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nai multa operativitateIN PRIMUL SEMESTRU
60 LA SUTA DIN PLANUL oamenilor muncii
ANUAL DE INVESTIT»!

Ing. Titus PIINIȘOARA 
secretar al Comitetului 

municipal de partid Petroșani

in rezolvarea scrisorilor

4 pa$ini 30 Ihiiii

in acest an. pentru munici
piul Petroșani au fost alocate 
fonduri in valoare de aproape 
709 milioane lei. in vederea 
construirii și punerii în func
țiune a unor importante obiec
tive industriale și social-cul- 
turale. Principala pondere a 
fondurilor este alocată inves
tițiilor miniere, care vor asigu
ra sporirea capacității de pro
ducție cu 746 060 tone de căr
bune, Vor fi construite 1215 
apartamente, o școală cu 8 
clase la Bărbăteni. o creșă și 
grâ<’»ni*ă in cartierul Aeroport 
— Petroșani, un complex co
mercial la Vulcan, un depozit 
de mobilă la Petroșani și multe 
obiective gospodărești. De av 
menea, continuă in ritm sus
ținut lucrările pentru îmbună
tățirea alimentării cu apă po
tabilă si industrială a loca'i 
tăților din Valea Jiului. în 
cursul acestui an. urmează să 
fie puse in funcțiune 14 obiec
tive nominalizate prin planul 
de stat la care se adaugă mul
te a'tele a căror construcție va 
continua in anul viitor.

Tinînd cont de importanța 
deosebită pe care o reprezin
tă nentru economia munici
piului realizarea ritmică și la 
nivelul cerințelor a programu
lui de investiții, organele și 
organizațiile de partid au spri
jinit permanent activitatea be
neficiarilor de investiții și a 
constructorilor. în cele patru 
luni care au trecut din acest 
an. s-au realizat 26.8 Ia sută din 
pianul anual de investiții și 30 
ta sută la construcții montai.

Feste media realizărilor pc 
municipiu se situează O.C.L. 
industrial (42,9 la sută).- O.C.L. 
Alimentara (42,7 la sută). Ins
pectoratul școlar județean (41,6 
la sută). Industria morăritului 
și panificației Petroșani (34 la 
sută). I.E.C. Paroșeni 
sută), " ‘
sută).
I.C.R.T.I. și Teatrul 
care si-au realizat planul anual.
Dacă....................... .

cupare 
tăților 
ții și a 
cu se 
tenție organizării temeinice a 
activității de construcții pc 
toate șantierele, ta fiecare o- 
biectiv, rezultatele obținute în 
perioada care a trecut din a- 
cest an erau cu mult mai bu
ne. Sub media realizărilor pe 
municipiu se situează F.F.A. 
..Viscoza** Lupeni. Ocolul silvic 
Lupeni.
..Jiul", 
T.AP.L.
ne din Petroșani,
„Parîngul" Vulcan. I.C.S.M. Pe
troșani. care au realizat între 
6.1—25.2 la sută din planul 
nual.

Aceste rezultate nu sînt 
nivelul cerințelor actuale și 
măsura posibilităților ce le

I.F. Petroșani 
precum și

(29,9 la 
(29.4 la 
I.C.R.M.. 
de stat.

exista mai multă preo- 
din partea tuturor uni- 
beneficiare do invest i- 
celor de construcții, da- 
acorda mai multă a-

I.G.L.. Cooperativa 
I.I.L., Ocolul silvic, 
și Institutul do mi- 

Cooperativa

beneficiarii și constructorii din 
unitățile municipiului nostru.

Trebuie subliniat ca negativ 
faptul că pe ansamblul muni
cipiului, ritmul de execuție 
realizat in luna aprilie este 
inferior celui din luna martie 
(și anume de 6.35 la sută față 
de 10,75 la sută). Aceasta se 
datorește in mod deosebit si
tuației necorespunzătoare de 
la Centrala cărbunelui Petn 
șani unde ritmul de execuție 
obținut în luna aprilie a fost 
abia de 5,6 Ia sută, ceea ce a 
diminuat considerabil nivelul 
pe ansamblul municipiului. Con
siliul dc administrație al Cen
tralei cărbunelui, comitetele de 
direcție din unitățile aparțină
toare, organele și organizațiile 
de partid respective, trebuie să 
manifeste mai multă răspunde
re și preocupare față de investi
țiile miniere, problemă centrală 
a activității economice, să stabi
lească asemenea măsuri care să 
asigure recuperarea rămînerilor 
în urmă și desfășurarea în con
diții normale a activității la 
toate obiectivele.

Asupra realizărilor înregistra
te de beneficiari a influențat 
modul în care si-au desfășurat 
activitatea organizațiile de 
construcții-montal. în perioada 
la care ne referim, pe ansam
blul municipiului, s-a realizat 
28,1 la sută din planul anual 
de construcțil-montaje. La a- 
ceasta au contribuit Lotul ener-
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Nu este zi în care redacția 
să nu primească o scamă de 
reclamații și sesizări. Multe 
dintre acestea sînt trimise spre 
soluționare conducerilor dc in
stituții și întreprinderi, după 
caz, cărora le revine sarcina 
să examineze cu atenție defi
ciențele semnalate, să facă, la 
fața locului, cercetările nece
sare și să ne comunice în tim
pul col mai scurt măsurile lua
te pentru a le putea aduce la 
cunoștința celor interesați.

Multe instituții și întreprin
deri acordă atenția cuvehită 
scrisorilor ce le sînt adresate, 
respectă termenul legal în ca
re sînt obligate să răspundă.

Există însă și cazuri cînd la 
unele sesizări nu se răspunde 
deloc, sau comunicarea rezul
tatului se face numai după un 
timp îndelungat si la revenirea 
scrisă a redacției.

Așa de exemplu, în luna no
iembrie-1968 minorul Constantin 
Marcău. din serviciul E. M. 
Vulcan, a sesizat ziarul că a 
fost amendat de către organele 
sanitare cu 150 lei vinovat fi
ind că nu și-a prezentat fetița 
la vaccinarea obligatorie; Do
rind să achite amenda, a fost 
purtat de la Vulcan la Petro
șani, de la Inspecția sanitară 
de stat la Serviciul financiar 
al municipiului fără să fie co
respunzător informat unde tre
buie să achite amenda. Sesi
zarea a fost trimisă, la 22 no
iembrie 1968, la Inspecția sani
tară do stat cu rugămintea de

a ni sc arăta ce trebuie să facă 
cetățeanul in această situație, 
petttru a putea publica răspun
sul care prezenta un interes 
general mai larg, cunoscînd că 
și alți cetățeni au fost amen
dați pentru aceeași contraven
ției la legile sanitare. Cu toa
te I că de la trimiterea scriso
rii a trecut o jumătate de an, 
I.S.S. Petroșani ne mai este 
încă datoare și azi cu răspunsul.

La O.C.L. produse industria
le a fost trimisă, în ziua de 30 
noiembrie 1968, scrisoarea ce
tățeanului Gheorghe Varga din 
Petroșani prin care sc reclama 
neajunsul intimpinat la maga
zinul „Radio" Petroșani, dc un
de a cumpărat un aparat de 
rad'o recenRp marca „Capri" 
care nu funcționa corespunză
tor. Deși avem confirmarea pri
mirii rcclamației. mai sîntem 
încă în așteptarea răspunsului 
cir privire la cele constatate 
în legătură cu problemele ridi
cate de cumpărător.

Muncitoarea Maria Filip din 
Cîmpu lui Neag no relata în- 
tr-o scrisoare că. deși au fost 
sqL’citate. organele I. F. nu-i 
eliberează dovada ne timpul lu
crat în întreprindere necesară 
pentru întocmirea dosarului de 
pensionaro. Reda maf ia a fost a- 
dusă la cunoștința întreprinde
rii forestiere Petroșani — scri
soarea nr. 2 022 din 23 ianua
rie a. c. — fără ca redacția săc.

D. IOSIF

Paralel cu dez
voltarea continuă 
cunoscută în sub
teran, mina Vul
can a cîștigat și 
la suprafață noi 
valențe pe calea 
înnoirilor. înfru
musețării. Mărtu
rie stă frumosul 
complex social- 
administrativ ce- 
și profilează su
plețea și elegan
ța clădirilor din
tre rondurile cu 
flori din incinta

Viorel HASCA

grupul de 150 
MWh se pregătea spă
larea turbinei de să
ruri. Șefii de bloc Du
mitru Drăgoi. Paul Ni- 
culh, Sever Marușca și 
operatorii principali Oc
tavian Racman, Ștefan 
Lorlncz, Gheorghe Că-

lina, Cristachc Marinov 
materializau dispozițiile 
primite de la adjunctul 
șefului de secție, Ste- 
lian Ene, in impulsuri 
electrice, comenzi de la 
distanță.

