
dea și a simfi cu ade
vărat un film, tot ma
relui ecran ne adresăm. 
Dar, atunci cînd cu 
greu,poate, le-ai ho- 
tărit să schimbi foto
liile de acasă cu cele 
din sălile de spectaco
le, ai pretenjia la con
diții de vizionare cel 
pufin similare. Și cum 
ambianța unei vizionări 
plăcute nu depinde nu
mai și numai de cali
tatea proiecției, am dori 
să amintim aici și de 
citeva cerințe de altă 
natură, încă nerezolva
te, de care trebuie să 
se țină seama. Printre 
acestea se numără : ca
litatea scaunelor, func
ționarea ușilor și a... 
perdelelor, păstrarea li-

niște! în sală. Intro
ducerea fotoliilor cu 
schelet metalic a fost 
salutată, la timpul său, 
de către publicul spec
tator, care astfel a fost 
salvat de coșmarul 
scîrțiiturilor. Cu tim
pul însă și acestea au 
Început să se deterio
reze și să rupă hainele. 
Zgomotele pe care le 
provoacă, Ia ambele ci-, 
nematografe din Petro
șani, ușile de Iede (din 
cauza acelui, nepermis 
altundeva, du-te-vino 
In timpul spectacole
lor) ne scot din sărite. 
Cum nici perdelele care 
protejează intrările nu 
sînt corespunzătoare și 
nu sînt trase după fie
care „plimbăreț", lumi
na șl frigul pătrund me
reu In sală, deranjindu-1 
pe spectatori.

Pentru remedierea

acestor neajunsuri ar 
li necesar să se repare 
balamalele la toate u- 
șile astfel ca acestea 
să se Includă lără zgo
mot și etanș. De aseme
nea, ar mai trebui mon
tat încă un rlnd de per
dele plușate, In alară ce
lor existente, in partea 
dinspre hol, In așa lei 
incit ușile să lie in
tercalate între două 
rinduri, de perdele. 
Dacă se găsesc soluții 
mai bune nimeni nu e 
contra. Prin luarea aces
tor măsuri, noi, specta
torii, considerăm că s-ar 
putea îmbunătăți mult 
condițiile de vizionare 
a filmelor In cele două 
cinematografe din Pe
troșani.

Carol ANDRAȘ

Petroșani
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favorabilă
lescu. Dridea (Petrolul) a ratat

O etapă

9 intenționeoxă să urmeze liceul 
teoretic, 9 liceele de specialitate, 
13 școlile profesionale, 3 să se cali
fice la locul de muncă și 3 încă 
nu s-au decis. Din situația de mai 
sus rezultă că elevii au căutat să 
îmbine aspirațiile, aptitudinile și 
înclinațiile lor cu cerințele vieții e- 
conomice și culturale ale țării noas
tre, așa cum s-a subliniat la Con
ferința Națională a cadrelor didac
tice. Pentru a ilustra seriozitatea cu 
care elevii privesc această pro
blemă, redau in continuare citeva 
spicuiri din această anchetă : Ele
vul Chiciorea Constantin scrie : 
„Alegerea profesiunii este o pro
blemă importantă pentru fiecare 
dintre noi, profesiunea este nu nu
mai o problemă individuală, ci și 
socială. Nici un tinăr nu-și poate 
□ lege calea de urmat în viată fără 
a ține seama de cerințele societă
ții și de aptitudinile lui." Eleva 
Mureșan M.vrea să se facă învăță
toare „fiindcă această profesiune 
mă pasionează de mică", lonașcu 
Ion, fiu de mirter vrea să devină 
inginer miner ca să nu părăsească 
locurile natale și să urmeze tradi
ția familiei, care din moși strămoși 
sînt mineri ; Pădure A., intenționea
ză să se facă profesoară de istorie, 
la fel de bună și apreciată ca și 
profesorul ei ; Roșea R., vrea să 
urmeze liceul agricol și după ter
minare, „să merg să lucrez alături 
de consătenii mei pe care ii iubesc 
atît de mult"; Kurlender Fr„ inten
ționează să devină montator de 
locomotive diesel ș- a.

Este un fapt îmbucurător că ma
joritatea acestor răspunsuri reflectă 
maturitatea cu care elevii privesc 
acest moment de răscruce in via
ță. Paralel cu munca desfășurată, 
cu elevii legătura cu părinții prin 
convorbiri, vizite, consultații, lecto
rate trebuie să crească în inten
sitate în această etapă. In primul 
rînd să căutăm ca față de pă
rinți să fim obiectivi în aprecierea 
elevilor, să-i sfătuim să discute mai 
mult cu copiii în această perioadă 
despre viitorul lor, să nu forțeze 
copiii in alegerea școlii sau profe
siunii, să se țină cont de aptitu
dinile, înclinațiile și pasiunea co
piilor, în vederea orientării lor; să-i 
convingem că în condițiile orîn- 
duirii noastre socialiste, toate șco
lile și profesiunile sînt la fel de u- 
tile în măsura în care ce! care le 
practică se ridică la valoarea in
dividuală recunoscută.

In afară de aceste acțiuni, diri
gintele clasei a Vlll-a, trebuie să 
informeze pe elevi și pe părinți 
asupra rețelei și a profilelor dife
ritelor tipuri de școli, asupra per
spectivelor ce le oferă absolvirea 
lor.

Problemele pe care le-am ridi
cat și le-am folosit cu mult succes 
în direcția orientării școlare și pro
fesionale a elevilor nu epuizează 
desigur toate aspectele legate de 
această temă și consider că ele 
pot fi mult îmbunătățite de fiecare 
diriginte in parte.

Excursii în străinătate

Așezat In silve în depozitul
lemnul pentru export așteaptă să pornească spre destinație.