Temperatura metalu
lui turbinei este mic
șorată în fiecare oră cu 
cite 17°C. Cînd se a- 
junge la para

saturație, începe spăla
rea propriu-zisă. Se in
troduce' abur umed in 
turbină. In „hora" lor 

- nebună, picăturile dc 
' condonSat sc izbesc mc - 
reu dc palcții turbinei, 
dc rotor învîrtindu-sc. 
o dată cu ei, cu 3 000

de ture/minut. Depune
rile de săruri, și în 
special dc siliciu, sînt 
îndepărtate. Turbina e 
supusă unor eforturi 
foarte mari, predispusă 
dilatărilor* De aceea, se 
impune atenție deosebi
tă din partea persona
lului de deservire. Fie
care .manevră trebuie 
făcută cu grijă, după

Ventilatorul V.P. 500
se comportă bine

în faza de experimentare
Ventilatorul V.P. 500 realizat 

de S.C.S.M. Petroșani în cola
borare cu I.P.M.H. din cadrul 
Centralei cărbunelui — desti
nat aerisirii lucrărilor minie
re în fund de sac — este ur
mărit în continuaro la mina 
Lupeni, în ceea ce privește com
portarea 
specifice 
prezintă 
presiune
recomandată in acest caz — 
care asigură la variații miei de

sa în timp, în condiții 
de subteran. Utilajul 
o caracteristică de 

înclinată — de altfel

debit, variații mari de presiu
ne.

Rezultatele stabilite pină In 
prezent scot în evidență o 
construcție reușită la para
metrii proiectați! debitul 200 
mc/min.. depresiunea 140 mm 
col. apă, la randamentul de 26 
la sută și un consum de aer 
comprimat de 8,8 mc/min.

La experimentările efectua 
te și-au adus aportul inginerii 
loan Matei, Dorn Stan, loan 
Suszer și tehnicianul Ion Baiu.

un grafic dinainte sta
bilit.

După spălare, grupul 
este oprit. Sistemul e- 
nergetic nu primește 
dccit o anumită canti
tate de curent, in func
ție dc „ștrangulările" 
impuse dc beneficiari,

Aparatele de măsură 
și control mai indică 
anumite valori, cind în
cep să sosească echipe 
dc la secția reparații. 
Cele mai bune forma
ții de lucru, conduse de 
specialiști de prestigiu 
ai întreprinderii, ca

la cota zero și pină la 
„marile înălțimi" ale 
centralei e un freamăt 
de muncă continuu. Oa
menii se întrec pe ei 
înșiși. La pornirea gru
pului. cu 23 de ore îna
inte dc termen, agrega
tele, „de la mic pînă

marca lor majorita- 
aflați în repaus. La

în
te ___... __r_____
grupul de 150 MWh de 
la Paroșeni, operațiile 
nu mai contenesc. In
ginerul șef Gheorghe 
Pătra.șcu și inginerii 
Constantin Ungureanu, 
Ion D. Popescu se află 
în centrală, conduc ei 
înșiși complicatele pro
cese tehnologice 
secțiile uzinei.

la marc, funcționează 
ceas". turbina e ..spă
lată bec". Eforturile e- 
nergcticienilor nu ră- 
mîn fără ecou. Grupul

din

Victor Vodislav, Gheor
ghe Mareș, Vasile Sur
âd. Ion Duțescu, Nicu 
șor Vulpe, în fruntea 
cărora se află ing. A- 
lexandru Aruncuteanu, . de 150 MWh își arată 
maiștrii Eugen Andrei. 
George Pena, încep „bă
tălia" cu timpul. Rînd 
pc rind sînt revizuite, 
reparate sau înlocuite 
cele mai importante u- 
tilaje și instalații. Dc

întreaga sa „recunoștin-• 
ță" pentru grupurile 
de... operatori, lăcătuși, 
mecanici, electricieni 
etc, .producînd în plus 
1 milion kWh.

P. BREBEN 
_____________________ J

Natura — de la pulsul se
vei șl pină la culoarea veș- 
mlntulul ce-l poartă — tră
iește acum all ritm — Împru
mutat de la anotimp-, construe- 
lorii și-au însușii șl ci rit
mul accelerat, vivace al ano
timpului In care no aflăm. 
Cartierul de pe dealul Co- 
roeșllului primește z/ de zl 
valențe noi din mina făura
rilor lui: constructorii șantie
rului Vulcan.

Mal pline de ritmul viu al 
primăverii muncesc echipele 
conduse de fuliu Varga, Ma
rin Dragu, fosil Vass șl Ma
tei Colet, sub coordonarea 
maistrului Dumitru Clobesrn 
la înălțarea blocului I) 2; ci 
au o sarcină majora: la 1 
iulie trebuie să predea bene
ficiarilor cheile celor 66 apar
tamente, cile numără blocul 
B 2. Sub mina harnicelor e-

Ritm 
de
primăvară

chipe ale lui Peter Adalbert, 
Rubin Mănașcu și Gheorghe 
Crăciun, care se află cu lu
crările in avans fală de gra
fic, blocul C 11 va fi recep
ționai cu 15 zile mai devre
me deci! blocul B 2, el fiind 
deja in fază de finisaj.

Prin terminarea celor 326 
de apartamente planificate pi
nă la sflrșjtul anului construc
torii vulcănenl se vor putea 
minări că au inăllat pe dea
lul Coroeșliului peste 2 000 de 
apartamente.

...Din vlriul macaralei turn 
ce Împarte cu bene șl contei- 
nere beton, mortar și cărămizi, 
șantierul se desfășoară larq 
privirii. Alături de blocul C 
25 și complexul comercial, 
noi blocuri, cum sint C 12 șl 
E 1 încep să-și profileze sen
surile pe verticală.

Realizările constructorilor 
de pe dealul Coroeșliului con
firmă priceperea și hărnicia 
acestui colectiv, care se mo
bilizează prin eforturi sporite, 
astfel ca In cinstea aniversă
rii a 25 de ani de la elibe
rarea patriei, să poată raporta 
un număr mai mare de gparta- 
mente date în folosință peste 
sarcinile de plan.

P. M.
după o corespondentă 
de la Iulian lordache

Oameni în alb 
la datorie

Vizita de seară se terminase 
de mult. Pe coridoarele lungi 
șî în saloanele Spitalului Lu
peni era liniște deplină. La 
Secția chirurgie, sora șefă Ag
neta Boroș mai făcea din cind 
fn cînd cite o vizită prin Sa
loanele bolnavilor.

Deodată, zbimîitul iung al 
telefonului sparse liniștea a- 
dincă. Se anunța un caz de 
urgență. O femeie in virstă de 
40 de ani. spitalizată pe rind 
la Cluj. Timișoara, Craiova, 
venise in stare gravă la Spi- 

. talul Lupeni. Intr-un timp re
cord. medicul Ilie Vonica se 
afla la datorie. La scurtă vre
me. sosi și tinărul medic Be- 
nedek. pasionat de chirurgie, 
care a venit la Lupeni de pe 
malurile Begăi.

In cîteva minute, după un 
control atent, amănunțit. a 
fost stabilit diagnosticul : oclu
zie intenstinală. Intervenția hu 
suferea amînare. Masa de ope
rație a fost pregătită rapid și 
acțiunea de salvare a vieții 
umane a început. Bisturiul a- 
lunera cu siguranță în mîinile 
medicului primar Ilie Vonica. 
I' asistau aproape colegii săi 
de 'v-easlă. Benedek și Abra
movich

Firul vieții Măriei Tofan a 
fost înnodat. Lacrimi de bucurie 
se prelingeau pe obrajii palizi 
ai soțului acesteia, aflat în 
permanență la căpâtiiul tova
rășei de viață. în timp ce me
dicul Vonica își ștergea bro
boanele do transpirație de pe 
frunte, fața lividă de pină a- 
tunci a pacientei începuse a 
se lumina.

Viața învinsese încă o dată. 
Era doar unul din cazurile grave 
pe care medicul Vonica și cole
gii lui chirurgi de la Spitalul 
Lupeni le-au rezolvat cu deplin 
succes.

Oameni in alb. pătrunși de 
adinei sentimente dc umanism, 
îndrăgostiți de nobila profe
siune căreia i s-au dedicat stau 
de veghe permanent la sănă
tatea oamenilor.

Titus COR'EA
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Poartă 
a istoriei

Țebea, poartă prin care is
toria a pătruns în țara Zaran- 
dului, este îndeobște cunoscută 
datorită sanctuarului care evo
că gloria celor care vreme de 
veacuri s-au jertfit in numele 
dreptății pentru binele nea
mului, pentru lumină.

Bătrinul gorun al lui Horia, 
martor al atitor momente înăl
țătoare din istoria patriei, li
niștitul mormint al lui Avram 
Iancu străjuit de tunurile ca
re s-au împotrivit nedreptății, 
glia sub caro se odihnesc eroii 
căzuți in războiul de întregire

a patriei, sint mărturii ale pa
triotismului fierbinte și credin
ței în mai bine a oamenilor 
de pe aceste străvechi melea
guri românești. Călcînd cu 
pioșenie pe aceste locuri, trâ- 
iești parcă tumultul vremuri
lor de atunci, cînd moții — 
ciubărari, mineri șl țărani io
bagi — s-au ridicat ca un vul
can tumultuos în calea asu
pririi naționale și sociale în- 
semnind cu sînge drumul is
toriei.