?

t

De la comisia de turism 
pentru tineret a comitetului 
municipal Petroșani U.T.C. 
am aflat programul de ex
cursii in străinătate pentru 
perioada de vară, conform 
contractelor încheiate de Bi
roul de turism pentru tineret 
al U.T.C. Astfel, la Comitetul 
municipal se pot primi înce- 
pind cu data de 28 martie 
a.c., cereri de înscriere pen
tru excursii în următoarele 
țări : U.R.S.S. - data plecă
rii 18 VII, durata excursiei 
14 zile, costul 2 050 lei; 
R.S. Cehoslovacă - data 
plecării 9 VII, durata 14 zile, 
costul 1 450 lei;
ră — data
VII, durata 9 
tul 890 lei; R.

R. P. Unga- 
plecării 16 

zile, cos-
D. Germa-

nă — data plecării 16 VI, du 
rata 14 zile, costul 1 640 lei ; 
R.P. Folonă — data plecării 
13 VII durata 14 zile, costul 
1 600 lei ; R.F. a Germaniei 
— data plecării 14 VIII, du
rata 14 zile, costul 5 690 lei ; 
Finlanda - data plecării 2 
VIII, durata 10 zile. costul 
3 640 lei; Olanda — data 
plecării 1 VIII, durata 16 zi
le, costul 5 250 lei.

înscrierile se primesc di
rect la Comitetul municipal 
U.T.C. pină în ziua de 5 a- 
prilie inclusiv, pe boza reco
mandărilor organizațiilor
U-T.C., care vor trebui să a- 
corde 
tineri, 
fie ?i 
tie.

avizul celor mai buni 
evidențioți în produc- 
în viața o'e organizo-

f
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„Pene11 în circuitul
unor autobuze

Avansați înainte !
co- 
au- 
că 

cel

Dacă stăm 30—40 de minute în 
stafia Stadion (Petroșani) și urmărim 
cum se desfășoară transportul în 
mun, observăm un du-te-vino de 
tobnze interminabil. S-ar părea 
cdrculalia se desfășoară normal,
pu|in dacă ne luăm după numărul 
de autobuze; parcul auto al garaju
lui l.G.C. Petroșani numără la ora 
actuală 108 autobuze. Dar să urcăm 
în mașină'. Cei oare merg doar pină 
la Aeroport sînt mai norocoși. Chiar 
dacă „cursa" din față 
ea, la un interval de 
foarte scurt, vin în 
prin parbrizul cărora
pe oare scrie : Piața Victoriei — Ae
roport sau Petrila — Aeroport. In a- 
ceste „locale" găsești și... loc (poți 

chiar pe patru 
de la haine 
autobuzul 
luc-rurile 
de cum

e ticsită, după 
timp șl spa|iu 
convoi mașini 
vezi o tăblilă

VINFRI 28 MARTIE

PROGRAMUL I:

Miercuri a fost programată o nouă 
etapă conlînd pentru campionatul 
cat. A de fotbal. In Capitală, pe sta
dionul „23 August" s-au desfășurat 
două partide. In primul meci, Rapid 
a terminat la egalitate: 1—1 (1—1)’ 
cu Progresul București. Au marcat 
Năsturescu (Rapid) și respectiv Țară- 
lungă. In meci „vedetă". Dinamo Bu
curești a dispus cu scorul de 4—2 
(0—1) de Steaua, la capătul unui joc 
spectaculos. Au marcat pentru dina- 
moviști Dumitrache. Lucescu, Boc și 
Frălilă. Pentru Steaua au înscris 
Pantea și Voinea. Iată rezultatele în- 
tîlnirilor programate în tară: F. C. 
Argeșul Pitești — Jiul Petroșani 
2—0 (1—0). Cele două puncte au 
fos! înscrise de Radu și Dobrin; Fa
rul Constanta — Vagonul Arad 1—0 
(1—0). Unicul punct a fost, realizat 
de Sasu. Tilvescu (Farul) a fost e- 
liminat din joc iar Tufan (Farul) a 
ratat o lovitură de la 11 m în re
priza a doua; U. T. Arad — Petrolul 
Ploiești 2—0 (1—0). Cele două punc- 
•a (nst înerrise de mijlocașul Pe-

o 
lovitură de la 11 m în prima repri
ză; Dinamo Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—1 (1—1). Cele două puncte 
ale gazdelor au fost marcaite de D. 
Ene și Rugiubei. Pentru mureșeni a 
Înscris Lucaoi; Universitatea Craiova 
— Universitatea Cluj 1—0 (1—0). A 
înscris Niță; Politehnica Iași — Gri
sul Oradea 2—0 (0—0). Cele două 
puncte se datoresc lui Goliac.

In clasament continuă să conducă 
U. T. Arad cu 28 puncte urmată de 
Universitatea Craiova 
Dinamo București cu

Prof. Hie MARINESCU
Școala generală nr. 4 Vulcan

A"

cu 23 puncte și
22 puncte.

(AgerpTes)

Ieri, temperatura -maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 6 grade iar la Paring de 
minus 2 grade. Minimele au 
fost de plus un grad la Petro
șani și minus 6 grade la Pa
ring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreipe instabilă cu 
cerul mai mult acoperit. Pre
cipitații sub formă de ploaie.

do
se

p2-

Miercuri, la Craiova s-a disputat 
meciul Internațional de fotbal dintre 
echipele de juniori ale României și 
R. D. Germane. Fotbaliștii români au 
obținui victoria cu scorni dc' 2—0 
(0—0) prin punctele marcate de Șle- 
fănescu și Broșovschi.

(Agerpres)

sta pe două sau 
scaune!), iar nasturii 
îti rămîn intacți. In 
Uricani sau Aninoasa 
schimbă. Se schimbă
șeșli pe scara mașinii. înghesuiala 
nu-ți permite să faci un pas, iar 
taxatoarea te îndeamnă mereu : „Ur
cați de la scară" și „Avansați în 
față". Să urci n-ai cum și atunci în
cepi să te foiești : doar, doar ti s-o 
face loc. Unde ? Cum ? Oamenii stau 
mai ceva ca sardelele în cutie 1 Nu 
mai e nevoie să se tină de bare. Se

sprijină unul de celălalt. Atunci cînd 
șoferul își „încearcă" frîna, pasage
rii se izbesc unii de alții, „pendu
lează" în funcție de hopuri și de... 
dispoziția conducătorului auto.