Cînd gorunul crescut la că- 
pătîiul de veci al mîndruluî 
crai al Apusenilor prinde să-n- 
verzească, foșnetul lin al frun
zelor aduce parcă peste de
cenii și veacuri doinele izvo
rî te din durerea celor mulți. 
Și tot aici chemarea la luptă 
și jurămîntul moților dc a-1

Un colț din incinta principală a viitoarei mine Mesteacăn
urma pe Horia se-ngină cu 
foșnetul celuilalt gorun, ce-i 
poartă numele. Sanctuarul de 
la Țebea înseamnă o poartă a 
gloriei, un arc de triumf, ca 
atitea altele in rotundul aces
tei țări, prin care istoria a tre
cut dăltuindu-și chipul și a- 
semSnarea după cea a eroilor 
din ale căror rădăcini a crescut.

Dar Țebea, acest a.șezămint 
dc oameni inimoși și vrednici, 
nu înseamnă numai istorie. Ea 
apare astăzi pe harta Româ
niei socialiste ca o verigă — 
dimensiunile sint uneori de 
prisos — in marele proces de 
industrializare.

Vatra acestui colț de țară, 
ascunde însemnate rezerve dc 
diamante negre, ascunde căr
bune.

A
Intre vechi 
și nou
Părăsind șoseaua alintată de 

murmurul Crișului Alb și tre
când pe lingă sanctuarul de 
care vorbeam către culmea 
Caraciului, care poartă în pîn- 
tece pur, ajungem pe neaștep
tate in incinta minei Țebea.

Despre începuturi, doar cî
teva cuvinte. Primele cerce
tări geologice cunoscute, au 
fost întreprinse in cea dc-a 
doua jumătate a secolului tre
cut. Despre o exploatare pro
priu zisă a cărbunelui brun 
se poate vorbi însă doar din 
anul 1900. Cum s-a lucrat ? 
Mai mult decit rudimentar.

Despre protecția muncii nici 
vorbă Minerii cărbunari a- 
veau aceeași soartă cu con
frații lor aurarii.

O dată cu naționalizarea au 
început și aici ca și la toate 
minele vechi și noi din țară, 
să se intensifice lucrările de 
prospecțiuni și explorări, ca
re au avut drept rezultat con
firmarea unor importante re
zerve de cărbune energetic.

In același timp, noul a în
ceput să-și facă tot mai mult 
simțită prezența. Ca urmare, 
in 1968 producția minei a fost 
dc trei ori mai mare dccit în 
1950, productivitatea crescind 
in același timp de peste două 
ori și jumătate. Drumul către 
sporirea producției a fost deci 
în continuă ascensiune. Acest 
lucru este dovedit cu prisosin
ță șl de rezultatele obținute

in ce privește eficiența econo
mică, beneficiul de 4,7 mili
oane lei realizat în 1968 fiind 
concludent în acest sens. Re
zervele stabilite prin lucrările 
dc prospecțiuni și explorări 
de care am amintit, au con
stituit baza întocmirii unor 
documentații în vederea dez
voltării viitoare a minei, prin 
deschiderea noii zone Mes
teacăn.

Deschiderea noii mine va a- 
sigura, pe lingă o creștere 
substanțială a extracției ' dc 
cărbune, posibilități sporite 
privind modernizarea procesu
lui dc producție.

( . MAG DAI IX
R. SELEJAN

Ședința cenaclului 
literar

Simbătă 17 mai, ora 17, la 
sediul redacției ziarului «Stea
gul roșu" va avea loc ședința 
de lucru a cenaclului lite
rar din Petroșani, la caro 
vor fi prezenți și scriitori a- 
parținind Asociației din Bra
șov a Uniunii Scriitorilor. Cu 
acest prilej se -va discuta a- 
filierca cenaclului local la a- 
sociația amintită. Sint invi
tați să participe membrii ce
naclului și alți iubitori ai li
teraturii.

Concursul „Mesaj 
peste veacuri al 

generațiilor de ieri 
și astăzi..."

...a stîrnit un viu interes 
în rîndul cadrelor didactice 
și al elevilor din școlile de 
toate gradele de pe raza mu
nicipiului Petroșani.

Comitetele do luptă pentru 
pace din școli au distribuit 
pînă în prezent 10 000 bule
tine în scopul de a fi comple
tate cu răspunsurile la între
bări privind istoria și geo
grafia patriei și alte teme din 
știință, artă, cultură și sport.

Data și locul tragerii la 
sorți a celor 502 premii con- 
stînd in autoturisme, televi
zoare „Dacia", mașini de cu
sut, magnetofoane, excursii 
și altele urmează a se stabili 
după completarea și înainta
rea buletinelor la Comitetul 
național pentru apărarea pă
cii București, privitor la care 
vor apare informații în re
vista „Pentru Apărarea Pă
cii", „Informația Bucureștiu- 
lui" și ziarul nostru.

D. I.

„Teatrul 
tn Valea Jiului 

în decursul anilor"
Teatrul .Valea Jiului* Pe

troșani organizează in cin
stea celei dc-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei noas
tre, un concurs cu terna „Tea
trul în Valea Jiului in de
cursul anilor". Concursul este 
deschis tuturor iubitorilor 
scenei care pot completa bu
letinele cu întrebări puse 
în vinzare do teatru.

Cîșligătorilor li se vor a- 
corda premii și mențiuni în 
obiecte (apar.it dc radio cu 
tratv-’istori. bicicletă, aparate 
de fotografiat, cărți) și ex
cursii in Valea Jiului.

apar.it
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în ritm trepidant!
i
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i

pe drumul moderni
zării și înnoirilor

I Strădaniile sînt
• bogate în roade 
j------------------------

El înseamnă de altfel noua 
mină Mesteacăn, aflată cum 
s-ar spune în plină creație „ 
Căci, cum altfel s-ar putea | 
numi roadele muncii mineri- ' 
lor de la deschideri și pregă- | 
tiri, decît creație ? x

Pină acum s-au excavat | 
peste 4 800 metri dc galerii, ’ 
420 metri dc suitori și aproa- | 
pe 2 300 metri de planuri în- I

‘ atc. Aceste lucrări care 
verg către ziuă prin galo- |

STEAGUL ROȘU

Alegerea viitoarei profesiuni, 
rezultai al aptitudinilor și talentului

i
î

In prezent, exploatarea căr- . 
bunelui se realizează prin cele clinate. 
două raioane alo minei Marta, converg . _. 
Fiecare raion urmărește extra- ria de coastă Mesteacăn lungă * 
gerea cărbunelui dintr-un sin- de 1 600 metri, formează schc- | 
gur strat, respectiv din stra- felul de beton și fier a) noii » 
tele 1 și 2. De menționat că mine. Din ele pornesc către 
in zona minei Marta, rezerva inima adîncului alte lucrări

I
I
î
i

_ _ ___________ ________ I
stratclor este în epuizare, anul care vor sfirși prin a sfărîma j 
1972 mareînd începutul unei zăgazurile izvoarelor de dia- I

I 
î

i
i
I
I
I

noi prurinl în istoria minei mante negre ascunse vreme 
Amănunte despre modul de secole de erele laconic șl 

cum so face exploatarea stra- avare.
telor de cărbune la mina Țc- Și. alături de intrarea în 
bea. ne-au fost furnizate cu noua mină se ridică un com- 
multă amabilitate de tovară- plex social format din baie, I 
ui inginer Lazăr Pop, diroefo- lămpăric, sală dc apel, birouri. J 

rul minei. ’ '■ ' - » ■ • -- •
„Metodele 

sînt : cu abataje cameră în

în stratul TI.
In abatajele cameră, susți

nerea se realizează cu mate
rial lemnos, obținîndu-se vi- 
teze do avansare. în medie, de VU1 .

ml/lună cu o productixi- împrejurimilor, cu noul pei- t tutr» rîc J OArt tnnn/rwicl ȚV . - . . . , f., , , , . ... - saj industrial. ’Ctmhnril fni.ful zsX Șrț.o-sw.-. „
Și. în 1972. cind toate lucră- ► 

rile vor fi pe deplin termi- I 
natc. din abatajele minei Mc-s- ' 
teacăn vor ieși la zi mii de |

depozit de cărbuni și sortare, t 
exploatare stația de compresoare. ateliere. I 

abataje cameră în Tncinta principală — a doua > 
cu abataje frontale incintă a minei — formată din I

de

tate de 4.600 tonc/post. 1 
subliniat faptul că tăierea în 
abataj se face cu ajutorul cio
canelor de abataj, iar trans
portul cu scocuri oscilante.

Abatajele frontale sînt dota-

complexul administrativ, linia ? 
de garaj C.F.R., silozuri pen- | 
tru cărbbno, aflată pe șoseaua * 
ce duce do la Brad către res- I 
tul țării completează peisajul ’ 

cu noul pei-

I
I

nuatajeie îroniaic sini ooia- . , _ . , . . - . ’
ta cu Susținere metalici și tone.da ,.«h>'al,nd î
transportoare tip TR-3. In a- cu dubl"l dc
rest Ici. deși stratul arc o a ^ca Că termene e .
cratime de numai 0.9 ml s-a ™r.f .rcsPKta'e o dovedește | 
obținut o productivitate în a- m,oduJ ,n care ,ț>c J
Ic,lai de 2000 tone/oost i o rLlc ,do Producție se realize.,.

I
I 
i
I
I
I
I

ruc ac proaucpe se reanzea- „ 
ză planul do investiții — de- [ 
cadă de decadă, lună de lună. * 

_ __ Minerii au însă și ei păsu- | 
tezele de înaintare în galerii i°r- Constructorii șantie-S -• . - .... . . ,-,.1.,; Truxt t;
tari dc beton, "depâșcs.' ™0 zâ îndeaproape în ce privește 
ml/lună. iar in suitori armați încadrarea în ritmul cores- 
in fior media avansurilor este nunzător prcdârii in termen 
de 60 ml/lună". a obiectivelor prevăzute. Prin

Desigur, realizări’. -"moi aceste rînduri nu facem decît 
Țebea sînt modeste față de să transmitem dorința colecli- 
celc care se obțin in minele vului minei Țebea către con- 
din Valea Jiului, dar ținînd structori. pentru o mai bună 
«‘’ama de faptul că se exploa- mobilizare în vederea unei reu- k 
mază ultimele zone de rezer- «ite depline ’
vă printre care și pilierii. ve- |
•'bea mină Marta fiind în li
chidare si că în aceste con- , , k
diții se asigură îndeplinirea Am fost la mina Tebea- A,n | 
ritmică a indicatorilor de plan, stat de vorbă cu cei care a- x 
inclusiv a beneficiilor, stră- colo. între dealurile și munții I 
daniile colcctn ujui de aici mo- Apusenilor, dăltuiesc nouă al- ' 
rită a fi subliniate. . - , , , . T . . kTn acest sens, cîtcva cifre b,r I-a™ 'âzut pe |
sînt semnificative. Tn acest nunern moți, care nu prccu- J
an. colectivul minei Țebea s-a pețcsc nimic pentru a-și înde- I
anaajat: plini cu cinste angajamentele

tn^cârtane. rS?- ">a‘b .

bataj de 2.900 tonc/pcst și o 
viteză de avansare de 17ml Hu
nă. In ce privește lucrările 
de deschidere și pregătire, vi-

Uf itiuiuwi V III goiei 11 ...................... ~................................................ .
susținute in zidărie cu bol- ru]u> T.C.M.M. nu n urnlea- I 
t=r: 2.- beter. depășesc J0 ză îndeaproape în ce privește . 
ml/lunâ. iar in suitori armați încadrarea în ritmul cores- l 
in fier media avansărilor este minator predării m termen J 

’ ’’ I

i

Am fost la mina Țebea. Am |

I
i
i
i

X
I 

zîr-’ in patru luni*To23 tone’: ccau înspre casele lor, în pli- j 
ft să realizeze un spor la nă primăvară, printre holdele ; 

oroducția globală de 300 000 de grîu abia înfrunzit, mulțu- | 
lei. din care s-a realizat in mit! !n vr„mp r„ r„a„, I

primul trimestru 241 000 lei, 
oroducția marfă vîndută și în
casată fiind depășită 
405 000 lei.

Tn același timp, producti
vitatea muncii a sporit cu 2.5 
la sută. Tn acest fel. eolecti-

miți că în vreme ce rodul lor J 
a sporit în adîncuri, rodul | 

cu pămîntului din acest an își x 
arată primele semne.

Sabin Mihâilă, Nicolac A- * 
petri. Petre Călăban, Andrei | 

vul acestei mine răspunde cu Colda, loan Dușan, Lazăr O- ? 
fapte chemării la întrecere nea, loan Martin, Petru David, I 
lansată de către mina Petrila Nicolae Niță, sînt numai cițiva î 
oătro toate exploatările minie- j „ . „ . . . Ire din județ. Și cind Mrnfcia ?’n,re .aCC1 carc 21 dc 21 SC ‘ 
și priceperea merg mînă în in“ec in a supune neastimpă- | 
mînă. rezultatele nici nu pot rul adîncurilor, pentru a în- • 
Ti altfel docit bune. scrie pe graficul întrecerii noi t

cifre, noi fapte.
Și bucuria de a-ți socoti h 

zîmbind rodul muncii e mare. ’ 
Ea înseamnă hotărîre și pri- | 
cepere, dăruire .și pasiune. A- ’ 
ccstea sînt etaloanele prin ca- | 
re minerii dc la Țebea, ase- x 

Pentru minerii de la Țebea, mGni celor din Vale de la noi, | 
| viitorul se măsoară în luni, pot fi caracterizați. *

I

I
I

I
I
i 
i I
I
I
I
I

Cu viitorul
în față

I

I
1 
î
i 
i 
i 
î 
i
i

| MINA MESTEACĂN. Așa va fi scris pe frontispiciul a- 

| cestei o.aterii, cind primele tone de cărbune vor vedea lu- 
* mina zilei.I

I
I 
I

La 15 ani adolescentul vi
sează să devină medic, profe
sor, inginer, marinar sau co
mandat dc oști. Cind visul es
te dublat de o activitate susți
nută pentru a acumula cit 
mai multe cunoștințe în dome
niul ales, el poate fi numit pa
siune și are toți sorții dc iz- 
bîndă. Nouă, profesorilor diri- 
gințl dc la clasele a Vili a și 
a XlT-a, ne revin importante 
răspunderi in privința canali
zării visurilor adolescenților în 
funcție dc posibilitățile, aptitu
dinile și deprinderile de < ire 
dau dovadă.

Pedagogii, și nu numai el. 
s-au străduit să dea răspunsuri 
cit mai complete la întrebările 
privind noțiunea de orientare 
profesională, rolul școlii și al 
familiei în alegerea profesiei 
etc. Tn 1949. a 32-a conferință 
internațională a muncii de la 
Geneva propunea ca orientarea 
profesională să fie definită 
drept „ajutorul dat adolescen
ților în alegerea unei profe
siuni apropiată capacității și 
gusturilor lor, ținînd seama de 
nevoia de mînă de lucru, în 
condițiile care permit dezvol
tarea personalității și permit 
individului să obțină în munca 
sa maximum de satisfacții, asi- 
gurind în același timp utili
zarea optimă a resurselor pro
ductive". Alegerea profesiunii 
înseamnă cu alte cuvinte afir

marea personalității individu
lui pe txu.i aptitudinilor și ta
lentului. Ținînd scama do 
reastă definiție și aplkind-o 
la condițiile concrete ale mun
cii sale, dirigintele poate să 
obțină rezultate importante în 
determinarea opțiunii elevilor 
pbntru domeniul în caro sînt 
înzestrați. Clasa a VlII-a B dc 
la Școala generală nr. 1 din 
Petroșani, unde sînt dirigintă,

rătat elevilor frumusețea și u- 
tilitatca meseriilor lor. S-au 
făcut apoi vizite la U.U.M.P., 
fabrica de lapte, Institutul dc 
mine Petroșani. In urma aces
tor acțiuni, la ora dc diriginție 
am întreprins o anchetă in rîn 
dul elevilor, aflînd că din cei 
42 elevi anchetați, trei și au 
ales meserii ca ale părinților, 
restul fiind influențați în ale 
gerea locului de muncă, de fa-

Din însemnările dirigintelui
este formată din mai multe 
zeci de elevi. Fiecare dintre ei 
a constituit pentru mine un 
subiect dc cercetare atentă pe 
toată durata anilor în care 
le-am fost dirigintă.

Pentru a explica îndrumările 
primite dc elevi la diriginție 
in legătură cu orientarea pro 
fesională. noi, dlriginții clase
lor a VIII-a, am organizat în
tâlniri cu oameni din diferite 
sectoare de activitate, vizite la 
întreprinderi etc. Astfel, la Casa 
de cultură din Petroșani a fost 
organizată o oră dc dirigin
ție în care elevii s-au întjlnit cu 
un grup de muncitori dc la 
Uzina de utilaj minier Petro
șani — ,un sudor, un electrician 
și un mecanic. Aceștia au a-

milic și școală. Astfel, 95 la 
sută din elevi doresc să ur
meze liceul, iar restul de 5 la 
sută aleg diferite meserii. Din 
ultima categoric, doar doi e- 
levi nu s-au hotărît încă ce 
meserie să aleagă.

O problemă serioasă, care ne 
preocupă, constă în faptul că 
25 la sută din cei care își a 
leg diferite profesiuni nu au 
note bune sau fo;u-te bune la 
materiile dc specialitate după 
cum reiese din situația lor la 
învățătură, urmărită în catalog. 
Unii elevi își propun să înve
țe meserii numai pentru fap
tul că ele pot să le procure 
satisfacții materiale. Astfel, c- 
leva A. I. ne mărturisește că 
se .va face croitoreasă deoarece

poate ciștiga bani < iți dorește. 
Explicația acestei atitudini tre
buie căutată în famiHo în pri
mul rind șl, do asemenea, în 
slaba Influență pe care a nvut-o 
asupra oi activitatea Instructiv- 
educativă din cauza schimbă
rii prea frecvente a școlilor la 
care a învățat.