„Avansați înainte!" — insistă ta
xatoarea.

Oamenii se mișcă, își mai „scapă" 
unul altuia cîte un ghiont, se mai 
calcă pe bombeuri (iși cer scuze), 
dar tot nu pot să avanseze. In ma
șină sînt cam atîția pasageri cî|i 
aT putea să intre în 2—3 autobuze, 
însă taxatoarea o tine morțiș: „A- 
vansali în față" I

Iar cîte un controlor „rătăcit" pe 
traseul Uricani sau Aninoasa (mai 
ales la orele de virf clnd lumea 
merge și iese de la serviciu) îi ia 
apărarea colegei sale, adresîndu-se 
tot pasagerilor: „înaintați, tovarăși, 
nu vedeți că mei e loc în fată 71" 

Noi am completa : avansați tova
răși de la l.G.C.,- 
pede cu rezolvarea
lucruri pe traseele lungi! Numărul 
mare de navetiști, 
în regulă, 
mare de 
porte de 
Avansați I

avansați mai re- 
acestor stări de

5,05—6.00 Program muzical do di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Ateneu; 10,00 Ansambluri 
artistice școlare; 10,10 Curs de lim
ba spaniolă; 10,30 R^dio-Prichindel 
(.emisiune pentru copiii din grădini
țe); 10,40 Balade și jocuri populare» 
11,05 Țară de glorii, țară dc frumu
seți - eînteeo și versuri; 11,25 Din 
croația compozitorilor români de mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul .tini;
12,00 Melodii dc Teodor Brat i sl 
Mauriciu Voscan; 12.20 Cronica li
terară,- 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și Interpretul preferat; 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13,20 Soliști 
și orchestre do muzica ușoară; 14,10 
Selecliuni din opereta „Valsurile 
Viermi" de Slrauss-Monezy: 14,30 
Concertul /ilei,- 15,05 Muzică ușoa
ră; 15 15 Țării, inima și versul. Poe
zie contemporană românească; 15,30 
Lexicon muzical al inlerpretilor ro
mâni. Litera S. Nicolae Secăreani, 
Henry Sclbing, Constantin Silvestri, 
Emil Simon. Prezintă Viorel Cosma; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic,- 16,10 Cîntă Ana Dă- 
nilă și acordconislul Constantin Bor- 
deianu; 17,00 La microfon ■ Doina 
Badea; 17,15 Pentru patrie; 17,45 Mu
zică ușoară; 17,50 Tribuna radio; 
18,05 Muzică populară,- 18,30 Gazeta 
radio,- 19.00 O melodic pe adresa 
dumneavoastră,- 19,20 Sport; 19,30 Din 
înregistrările violonistului Grigoraș 
Dinicu; 19,50 Cîntă Brenda LeC; 20,05 
Cenaclu literar,- 20.25 Muzică ușoară; 
20,49 Poemul pentru vioară și or
chestră de Ernest Clausson; 21.05 
Atențiune, părin|i ! „Poșta emisiunii 
de prof. Mircea Sintimbreanu; 21,25 
Muzică ușoară,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport,- 22,20 
Caravana fanteziei. Emisiune pentru 
tineret (reluare),- 23.20 Moment poe
tic; 23.25 Melodii pentru ore tîrzll» 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6.00 Din programul zilei; 6,10 Ritm 
și voioșie,- 6.45 Din cele mai cunos
cute melodii populare; 7,10 Fanfara 
reprezentativa a Armatei, dirijor 
maior Ilie Slirbu; 7.37 Melodii in
terpretate la muzicuță; 7,45 Muzică 
populară din Moldova,- 8,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri),- 8,25 
Selecliuni din opereta „Clopotele din 
Corneville" de Planquette; 9,10 Curs 
de limba spaniolă; 9.30 Valsuri ce
lebre,- 10,05 Muzică; 10,10 Teatru ra
diofonic : „Trei generații" de.Lucia 
Demetrius,- 12,05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Concert de prînz,- 13,00 
Din muzica popoarelor,- 13,13 Sonata 
pentru vioară și pian de Liviu Co
mes (Gaby Grubea și Mariana Por- 
nica); 13,30 Revista revistelor știin
țifice și tehnice,- 13,40 Selecliuni din 
opereta „Anton Pann" de Alfred 
Mendelsohn,- 14,10 Soliști de muzică 
populară -. Ileana Constantinescu șl 
Constantin Gherghina: 14.30 Moment 
științific; 14,35 Actorii cîntă — mu
zică ușoară; 15,00 Impresii muzicale; 
16,00 Recital de operă Mihail Știrbei» 
16,15 Pe teme medicale; 16,25 Melo
dii... melodii; 17,00 Radiojurnal. Spori. 
Buletin meteorologic; 1730 Cintece 
de Sile Dinicu; 18,05 Memoria pă- 
mintului românesc (reluare); 18 25 Pa
gini lirice din muzica ușoară; l°.05 
Cîntăreți de operă și muzica popu
lară : Dusolina Gianini (reluare);
19.30 Curs de limba spaniolă; 19 50 
Noapte bună, copii; 19,55 Seară de 
operă. In pauză: Buletin de știri;
22.30 Cronica literară; 22,40 Muzică 
ușoară,- 23,07 Poemul vocal-simfonio 
„Execuția lui Stepan Razin" de 
Dmitri Șostakovici; 23,45 Melodii de 
ieri și de azi.

I.R.E.H, DEVA■ ■

SECȚIA DE DISTRIBUIRE 
A ENERGIEI ELECTRICE

PETROȘANI

cu abonament^ 
, impune și un număr mai 

autobuze care să-i trans- 
acasă la serviciu și retur, 
tovarăși I...