Școala și familia trebuie să 
colaboreze în această direcție 
și să trezească in sufletul co
piilor dragostea față de mun
că, chibzuință în alegerea pro
fesiunii, potrivit cu aptitudinile 
și cunoștințele fiecărui i. In ce 
ne privește, noi diriginții și pro 
fesorii. care sîntem chemați să 
îndrumăm orientarea profesio
nală a copiilor, simțim lipsa 
unor studii documenl h- în a- 
ceastă direcție și mai L< lip
sa ajutorului venit din ; urtca 
unor psiho-pedagogi experimen
tați. Ei ar putea organiza și 
lectorate mai eficiente cu pă
rinții pentru înarmarea aces
tora cu cete mal necesare cu
noștințe legate de cunoaște
rea psihică a adolescentului.

Cadrele didactice. familia, 
organizațiile dc tineret și în
treaga noastră societate au me
nirea să conlucreze pentru a 
contribui la dezbaterea ace3tel 
probleme dc mare importanță 
și de permanentă actualitate, 
care este orientarea și îndru
marea tinerei generații.

Prof. Doina ȘICLOVAN

Duminică dimineața in fața școlii generale nr. 4 din Pe
troșani, pionieri și elevi cu cutii de cretă colorată în miini, 
Însoțiți de profesori și părinți, așteptau începerea concursu
lui dc desene pe asfalt, Inițiat de Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor. Sule de trecători s-au oprit sd urmă
rească eforturile copiilor, care se materializau treptat în de
sene expresive și multicolore. Fără sâ țină seama de apre
cierile și exclamațiile ,.suporterilor" de pe trotuar, micii 
desenatori își vedeau liniștiți de treabă, așlcrnind pe asfalt 
rodul fanteziei și talentului lor. Din cind in cind priveau'de 
la distanță ce lucrează, atențl la proporții, delQlii, culori.

Sursele de inspirație au fost diverse, de la scene istorice 
și pină la aspecte din cucerirea cosmosului. Elevii Dan Roza-

0 acțiune pionierească 
inedită și atractivă 

CONCURSUL 
de desene pe asfalt 
lia din Aninoasa, Valent Ladislau și Tudor Ion din Petrila 
s-au dovedit fermecați de natura minunată a împrejurimi
lor noastre. In desenele lor, casele țărănești din bhne își pro
filau conturul pe fundalul munților înzăpeziți, iar clăile dc 
lin se învecinau cu piloreștile fintîni cu cumpănă. Cardel 
Elena, Alexa Șerban, ambii din Petroșani șl Popa Silviu din 
Petrila, au surprins pe asfalt aspecte din viața trepidantă a 
orașelor moderne, cu blocuri Înalte, automobile, piețe, linlini 
arteziene, pietoni care traversează alenți strada ele. Elevii 
Frățilă Florea și Banciu Ștefan din Petroșani au înfățișai 
munca minerilor de la mina Dilja, iar elevul Șerean Florin 
din aceeași localitate a desenat cu multă veridicitate o horă 
îndrăcită.

Pe Plăvețiu Nicolae și Niculescu Ștefan îi pasionează is
toria, dovadă fantezia cu care au reconstituit scene din viața 
dacilor, romanilor și a coloniștilor greci de la Histria. Cetăți, 
soldați în focul luptei, amfore, capiteluri, au fost elementele 
care au dat culoare și relief desenelor lor. AJți copii au 
căutat să surprindă aspecte din construcția socialistă, reali
zări din industrie și economie. In desenele Iui Gal Ion șl 
Rusu Aurel din Lupeni, se puteau distinge tractoare, slilpi de 
înaltă tensiune, uzine și oameni cu flori și cărți în miini. 
Eleva Lockheiner Henrietta, din Petroșani a surprins un as
pect dintr-o tabără pionierească, pe cind colegii ei Moacă 
Nicolae din Petrila, Folea Gabriel și Gașpar Zollan din Pe
troșani au mers cu gîndul spre realitățile anului 2000.

După concurs a urmat festivitatea înmînăril premiilor. 
Juriul, compus din profesori și ari iști plastici, a anunțat cîș- , 
tigătorii: Plăvețiu Nicolae, de la Școala generală nr. 1 șfi 
Cardel Elena de la Școala generală nr. 4 din Petroșani, pre
miul I; Șercanu Florin de Ia Școala generală nr. 4 si \i- 
colescu Ștelan de la Școala generală nr. 2 Lupeni. premiul 
al ll-lea-, Gașpar Zollan, de la Școala generală nr. 1 și Alexa 
Șerban de la Școala generală nr. 4 Petroșani, premiul al 
Hl-lea; Folea Gabriel și Frățilă Horia, ambii de Ia Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani, mențiune.

Concursul de desene pe asfalt a constituit un bun prilej 
de verificare, inedită și atractivă, a aptitudinilor și talentului 
elevilor și el ar trebui repetat și în alte localități din Valea 
Jiului.

Constantin PASCU

Gsăile
Felix — Oradea

Un nou izvor
La băile Felix, de lingă 

Oradea, s-a descoperit, la 
o adîncime de 70 de metri, 
un nou izvor de apă ter
mală. Debitul mare — peste 
1 000 vagoane în 24 dc orc 
— temperatura care întrece 
50 dc grade, precum și con
ținutul bogat în minerale 
îl fac deosebit de util în
tratamentul reumatismului

de apă termală
și al tuturor afecțiunilor a- 
paratului locomotor, desthi- 
zind în acest sens largi pers
pective de dezvoltare sta
țiunii balneo-climateriee Fe
lix. Dc altfel, aici au loc 
importante lucrări de cons
trucție pentru mărirea ca
pacității de cazare și mo
dernizare a mijloacelor de 
tratament. (Agerpres)

y VERTICALE

Există, pe plan mon
dial, o adevărată com
petiție in ce privește 
valorificarea plantelor 
medicinale. Progresele 
înregistrate de chimie 
și de tehnică nu nu
mai că n-au dus la 
uitarea „ierburilor de 
leac", dar le-au dat 
valoarea pe care o me
rită, prcferindu-le. în 
cele mai multe dintre 
cazuri, produselor si
milare de sinteză. Așa 
se explică faptul că 
fiecare al treilea pre
parat medicamentos 
se obține azi din plan
te sau are în amestec 
produse vegetale. Te
rapia modernă admite 
cu recunoștință mo
nopolul plantelor me
dicinale în profilaxia 
unor maladii din cele 
mai grave. Bunăoară, 
77 la sută din prepara
tele recomandate în 
combaterea bolilor 
cardio-vasculare. — 
cele mai răspînditc as
tăzi, îndeosebi in țări
le dezvoltate. 74 la su
tă dîn cele destinate 
bolilor gastro-intesti- 
nale, sînt de origine 
vegetală. Produsele 
vegetale servesc, tot
odată. la pregătirea a 
diferite ceaiuri, de a- 
semenea recomandate 
în medicină. Altele, la 
care se adaugă plan
tele aromatice. sînt 
folosite la extragerea 
de uleiuri volatile, atât 
de solicitate in medi
cină. în industria ali
mentară. în cea a par-

fumurilor și a deter- 
gcnților. O adevărată 
industrie a fost creată 
pentru a exploata și 
dezvolta acțiunea aces
tor vegetale și în toa
te farmaciile din lume 
se vînd produsele ga- 
lenice — specialități 
care conțin extracte 
de plante medicinale.

Faptul este explica-

ultimul deceniu* au 
fost extinse suprafe
țele cultivate cu mac, 
coriandru, fonicul, de
gețel lînos și s-au in
trodus în cultură spe
cii care nu se cultivau 
in trecut. In acest an. 
bunăoară, se cultivă 
25 000 ha de plante 
medicinale, față de 
numai 200 în anul

PERMANEIIIi VALORII
PLANTELOR NEIILIIE

bil. Provenind din ma
terie vie, deci compa
tibilă cu ca însăși, me
dicamentele de origine 
vegetală sînt mai bine 
tolerate de organism, 
permit tratamente pre
lungite și au efecte 
secundare minime fa
ță do cele sintetice — 
foarte active, uneori, 
toxice.

în țara noastră, 
plantele medicinale și 
aromatice, atât cele 
cultivate cît și cele 
din flora spontană, 
constituie o mare bo
găție și au o impor
tanță deosebită pen
tru economia naționa
lă. 150 de specii sînt 
valorificate în peste 
170 de sortimente. în

1956. A crescut, de a- 
semenca. cantitatea 
recoltată din flora 
spontană, producția de 
plante medicinale du- 
blîndu-se.

Cu toate rezultatele 
obținute, atît produc
ția, cit și valorifica
rea rămin în urma 
cerințelor consumului 
intern și exportului, in 
ciuda condițiilor de 
climă și sol. deosebit 
de favorabile în ța
ra noastră.