N. ARBOREANU

® BULETINE DE ȘTIRI : Proqra- 
mul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00;

(Vk 24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra- 
mul II: 6,05; 7,30; 10,00; 12.00;

7 14.00; 18,00; 19.00; 23,00; 0,55.

finala capionateior 
la

losl 
la

de amploare 
zepublloane a școlilor sportive 
probe alpine și nordice.

La această mare întrecere au 
prezeafl peste 200 din cei mai
lentațl schiori care își desfivjrșeșc 
măiestria in cadrul școlilor spor
tive din localitățile Reșița, Bucu
roșii, Predeal, Brașov, Piatra Neamț. 
Suceava, Petroșani etc. si dc- a că
rat pregătire se ocupă r adre c o 
înaltă calificare în acc-aslă ramin 4 
sportivă.

Pregâdărea elevilor de la Școala 
sportivi din Petroșani a const.but 
© preocupare permanentă a profe- 
eoared Virginia Peteîfi cit și a con
ducerii acestei școli. S-eu fâr ■■ an
trenamente intense, pentru micii 
•chiori au fo* t organizate < •

doar de cîtiva ani. Deci nici nu 
putr-am pretinde rezultate prea mari. 
Mai trebuie să tinc-m cont și de 
condițiile nesatisfăcătoare de pregă
tire, in Taport cu majoritatea loca
lităților amintite mai sus care dispun 
încă de multi ani de condiții incom
parabil mai bune de antrenamente 
ca cr-le pp care le posedă orașul 
Petroșani

Qar cu toate acestea tind există 
pasiune și dragoste pentru muncă, 
rezultatele du se lasă prea mult 
așteptate. In anul 1968 școala sportivă 
reușește să obțină un litiu de cam
pion național la copii prin Nlcolae 
Cri stea, 
titlu de 
togoria 
h’iela.

cerile ce au avut loc recent cu 
ocazia campionatelor republicane ale 
școlilor sportive de la Poiana Brașov, 
unde elevii antrenați de prof. V. 
Peterfi au cucerit două titluri de 
campioni prin Ion Garcea la slalom 
special cil timpul de 22"9/10, și 
Dagmar MUller, tot de la Școala 
sportivă, cu timpul de 26” 1/10, am
bii la categoria copii.

Rezultate bune au mai fost obți
nute și de tinerele: Gabriela Leib 
loc. III, Viorica Hupea loc.
Viorel Tandre loc. III șl Gheorghe 
BulJga loc. IV. Bilanțul pe I960 al 
șc'oîîi sportive din Petroșani se înche
ie deci cu rezultate excelente.

V.

iar in anul acesta un alt 
campioană națională 18 C8- 
10—12 &ni prin Leib Ge- s. BAlOI

A. SLABII

Anunță consumatorii casnici de energie e- 
lectrică că, începînd cu data de 23 martie a. e. 
intră în vigoare noul regulament pentru fur
nizarea și utilizarea energiei electrice.

Conform noului regulament se aplică pena
lizări de 1 la sută la valoarea facturii pentru 
fiecare zi întîrziere, începînd cu ziua a șasea 
de la primirea înștiințării de plată.

După 36 de zile întîrziere se întrerupe fur
nizarea de energie electrică fără alt preaviz, iar 
după 50 de zile întîrziere se desființează bran
șamentul.

Pentru a evita plata unor asemenea penali
zări și a unor taxe suplimentare legate de res
tabilirea furnizării energiei, consumatorii sînt 
invitați să achite valoarea facturilor la încasa
torii de teren care se prezintă la domiciliu sau 
ghișeele I.R.E.H. în primele cinci zile de la 
primirea avizului de plată.

Fabrica de produse 
lactate Petroșani 

pune în vînzare
ÎNGHEȚATĂ
în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, furnizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare iarna, cînd pierderea de energie 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 
TIFIANT !

Atenție însă, consumatori, Ia curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei la 
intîmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.
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ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile bilaterale ale reprezentanților celor 4 
mari puteri înregistrează progrese.
• O declarație a lui Hassan Zayat

WASH1NGTON 26 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt Robert McClos
key a declarat că Departamentul de 
Stat al S.U.A. se declară mulțumit 
de progresul realizat la convorbirile 
bilaterale ale reprezentanților mari
lor puteri la O.N.U. privind Orientul 
Apropiat. El a precizat că reuniu
nea cvadriparlită în problema Orien
tului Apropiat ar putea sfi înceapă 
..în curînd1. In cercurile diplomati
ce de la O.N.U. se apreciază că a- 
ccastă reuniune ar urma să aibă loc 
săptămîna viitoare. Din aceleași cer
curi s-a aflat că reprezentantul S.U.A. 
la O.N.U Charles Yost, a prezentat 
în cadrul convorbirilor bilaterale pc 
care le-a avut cu reprezentanții 
U.R.S.S., tacob Malik, al Franței, 
Armand Berard si al Marii Britanii, 
lordul Caradon, un ..document de 
lucru" care va fi. de asemenea, adus 
la cunoștința Israelului și țărilor 
arabe prin intermediul trimisului spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring. 
In cercurile bine informate se afir
mă că acest document ar cuprinde 
un program în nouă puncte cu pri
vire la modul cum să fie adusă la în
deplinire rezoluția Consiliului de Se
curitate al O.N.U. din noiembrie 1967 
referitoare la reglementarea conflic
tului arabo-israelian.

nării crizei Hassan Zayat a decla
rat că R.A.U. nu va accepta o re
glementare a situației Impuse de cela 
patru mari puteri. Republica Arabă 
Unită, a arătat el. așteaptă în schimb 
din partea Consiliului de Securitate 
întreprinderea unor acțiuhl eficiente, 
destinate traducerii în viață a rezo
luției adoptate în noiembrie 1967.

★

AV1V 26 (Agerpres). — Re- 
dintr-o vizită întreprinsă în 
Unite și Marea Britanic, mi- 
afacerilor externe, Abba E- 
declarat la sosirea sa că mi- 
încredînțată i-a prilejuit „con-

TEL 
întors 
Statele 
nistrul 
ban. a 
siu nea 
tacle profunde și serioase" în cursul 
cărora a fost prezentată 
israeliană ce urmărește un tratat de 
pace și definirea bazelor coexisten
tei intre Israel și vecinii săi". Re
feri ndu-se la punctul de vedere al 
interlocutorilor, Abba Eban a relevat 
poziția americană ce are în vedere 
realizarea ..unei păci bazate pe acor
duri reciproce care să prevadă în 
mod special stabilirea unor frontiere 
sigure și recunoscute de către toate 
țările din act

.politica

•i regiune a lumii".

★

CAIRO 26 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt oficial al guvernului 
egiptean, Hassan Zayat, a declarat 
miercuri că Republica Arabă Unită 
a primit din partea guvernului Sta
telor Lînâte o notă referitoare la ac
tuala criză diD Orientul Apropiat. 
Hassan Zayat nu a dat nici un fel 
de detalii în legătură cu conținutul 
documentului.

Roferindu-se la inițiativele diplo
matico care au loc în prezent pe 
plan internațional în vederea soluțio-

(Agerpres). — La nu- 
constituirea sa. proas- 
iordanian, condus de

AMMAN 26 
mai o zi după 
pătul guvern 
Abdel Moneim Rifai s-a reunit sub
președinția regelui Hussein al Il-lea. 
După cum relatează agenția M.E.N., 
în cadrul reuniunii au fost abordate 
o serie de probleme referitoare la 
situația din tară, precum 
luția '-evenimentelor din 
Orientului Mijlociu.

După cum menționează 
tată, noul premier Rifai
presei că intenționează să promove
ze o politică similară cu cea a pre
decesorului său B. Talhouni.

și la evo- 
regiunea

agenția ci- 
a declarat

I

Ședința Consiliului
de Miniștri al Franței

A

In S. U. A. se intensifică campania

• GEORGETOWN. — în cadrul 
dezbaterilor parlamentare privind 
politica externă a Guyanei, liderul 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
popular progresist, Cheddi Jagan, s-a 
pronunțat pentru stabilirea de relații 
comerciale și diplomatice cu țările 
socialiste. Aceste relații, a subliniat 
fostul prim-ministru al Guyanei, ar 
corespunde intereselor țării.

Apropiata vizită a lui Wilson 
în Nigeria

$ LAGOS. — La Lagos a avut 
loc miercuri o reuniune a oficiali
tăților federale nigeriene consacra
tă examinării implicațiilor apropia
tei vizite pe care premierul englez 
Harold Wilson urmează să o facă 
în Nigeria. Această vizită, apreciază 
agențiile de presă, este așteptată cu 
Speranță de către populația unei 
t^ri secătuite de peste 20 de luni 
de război.

PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loo la Paris ședința săptămî- 
nalfi a Consiliului do Miniștri al 
Franței. In absența ministrului aface
rilor externe, Mlchel Debre, care se 
află într-o vizită în Insula Reunion, 
primul ministru, Couve de Murvllle, 
a prezentat membrilor guvernului o 
informare asupra principalelor aspec
te ale situației internaționale actua
le. Premierul francez a anunțat că n 
primit o notă din partea guvernului 
american prin care acesta își face 
cunoscută poziția sa față de posibi
litățile de reglementaro a situației

din Orientul Apropiat. In notă, a 
spus el. S.U.A. sînt do acord cu în
ceperea cit mal curînd posibil a dis
cuțiilor reprezentanților celor patru 
mari puteri asupra acestei probleme. 
In cadrul ședinței au mai luat cu- 
vîntul Maurice Schumann, secretar 
de stat însărcinat cu problemele so
ciale, care a făcut recent o vizită o- 
ficială în Tunisia, și Robert Boulln, 
ministrul agriculturii. Acesta a făcut 
o trecere în revistă a ultimelor dez
bateri din cadrul reuniunii miniștri
lor agriculturii ai Pieței comune.

PAKISTAN

Ayub Khan despre
cauzele demisiei sale

26 (Agerpres). — Intr/o 
radiodifuzată, fostul pre- 
Pakistanului, Ayub Khan, 
cauzele care l-au deter- 

demisioneze. EI a arătat

CARACi 
declarație 
ședințe al 
a motivat 
minat să
că în actualele circumstanțe deose
bit de tulburi din țară, convocarea 
Adunării Naționale ar fi riscat să 
provoace vărsări de sînge. Ayub 
Khan a subliniat că pentru asigura
rea ordinii și liniștii în Pakistan 
este necesară menținerea unei pu
ternice administrații centrale, para
lel cu existenta sistemului parlamen-

tar. Referindu-se la propunerea 
cută de șeicul Mi jir Rahman de a 
se acorda autonomie Pakistanului de 
est, Ayub Khan a arătat că aseme
nea cereri nu au drept scop deoît 
divizarea țării. Integritatea națiunii 
trebuie să ne preocupe în primul 
rînd, a spus el, iar problemele con
stituționale fundamentale nu pot fi 
reglementate decît într-o atmosferă 
pașnică, în cadrul căreia reprezen
tanții populației să poată analiza în 
liniște situația —* a încheiat Ayub 
Khan.

Unitafi militare patrulează
pe străzile orașelor 

Caraci și Dacca
CARAGI 26 (Agerpres). — Gene

ralul Yahla Khan, noul președinte al 
Pakistanului, a ordonat, în baza le-

KIEV. — O expoziție românească cuprinzînd 300 de cărți 
pentru copii a fost deschisă la Kiev. Slnt prezentate volume 
de proză și poezie, de basme și povești, cărți de ficțiune ști
ințifică șl folclor. Expoziția cuprinde, de asemenea, ilustrații 
fotografico și desene realizate de copil. După cum remarcă 
agenția TASS, expoziția se bucură de un real succes nu nu
mai Ia copii, ci șl în rîndurile scriitorilor șl oamenilor de 
artă ucrainieni.