Directivele C.C. al 
P.C.H. din februarie 
1969 cu privire Ia îm
bunătățirea asistenței 
medicale prevăd că în 
vederea satisfacerii 
mai bune a cerințelor 
populației și ale in

dustriei. Consiliul Su
perior al Agriculturii 
și Uniunea Națională 
a Cooperativelor A- 
gricole dc Producție 
trebuie să ia măsuri 
pentru extinderea a- 
cestor culturi, imbună- 
tătirea sortimentelor 
și valorificarea lor.

Din calculele preli
minare, în 1970 volu
mul producției de 
plante medicinale și 
aromatice trebuie să 
depășească 40 000 tone, 
iar suprafața cultixa- 
tă 30 000 hectare.

Sînt sarcini mari și 
de importanță deose
bită. Realizarea lor 
depinde de rezolva
rea organizării pro
ducției — asigurarea 
suprafețelor pe culturi, 
a bazei tehnice, con
centrarea producției 
in unități specializate, 
refacerea unor bazine 
cu tradiție atît la spe
ciile cultivate cît și la 
flora spontană, extin
derea soiurilor valo
roase — cointeresarea 
nuiterială a producă
torilor. precum și de 
cercetare complexă. 
Se va putea astfel a- 
sigura un cadru optim 
pentru dezvoltarea in
tr-un ritm susținut a 
producției de plante 
medicinale și aromati
ce și valorificarea ei 
superioară, astfel ca. 
într-un viitor apro
piat. să-și ocupe locul 
cuvenit in producția 
agricolă.

Emil MARINESCU

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

Pavel St o ia. Petrila. Regre
tăm dar nu sîntem in măsură 
sâ vă facem serviciul solicitat 
de a interveni pentru evacua
rea din strada Roșia a unei fa
milii care nu respectă normele 
de conviețuire socială. Sesizați 
organele de ordine publică și 
Consiliul popular al orașului 
Petrila singurele în măsură să 
ia hotărîri in probleme de a- 
cest fel.

Petru Szigeti. Lupeni. Din 
cele relatate, rezultă că sîn- 
teți nemulțumit de faptul că 
ați fost scos din cîmpul mun
cii și pensionat înainte de a 
întruni condițiile de vîrstă.

Fiind vorba de un litigiu de 
muncă, vă puteți adresa orga
nelor sindicale pentru cerceta
rea cazului și comunicarea re
zultatului.

Ioan Andrei. Lupeni. Luați 
cunoștință de răspunsul dat co
respondentului Tonică O. din 
Petrila — rubrica „Răspundem 
cititorilor" din ziarul nr. 6073 
— cu privire la criteriile pe 
baza cărora sc calculează taxele 
dc încălzire centrală.

Wilhelm Czucker, Uricani. 
Sesizarea dv. a fost trimisă O- 
ficiului de poștă și telecomuni
cații Petroșani. Vă vom comu
nica răspunsul.

Petru Găină. Petrila. Materia

De-a lungul șoselelor Iugo
slaviei circulă, uneori cu viteze 
amețitoare, micile automobile 
„Zastava-750“, denumite popu
lar, „Ficea". Prin proporțiile 
sale reduse, „Ficea" găsește 
întotdeauna loc de parcare ; la 
volanul ei izbutești să te stre
cori ca o zvîrlugă prin cea 
mai mare aglomerație și să 
ajungi la timp la locul dorit. 
Dacă la toate aceste calități 
adăugăm rezistența și un con
sum redus de benzină este u- 
șor de înțeles de ce „Ficea* 
este atât de apreciată în țară. 
Dc cițiva ani. „Ficea" se și ex
portă.

Am făcut de curînd o vizită 
la Kraguevaț, locul de unde 
pornesc in prima cursă toate 
mașinile purtând emble- i 
„Zasțava". De la nașterea sa, 
întreprinderea „Țrvcna Zas- 
tava" (Steagul Roșu) și-a împle
tit destinul eu orașul Krague
vaț și invers. Această legătură 
nc-a prezentat-o succint Milan 
Djakovici, președintele Skupș- 
tinei comunale. Cind ne-a vor
bit, era împreună cu colabo
ratorii săi cei mai apropiați 
și cu Liuba Ivanovici. secreta
rul Comitetului Comunal al 
Uniunii Comuniștilor. „Toți cei 
de față, ne-a spus președintele 
Skupștinel comunale, am lu
crat mai înainte la „Țrvena 
Zastava" și tot acolo ne vom 
întoarce, după ce vom înde
plini actualele sarcini cu care 
am fost învestiți".

De aceea, îmi voi permite 
mai intri o succintă prezentare

a Kragucvațului, oraș eu vechi 
tradiții revoluționare. Aici, pe 
malurile Lepcniței, cu susurul 
său molcom, se adunau prin 
deceniul al 8-lea al secolului 
trecut primii socialiști, in frun
te cu Svetozar Markov iei, și 
tot aici a avut loc cițiva ani 
după aceea prima manifestație 
socialistă sub faldurile steagu
rilor roșii. în 1920, la Krague
vaț s-a formai prima organi
zație a partidului comunist și 
în cadru) alegerilor din același

n-au venit decît 600 ; după cî
tcva zile, din aceștia rămăse
seră doar 200, care au incen
diat fabrica și au plecat la 
partizani. Utilajele rămase au 
fost expediate după aceea în 
Germania. Furiași, ocupanții 
s-au răzbunat pe populați i 
pașnică. In seara zilei de 20 
octombrie 1941 au fost arestați 
piste 7 000 de cetățeni — toa
tă populația masculină a ora
șului — pe cure i-au oxecutât 
a doua zi pe plaiurile din ii’ne-

trerupt brusc. în granit sînt 
înfățișate chipuri dc adoles
cenți pe fețele cărora sculpto
rul a surprins clipa dinaintea 
marții.

A fost, desigur, o întâmplare 
că in aceeași zi de octombrie, 
dar cu trei ani mai tirziu, o- 
rașul a fost eliberat definitiv 
de sub ocupația fascistă. Lu
crările de refacere au început 
imediat după aceea. I.a început 
au participat numai femeile și 
copiii, iar după terminarea răz-

Corespondență din Belgrad
an, comuniștii au obținut ma
joritatea locurilor in consiliul 
orășenesc.

In 1853 a luat ființă in oraș 
un atelier mv teșugăresc. cure 
s-a, h'unsformal curind in fa
brică de armament și muniții, 
în anii de după primul război 
mondial, această fabrică s-a 
dezvoltat continuu, ajungind să 
aibă 12 000 salariați. Un mare 
număr dintre ci erau membri 
dc partid. Datorită activității 
acestora. Kragucxațul cr.i so
cotit un „oraș roșu".

Cind Iugoslavia a f«r l co
tropită de fasciști, fabrica dc 
armament și-a încelat complet 
producția. Ocupaniii au adre- 
s'it repetate apeluri muncito- 
r;!or și funcționarilor să sc ui- 
toarcă in lucru, dar din 12 000

diata apropiere a orașului. Au 
fost uciși .și 300 de elevi ai 
liceului din localitate, împreu
nă cu profesorii lor.

Pe locul înfiorătorului ma
sacru a fost creat un parc me
morial, unde cîteva monumen
te amintesc clipele tragice. 
Nu poți asculta — privind mo
numentele — relatarea eveni
mentelor de atunci fără să nu 
te înflori. în vilccaua cu pa
jiști, unde acum domină flo
rile roșii, sculptorul Miodrag 
Jivkovici a creat din blocuri 
masive de piatră adevărate 
opere de artă. Ansamblul este 
dominat de un monument înalt 
de 8 m și lat de 16,5 m ; mo
numentul, tăiat dintr-un sin
gur bloc, parc o aripă ce se 
uvintă spre zări, simbol al zbo
rului, al avîntului tineresc în-

boiului și cei întorși de pe 
front. Astăzi. Kraguevațul are 
o populație de 76 000 locuit' 
și s-a transformat intr-un oraș 
modern, principul centru eco
nomic și cultural al regiunii 
înconjurătoare — Șumudia. Pe 
lingă un mare număr de școli 
elementare și medii, la Kra
guevaț funcționează și două 
facultăți, în care învață JOOCO1 
elevi și studenți.

Pe locul vechii fabrici s-a 
Înălțat în 1946 o altă fabrică 
nouă, tot de armament. Dar 
după cîțixa ani — in 1952 — 
s-a hotărît să s? treacă la pro
ducția dc automobile. Primul 
automobil, construit după li
cența firmei italiene .Fiat', a 
ieșit pe poarta fabricii in 1953. 
La in< < put, la „Țrvcna Zas
tava" se făcea doar asamblarea

automobilelor ; ulterior s-a tre
cut și la producerea pieselor. 
In prezent se importă doar 5 
la sută din piese. întreprinde
rea cooperează cu 65 de alte 
fabrici și uzine din țară, care 
produc diverse piese și ansam
bluri ale automobilului. Prin
tre acestea, cea mai importan
ta este întreprinderea „21 Mai" 
din Belgrad, care livrează mo- 
toarcle.

în 1968 au fost produse 50 060 
automobile „Zaslava-750", „Zas- 
tava-1 300“ și un număr redus 
dc camionete și mașini de teren. 
Pentru anul in curs, planul 
prevede o creștere a produc
tivi cu 25—27 la sută. Conform 
unui acord încheiat cu firma 
„.Flat", s-a trecut Ia lărgirea 
capacităților existente, astfel 
i-'it în 1978 producția să a- 
tingă 180 000 automobile pe 
an.

La înălțarea actualei fabrici 
au lucrat — după cum soian 
cronicile de atunci — pest.- 
20 00” de tineri. Multi dintre 
coi 15 000 salariați. cît numă
ră în prezent întreprinderea, 
au fost recrutați desigur din 
tre constructorii Dar, deși de 
la începerea producției a tre
cut mai bine de un deceniu șl 
jumătate, Vîrsta medie a mun
citorilor si inginerilor nu de 
pășește nici acum 25—26 ani.

„Țrvena Zastava* a rărm»s 
deci o întreprindere »tînSrS'- 
mașinile pe caro le produce 
dovedesc însă maturitatea sa.

Nicolae PLOPEANL’,
Corespondentul Agerpres

la Belgrad

lul trimis de dv. intitulat „An
gajamentul a fost respectat" nu 
îndeplinește condițiile publică
rii, rezumindu-se la constatări 
sumare. înșiruiri de cifre, fără 
a căuta să dezvăluie cauzele 
care au dus la obținerea rezul
tatelor menționate.

Constantin Băduță, Petrila. 
Reportajele carc nc-au parve
nit în ultimul timp dc la dv., 
în cadrul concursului» suferă 
de o „boală" : relatarea într-o 
ordine strict cronologică, un fel 
do biografic, seacă pe alo
curi. ncrevelatorie, nereu
șind să scotă în evidență 
omul integrat faptei, în febra 
activității cotidiene, gesturi 
semnificative, cuvinte, ginduri... 
In „Brigada lui Matei', de e- 
xempfu, se face afirmația că 
într-un timp relativ scurt e- 
voul nostru a reușit să situeze 
brigada ce i-a fost încredințată 
printre cele fruntașe. Dar cum 
s-u realizat acest lucru? Atît 
prezentarea lui Matei Petru cît 
și a inovatorului Miron Horga 
nu reușește să intereseze pe 
cel care citește, faptele lor sînt 
desene liniare de cai-aetcre. fără 
nerv realizate. Rolul presei este 
de a arăta fapte deosebite ale 
oamenilor, descrise de o așa 
manieră îneit să mobilizeze, să 
deschidă o „poartă", spre a fi 
urmate. Oarecum mai cores
punzător ni s-a părut materia
lul .Satisfacțiile lui ion Ber- 
cea", care vu trebui, însă, de
barasat de imagini care încar
că, de expresii ditirambice („Un 
nou imbold spre noi victorii..." 
etc.).
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go-montaj Faroșeni (43,5 la su
tă), Grupul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. București 
(.■*0,1 io sută), Șantierul Valea 
Jiului al I.J.C.F Hunedoara 
(30.3 la sută). Grupul nr. 2 al 
T.C. Hunedoara (29 la sută).

Sub nhclul mediei pe muni
cipiu *--au situat Șantierul c- 
ncrpo-constructii Paroșcni (13.3 
la mili). Șantierul Valea Jiului 
al II, II.S. București (20.7 la 
sută). Planul anual de punere 
în funcțiune a fost realirat pe 
patru luni doar in proporție 
de 22J la sută Doar Centrala 
cărbunelui Petroșani si l.F. Pe
troșani au realizat peste aceas
tă medic : 2-1.6 și. respectiv, 
25.9 la suta. La TA.P1. l.G.I... 
Industria niorăritului și panifi
cației Petroșani. Inspectoratul 
școlar județean, cooperativele 
..ParinguV* Vulcan și „Deservi
rea" Lupeni. nu s-a realizat 
nimic: la O.C.L. 11 intentară, 
O.C.L. Industrial Ocolul s:ivic 
Lupeni. 1 t L.. Ocolul silvic. 
Cooperații a ..Jiul" si Institutul 
de mine Petroșani J.E.C. Paro- 
țenî. I.G.I.. si S.C.S.M. Petroșani, 
<-a realizat 2.3—2.0.7 la sută, iar 
J.C.R.M.. I.C.KT1. si Teatrul 
de stat au realizat planul a- 
niial de punere in funcțiune.

Situația privind activitatea 
de investiții și construcții mon
taj după patru luni de muncă 
din acest an. nu este de na
tură să satisfacă cerințele.

De aceea, este necesar să fie 
sporită preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid din 
unitățile beneficiare de inves
tiții și de pe șantiere fată de 
modul cum «e folosește poten
țialul uman și tehnic existent, 
priceperea și capacitatea tch- 
nico-organizatorică a cadrelor 
d' conducere în vederea in
tensificării ritmului de execu
ție.

La începutul acestei Juni. Co
mitetul municipal dc partid a

inițiat o derbaterc cu benefi
ciarii și constructorii asupra 
măsurilor cc trebuie luate pen
tru Imbunătlțirca activității pe 
șantiere si realizarea ritmică a 
programului do investiții. < u 
acest prilej a reieșit efl există 
condiții caro, folosite cu price
pere și simț de răspundere, pot 
duce la realizarea unui ritm 
mai înalt la toate unitățile și 
pe toate șantierele, astfel ca 
In sfîrșitul semestrului 1 să se 
realizeze 60 la sută din planul 
anual de investiții. Constructo
rii și beneficiarii de investiții 
și-au însușit această concluzie 
și s-au angajat să o materiali
zeze. In acest scop, fiecare u- 
nitate, pe baza unei analize 
concrete, și-a elaborat măsuri-

asigiirarea cu documentații, 
amplasamente. deschiderea fi
nanțării, mate» ialc <lc construc
ții. utilaje, iar aco’n unde a- 
cest lucru nu s-a făcut, să 
realizeze pinft Ia 20 mai a.c.

Pe șantierele Grupului de 
construcții al T.C.M.M. Bucu
rești, T.C. Hunedoara, I.L.S.H. 
București, să se organizeze lu
crul pe două și trei schimburi, 
la mal multe obiective și îndeo
sebi Ia cele cu termene de pu
nere în funcțiune în trimestrul 
11 a.c.. precum și la cele cu 
rămâneri în urmă față de gra
fice. asigurîndu-se forță de 
muncă necesară.

Deși pe patru luni au fost 
date in folosință 276 aparta
mente fată de 272 cîtc au fost

unor grafice bine întocmite și 
să stabilească. în funcție de si
tuație, măsuri concrete cu ter
mene și responsabilități pentru 
impulsionarea lucrărilor.

I.a lucrările pentru care nu 
sini aprobate studiile tehnico- 
economice, beneficiarii de in
vestiții, împreună cil organiza
țiile de proiectaro să stabileas
că grafice de predare a docu
mentațiilor astfel incit execu
ția să poată fi începută încă 
în cursul semestrului 1 a.c., in 
vederea asigurării unor stadii 
fizice corespunzătoare continuă
rii in ritm susținut a lucrări
lor in perioada de iarnă.

Pentru a asigura punerea in 
funcțiune a capacităților de 
producție planificate pe acest

privită cu mai multă seriozl- 
(ato șl răspundere, afil de con
siliul de administrație al Cen
tralei cărbunelui Petroșani cit 
și do conducerea Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M. București. Aceasta se 
impune cu atit mai mult cu 
cj( la Grupul de șantiere Valea 
.Jiului al T.C.M.M. pe patru 
luni, din cele 42 obiective pla
nificate a fi puse în funcțiu
ne, au fost recepționate doar 
16.

O atenție deosebită trebuie 
să fie acordată asigurării fron
tului do lucru pentru activita
tea de investiții din anul vii
tor.

Pentru a crea din timp con
dițiile necesare realizării pla-

de punere in funcțiune in a- 
cest an. lucrările să rflmînă in 
urmă, să ovni utilaje de maro 
productivitate ncfolosite la în
treaga capacitate și un indice 
de utilizare a fondului de timp 
de lucru ne-nlisfucător. Așa de 
exemplu, pe patru luni Ia gru
purile de șantiere Valea Jiu
lui al T.C M.M. București și al 
T.C. Hunedoara s-au înregistrat 
8 204 ore-om si. respectiv, 4 890 
ore-om absențe neniotivnle, 
17 802 ore-om și, respectiv, 
12164 ore-om învoiri și conce
dii fără pin:.’. 36 889 nrr-om • i. 
respectiv. .38 922 ore-om între
ruperi. Situația nu este mai 
bună nici pe celelalte șantiere. 
Aceste absențe reprezintă timp 
bun de lucru irosit care dacă

sarcinile de plan. Este necesa
ră o organizare temeinică a 
activității de construțil Ia fie
care punct de lucru, găsirea în 
cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, a unor soluții eficiente 
pentru obținerea unor rezulta
te superioare pe toate șantie
rele.