Irlanda și-a pierdut emblema sa oficială

oficială, a anunțat poliția 
Cineva a pătruns în biblio- 
la „Trinity College" din 
a furat harfa regelui Brian

DUBLIN. — Irlanda și-a pierdut em
blema sa 
irlandeză.
teca de
Dublin șl
Boru, care reprezintă emblema Repu
blicii Irlanda, fiind ounoscută și ca 
o foarte răspîndltă emblemă comer
cială.

Hoții au pătruns pe fereastră și au 
smuls harfa din caseta de sticlă în 
care era expusă. Există temeri că 
ea a fost deteriorată. „Harfa nu poate

folosi nimănui, fiind o antichitate 
ușor de recunoscut și foarte fragilă", 
a declarat un reprezentant al biblio
tecii. El a adăugat că vreun milionar 
ar putea să fie tentat S-o aibă în co
lecția sa.

„Mirage F-l“

fă-

gii marțiale în vigoare, ca toate per
soanele care dețin arme sau muni
ții să le depună la comisariatele de 
poliție într-un termen de 24 de ore. 
Pe de altă pante, s-a anunțat că uni
tăți ale trupelor pakistaneze asigură 
paza clădirilor și instalațiilor pos
tului do radio și televiziune de la Ca- 
raci, iar alte efective militare au fost 
trimise pentru asigurarea securității 
aeroportului. După cum relatează a- 
genția France Presse, unități mlllbare 
patrulează pe străzile orașelor Ga- 
raci și Dacca, în restul țării nesem- 
nalindu-se nici un fel de tulburări.

—•—

Respingerea
unui proiect

guvernamental

Transplantare de rinichi cu ajutorul 
calculatorului electronic

© SAN FRANCISCO. — La centrul 
medical al Universității din San Fran
cisco a fost efectuată marți o trans-

• NEW YORK. — Lawrence 
Weeks, care in anul 1967 a ame
nințai câ-1 va asasina pe fostul pre
ședinte al Stolelor Unite, Lyndon 
Johnson, a fost mărfi arestat din 
nou pentru amenințări la adresa 
președintelui Richard Nixon. Ares
tarea a urmat 
Weeks in care el anunța serviciul 
secret că ff va asasina pe Nixon.

unui telefon al Iul

plantare de rinichi, programată cu a- 
julorul unui calculator electronic. 
Pacientul este Lionel Gradey, in 
vîrstă de 47 de ani, iar donatorul 
un băiat de 16 ani, care în momen
tul decesului se afla la 800 kilome
tri depărtare, în orașul Los Angeles.

Rinichiul a fost conservat în ghea
ță și transportat cu avionul Ia des
tinație, la șase ore după decesul bă-, 
latului.

Primul comunicat al spitalului a- 
rală că starea sănătății pacientului 
este bună.

PARIS. — Ultimul tip de a- 
supersonic de vînătoare pro

dus în Franța, «Mirage F-l", a în
treprins cel de-al treilea zbor de 
probă, alingînd o viteză de două 
ori mai mare decît cea a sunetului. 
Avionul construit de compania fran
ceză „Marcel Dassault", aTe nevoie 
pentru decolare de o pistă de 450 
metri, iar pentru aterizare de nu
mai 400 metr».

vion

DELHI 26 (Agerpres). — Parlamen
tul indian a respins un proiect de 
amendament Ia Gonslituție elaborait 
de guvern cu scopul de a pregăti 
crearea unei regiuni autonome în sta
tul indian Assam, informează agen
ția Associated Press. Observatorii 
politici subliniază că pentru prima 
dată de la preluarea conducerii gu
vernului de către Indira Gandhi, 
Partidul Congresul Național nu a 
reușit să obțină în Parlament numă
rul de voturi necesar pentru adop
tarea unui proiecjț de lege guver
namental.

A

ITALIA

Au luat sfîrșit dezbaterile
jdin Camera Deputaților

R0MA 26 (Agerpres). — La 26 mar
tie au luat sfîrșit în Camera Depu- 
tațiloT a Italiei dezbaterile pe mar
ginea demisiei ministrului învățămîn- 
tulai, Fiorentino Sullo. La inițiativa 
arupurilor parlamentare ale partidelor 
aemocrat-creștin. socialist și republi
can a fost pusă la vot o moțiune 
fie încredere în guvernul de centru- 
stinga condus de primul ministru, 
Mariano Rumor. Moțiunea a fost a- 
doplată cu 327 de voturi, contra 230.

înainte de punerea la vot a mo
țiunii primul ministru, Mariano Ru
mor a prezentat deputaților o infor
mare privind unele aspecte care au 
dat naștere demisiei ministrului ln-

vățămintului. El a precizat că demi
sia Iul Fiorentino Sullo „nu se da
tor ește unor divergențe asupra pro
gramului politic al guvernului de 
centru-stinga". Această afirmație, 
menționează agențiile de presă, a fost 
însă contrazisă de însuși Fiorentino 
Sullo, care în cuvîntarea sa a decla
rai : ..Cauzele demisiei mele slnt ex
clusiv politice". El a arătat că în ul
timul timp în rîndul Partidului demo- 
crat-creștin ,,au avut loc o serie de 
polemici" privind legea universitară, 
care nu a fost încă completată șl 
asupra căreia „există dezacorduri in 
rîndul membrilor guvernului".

NEW YORK 26 (Agerpres). — Re
prezentantul Guineei Ecuatoriale la 
O.N.U., Thomas Malango, a declarat 
că a primit înștiințări din Santa 
Isabel, capitala țării sale, prin care 
este anunțai că 260 de membri al 
gărzii civile spaniole au început 
marți să se retragă.

Președintele Guineei Ecuatoriale 
ceruse vinerea trecută ca retragerea 
să înceapă chiar a doua zi, adică 
sîmbătă sub supravegherea unui re
prezentant special al O.N.U. intr-un 
raport prezentat marți Consiliului de 
Securitate. secretarul general. il 
O.N.U., U Thant, arată că a respins 
cererile alii a 
cit și a celui spaniol de a 
un reprezentant special in 
țară. In Guineea există deja 
prez.cntant al O.N.U., căruia 
timele zile i-a fost trimis un asistent.

guvernului guineez, 
trimite 

această 
un re- 
în ul-

WASHINGTON 26 (Agerpfes). - 
In Statele Unite se intensifică cam
pania de proteste împotriva continuă
rii războiului din Vietnam. Preșe
dintele „Comitotului Național al mo- 
billzăril pentru încetarea războiului 
din Vietnam", David Dellinger, a de
clarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că Statele Unite nu pot ob
ține o victorie militară în Vietnam. 
Singurul pas rațional pe- care ar 
trebui să-l facă Washingtonul, a a- 
rătat el, ar fl retragerea trupelor 
S.U.A, din Vietnamul de sud.

Nemulțumirea față de actuala poli-

A

încheierea vizitei premierului
canadian Ia Washington

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Marii a luat sfîrșit vizita primului 
ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, la Washington. In cursul 
ultimei întrevederi dintre premierul 
canadian și președintele Richard 
Nixon au fost abordate unele as
pecte ale relațiilor bilaterale, inclu
siv implicațiile construirii în S.U.A. 
a sistemului de rachete anlirachetă 
„Safeguard" asupra securității Ca
nadei.

In declarația comună dală publici
tății la sfirșitul vizitei se arată că

președintele Nixon a expus primului 
ministru Trudeau motivele care au 
stat la baza adoptării deciziei cu 
privire la construirea sistemului 
„Safeguard", precum și consecințele 
acestei decizii asupra relațiilor Est- 
Vest și tratativele de dezarmare și 
a reafirmat „atașamentuT" S.U.A. fa
lă de N.A.T.O.

ti că 
ma 
chiar In rîndurile militarilor, 
teiul pentru dreptul soldațllor ame
ricani", organizație ce grupează mi
litarii care se pronunță pentru în
cetarea războiului din Vietnam, a a- 
rătat că la mișcarea de protest anti
războinică participă soldați șl tineri 
ofițeri de la aproape toate bazele 
militare ații din Statele Unite, cit 
și din afara granițelor lor.

De asemenea, fostul colonel al 
marinei militare americane William 
Carson, care a activat timp îndelun
gat pe frontul din Vietnamul de sud, 
s-a pronunțat pentru încetarea ac
țiunilor militare americane din Asia 
de sud-est. In cadrul unui discurs 
rostit la o universitate din New 
York, Carson a arătat că Statele U- 
nite poartă întreaga responsabilitate 
pentru extinderea acțiunilor militare 
în sudul 
arătat că 
montelor 
Vietnam, 
lensiflcat 
taților Frontului Național de Elibe
rare.

a guvernului S.U.A. in 
vietnameză ciștigd noi

proble- 
adepțl 

„Comi-

Vietnamului. Vorbitorul a 
după încetarea bombarda- 
asupra teritoriului R. D. 

trupele americane și-au in- 
operațiunile împotriva uni-

Sesiunea Consiliului ministerial 
al Pieței comune

de securitate ale Tan- 
investi-

• DAR-ES-SALAAM. — Ser
viciile 
zaniei, care continuă 
gafiile in legătură cu asasi
narea lui Eduardo Mondlane, 
fostul lider al grupării patrio
tice Frelimo din Mozambic, au 
descoperit cîteva pachete cu 
material exploziv. Un lucră
tor al serviciilor de securitate 
lanzaniene a făcut cunoscut 
presei că elementele osiile 
liderilor palriolilor din Mo
zambic încercau o a treia 
tentativă de a asasina o per
sonalitate importantă a Freli
mo.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc marți o sesiune 
a Consiliului ministerial al Pieței co
mune, oare coincide cu împlinirea a 
12 ani de la semnarea Tratatului de 
la Roma prin care a luat ființă 
C.E.E. Problemele abordate privind 
relațiile «celor șase" cu țările can
didate la Piața comună, și in primul 
rînd cu Marea Britanic, au rămas din 
nou în suspensie. Pc de altă parte, 
Jean Roy președintele Comisiei 
C.E.E., a adresat participanlilor la 
sesiune un «apel presant" privind 
reglementarea unor probleme majo
re de multă vreme în suspensie. 
Este vorba, între altele, de politica 
monetară și comercială a «color șase",

de finanțarea politicii agricole co
mune și reformele structurale preco
nizate 
sholt, 
C.E.E.,

în acest sector de Sicco Man- 
vicepreședinte al Comisiei 

precum și de adoptarea unui 
program pe mai multi ani pentru Eu
ratom și transformarea acesteia în
tr-o organizație cu caracter tehno
logic general. Miniștrii de externe 
ai «celor șase", mai puțin cei ai 
Franței și Italiei, care au lipsit de 
la sesiune, fiind reprezentati de am
basadorii celor două țări la Bruxelles, 
au aprobat acordurile de asociere ne
gociate cu Tunisia și Maroc, urmînd 
ca ele să fie semnate luna viitoare 
la Tunis și Rabat.

cetății Rumena dinspre Bosfor. Foto : I. Dumitralstanbul — vedere a
A

ORAȘUL UNDE IȘI DAU MINA
DOUA CONTINENTE

(Urmare din pag. 1)

ori, păstrează încă 
numeroase mărturii 
ale faimei și gloriei o- 
rașulul căruia i se mai 
spunea Noua Romă. 
Secole și civilizații au 
îmbinat aici în mod 
armonios Orientul și 
Occidentul- Monu
mentele ce se păs
trează și în prezent 
ca o mărturie a tre
cutului istoric glorios 
se oglindesc de mile
nii în apele Bosforu
lui.

Ridicată între anii 
532-537 din dispozi
ția împăratului Justi
nian, Biserica Sf. So
fia continuă să fie și 
acum principalul punct 
de atracție pentru tu
riști. Cupola imensă, 
o adevărată dante
lărie de piatră, se 
sprijină pe 107 co
loane, iar la bază are

o coroană de 40 de 
ferestre, prin ale că
ror vitralii pătrunde 
diafană lumina zilei. 
Ornamentația este 
expresia perfecțiunii 
șl splendorii artei bi
zantine. ~‘ 
nu se 
decît 
curi și 
rative, 
trează _____ _____
și măiestria meșterilor 
care au construit-o. 
După ce orașul a fost 
cucerit de turci, Sf. 
Sofia a fost transfor
mată în moschee, iar 
de cîteva decenii este 
muzeu.

Peste drum de Sf. 
Sofia se înalță semea
ță, vrind parcă să sfi
deze lăcașul unde e- 
rau încoronați împă
rații bizantini, Mos
cheea sultanului Ah
met, construită între 
anii 1609 și 1679. A-

Din păcate, 
mai păstrează 

cîteva mozai- 
elemente deco- 
care demons- 
qustul rafinat

cesta este singurul 
loc de închinăciune 
al credincioșilor ma
homedani, cu șase 
minarete, privilegiu 
permis doar Moscheei 
din Mecca. Fiind de
corată cu mici plă
cute de faianță bleu, 
a fost denumită 
„Moscheea Albastră", 
iar unii critici de ar
tă afirmă că, datorită 
armoniei și proporți
ilor arhitecturii exte
rioare și bogăției de
corației interioare, în
trece în
Catedrala ... ____
Lumina, care pătrun
de prin cele 260 de 
ferestre, se reflectă 
în desenele interioa
re, creînd o atmosfe
ră de liniște șl intimi
tate. în care credin
cioșii se roagă lui 
Alah.

La Palatul Topkapi, 
reședința de odini-

frumusețe 
Sf. Sofia.
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a sultanilor, care 
din 1478,

oară _ . 
datează 
există un muzeu care 
evocă epoca de înflo
rire a Imperiului oto
man- Sint expuse aici 
numeroase obiecte, 
care au aparținut sul
tanilor și au fost pri
mite în dar de la di
feriți suverani. Admi- 
rînd tezaurul alcătuit 
din tronuri, arme, ar
muri bătute în aur și 
pietre prețioase, bro
carturile și broderiile 
cusute în fir de aur, 
cristalurile scumpe, 
obiectele de jad, aur 
și argint, lucrate cu 
un qust și o măiestrie 
neîntrecută, nu poți 
să nu te qîndești la 
cei care au creat cu 
sudoarea frunții aces
te obiecte.

Aproape fiecare e- 
pocă are vestigiile 
sale. Bunăoară, Pala
tul Dolmabahce este

produs al secolu- 
XIX. întregul an- 

arhitectural,

un 
lui ......
samblu 
construit în 1854, a- 
pare ca un mic oră
șel, a cărui siluetă 
albă se oqlindește 
maiestuoasă în apele 
Bosforului. De cum 
pătrunzi în palat, te 
frapează decorul 
somptuos. Lucrări de 
artă, aduse din stră
inătate, se îmbină ar
monios cu creațiile 
de artizanat tipic tur
cești. O scară monu
mentală, cu balustra
dă de cristal, duce la 
primul etaj, unde se 
află Sala tronului, de 
o frumusețe ce nu se 
poate imagina. Un 
candelabru enorm, 
de 4,5 tone, conside
rat unic în lume, răs
pândește din cele 750 
becuri o lumină bo
gată în întreaga sa
lă, cu o acustică per
fectă. Intr-una din ce
le 200 de încăperi ale 
palatului și-a petrecut 
ultimele clipe ale vie
ții marele Ataturk, fon
datorul Turciei moder
ne.

Dar Istanbulul nu în
seamnă numai istorie, 
nu este numai orașul

unde se păstrează 
urmele perioadei în
floritoare a grecilor, 
romanilor, bizantinilor 
și ale civilizației oto
mane. Alături de mi
narete se ridică, vrînd 
parcă să se ia la 
întrecere, clădirile noi
lor blocuri, siluetele 
semețe ale magazine
lor ultramoderne. A- 
vînd o populație de 
peste 2 milioane de 
locuitori, Istanbulul 
este cel mai mare 
oraș al Turciei. Fiind 
cel mai mare port al 
tării, pe aici intră și 
iese cea mai mare 
cantitate de mărfuri. 
In oraș este concen
trată majoritatea pro
ducției țării. La acti
vitatea intensă a ora
șului își aduc contri
buția întreprinderile 
textile moderne, între
prinderile industriei 
pielăriei, de confecții, 
șantierele navale etc. 
Pe șoselele Turciei cir
culă de cîțiva ani tu
rismele asamblate la 
Istanbul. $i cu aces
tea, lista unităților In
dustriale nu este nici 
pe departe epuizată. 
Fiind un mare centru 
comercial, principala

ocupație a oamer... 
este comerțul. Se ma 
păstrează și în pre
zent marele bazar a- 
coperit, unde sînt în
ghesuite peste 3 000 
ae dughene în care 
sînt desfăcute mărfuri 
de tot felul. Alături 
de celelalte _____
ale economiei, in ul- 
tîmul timp se dezvol
tă tot mai mult turis
mul, căruia i se acor 
dă o atenție tot mai 
mare.

Cine vizitează Istan
bulul nu-l mai uită 
niciodată. Acest oraș 
trebuie însă văzut 
scăldat în soare, cînd 
este tulburător de 
frumos, de fermecător 
- îmi spunea un co- 
leq în timp ce admi
ram panorama orașu
lui de pe terasa hote
lului. Poate că ace
leași sentimente le-a 
încercat și scriitorul 
francez Pierre Lotti, 
care, vrăjit de Istan
bul, nu a putut rezis
ta tentației de a se 
stabili definitiv acolo, 
renunțînd la patria sa 
și chiar la religie.

ramuri
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