Munca politică și organiza
torică trebuie. în continuare, 
axată pe mobilizarea activă a 
comuniștilor, a tuturor saiaria- 
ților Ia îndeplinirea exemplară 
a planului dc investiții, pen
tru executarea în termen și 
înainte dc termen a obiective
lor. asigurind calitatea cores
punzătoare a lucrărilor. Fiind 
antrenate în marea întrecere

Td
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le cc urmează a fi luate pentru 
a asigura îndeplinirea acestui 
deziderat.

Dc cea mai marc importanță 
este acum îndeplinirea riguroa
să a măsurilor preconizate, gă
sirea de noi soluții și folosirea 
posibilităților ce Ic are fiecare 
colectiv pentru a imprima rit
mul cerut la toate obiectivele, 
probleme ce trebuie să figu
reze permanent pe agenda de 
lucru a organelor și organiza
țiilor de partid din unitățile 
beneficiare dc investiții și de 
pe șantierele de construcții.

Pentru îndeplinirea planului 
de punere in funcțiune la ter
menele, capacitățile și parame
trii telinico-economici prevă- 
zuți. este necesar ca sub îndru
marea organelor și organiza
țiilor de partid, conducerile u- 
nităților economice să aplice 
cu strictețe, măsurile stabilite 
in cursul lunii aprilie, privind

planificate, situația este neco- 
rcspunzătoarc, ținind seamă de 
faptul că aceasta reprezintă 
doar 22.71 la sută din planul 
anual de apartamente. Această 
situație presupune concentrarea 
tuturor forțelor pentru accele
rarea ritmului ele construe (, 
Ia locuințe astfel ca Ia sfîrșitul 
semestrului I să fie predate 60 
Ia sută din numărul aparta
mentelor prevăzute a fi cons
truite în acest an.

De asemenea, beneficiarii și 
constructorii de obiective so- 
cial-culturalc să urmărească în 
egală măsură realizarea în ter
men a tuturor obiectivelor, 
mari sau mici, avînd în vede
re faptul că fiecare are impor
tanța și rolul său în programul 
de urbanizare a localităților.

Organele și organizațiile dc 
partid să asigure ca. decadal 
și lunar, comitetele de direcție 
și conducerile șantierelor să fi
nalizeze stadiile fizice pe baza

an. beneficiarii de investiții să 
analizeze stadiul pregătirii ca
drelor. asigurarea condițiilor 
necesare probelor tehnologice, 
începerii activității de produc
ție și pentru atingerea parame
trilor proiectați intr-un termen 
cit mai scurt.

In această privință se impu
ne o mențiune specială pentru 
Centrala cărbunelui Petroșani 
și Grupul de șantiere Valea 
Jiului fii T.C.M.M. București, 
care răspund, primul în calita
te de beneficiar și cel dc-al 
doilea de constructor, de exe
cuția și punerea în funcțiune 
a unor obiective de mare im
portanță cum sînt : Fabrica de 
brichete Coroeșli și Fabrica de 
stîlpl hidraulici de la Vulcan. 
De asemenea, este necesară 
mai multă preocupare în vede
rea terminării și punerii în 
funcțiune a numărului mare 
de obiective restante din anii 
trccuți, problemă ce va trebui

nului de investiții și construc
ții pe anul 1970. beneficiarii 
de investiții vor lua măsuri 
pentru predarea la termenele 
cerule a specificațiilor do uti
laje necesare atit din import 
cit și din țară: asigurarea pi
uă cel mai tîrziu la finele lunii 
octombrie a.c. a proiectelor dc 
execuție pentru lucrările in 
continuare și pînă la sfîrșitul 
lunii august a.c. a studiilor 
tehnico-economice ale noilor 
obiective de investiții.

tn vederea îmbunătățirii ac
tivității pe șantierele de cons
trucții este necesar să se ma
nifeste o grijă mai mare față 
de modul în care sînt folosite 
forța de muncă existentă și 
utilajele din dotare. Este dc 
neconceput ca în timp ce ne
cesitățile de ordin economic 
și social impun un ritm de 
execuție pe șantiere tot mai 
accelerat la un număr însem
nat de obiective cu termene

ar fi fost folosit ar fi contri
buit la obținerea unor rezul
tate considerabil mai bune pe 
toate șantierele. Este dc dato
ria organelor și organizațiilor 
de partid dc pe șantiere să ma
nifeste mai multă preo» uparc 
pentru întărirea disciplinei sub 
toate aspectele ei. să imprime 
la toți factorii răspunderea 
pentru respectarea prevederi
lor Hotărîrii C.C. nl P.C.K. și 
a Consiliului de Miniștri cu 
privire la reglementarea pro
gramului de lucru și întărirea 
disciplinei, canalizind in acest 
scop și activitatea sindicatelor 
și a organizațiilor U.T.C.

Se impune cu toată necesi
tatea sporirea preocupării con
ducerilor șantierelor pentru 
asigurarea unei aprovizionări 
telmico-materialc corespunză
toare și crearea condițiilor ne
cesare ca toate formațiile de 
lucru, fiecare salariat in parte, 
să-și realizeze și să depășească

ce se desfășoară in întreaga 
noastră țară, organele și or
ganizațiile de partid din cons
trucții vor trebui să urmăreas
că sistematic modul cum se în
deplinesc angajamentele asu
ma le, să acționeze prompt pen
tru a generaliza ceea ce sc 
naște valoros in activitatea 
colectivelor de muncă, să in
tervină energic pentru lichi
darea lipsurilor și greutăților 
încă din faza lor incipientă 
pentru a asigura ca peste tot 
activitatea să decurgă în con
diții normale. In acest mod 
vor putea fi obținute rezultate 
bune, se va înregistra un ritm 
mai înalt de execuție, răspun- 
zincl prin fapte la chemarea 
conducerii partidului și statu
lui nostru de a întimpina a- 
ni versa rea a 25 de ani dc la 
eliberarea României de sub ju
gul fascist cu realizări deose
bite în toate domeniile de ac
tivitate.

Ecou la ancheta: 
„Mina Vulcan 

și-a pierdut cadența.
Cum și-o va recîștiga?“

Urmare anchetei cu titlul de 
mai sus, publicata in ziarul 
nostru nr. 6 052 in caro au fost 
relevate cauzele .și deficiențele 
manifestate in activitatea minei 
Vulcan, care, in trimestrul I 
au dus la însemnate rămineri 
in urmă față de plan la extrac
ția de cărbune, recent de la 
conducerea E. M. Vulcan, ne-a 
sosit la redacție următorul 
răspuns, semnal de către ing. 
Ludovic Fcyes, directorul E. M. 
Vulcan și Cornel Bosa, ingine
rul șef al minei : .Acum, după 
încheierea lunii aprilie, condu
cerea E. M. Vulcan consideră 
că poate da un răspuns compe
tent. Cu începere dc la I apri
lie, la fel ca și celelalte exploa
tări miniere din bazin, E. M. 
Vulcan a trecut la reorganiza
rea secțiilor și sectoarelor.

In prima fază, această nouă 
organizare a dus la inerentele 
deficiențe care se produc în toa
te situațiile similare, astfel că 
pinâ la data de 10 a lunii, E.M. 
Vulcan a acumulat la producție’ 
un minus de 1385 tone.

Datorită acestei situații, din 
colo ? zone, formate in urma 
organizării, numai zona T avea 
un plus dp 213 tone, iar zonele 
II și 1TI aveau un minus de 
673 și. respectiv, de 925 tone. 
Această situație a fost anali
zată. luîndu-se măsurile nece
sare.

Prin urmărirea plasării fron
turilor cu efective corespunză
toare cantitativ și calitativ, prin 
activizarea personalului tehnic 
mediu, ort și a personalului dc 
deservire, s-a reușit ca E. M. 
Vulcan să încheie luna aprilie 
cu un plus de 897 tone, toate 
zonele avînd producție peste 
plan • (zona T plus 645. zona 
ÎI plus 49, zona III plus 70).

Măsurile concrete luate în a- 
cest sens au fost următoarele i

— eșalonarea în mod judicios 
a abatajelor care urmau să fie 
rambleiate, astfel că în această 
perioadă nu s-au mai produs 
înlîrzirri din acest motiv.

— aprovizionarea zonelor cu 
material lemnos s-a făcut la 
timp, in funcție de comenzi, pe 
puncte de alimentare, urmărin- 
du-se in mod judicios încadra
rea în consumul normat pe 
bază de fișe limită.

— aprovizionarea cu vagonc- 
te goale a brigăzilor s-a făcut 
în funcție de necesități, nc mai 
cxistînd reclamat ii in acest 
sens.

Este adevărat că efectivul de 
regie se menține încă ridicat.

Acei .specialiști' menționați în 
articol, trag greu in balanța 
realizărilor noastre însă ei ră- 
min în continuare ca un rău 
necesar la care nu se poate 
renunța decit în detrimentul 
producției.

Tn ceea ce privește activita
tea la lucrările de pregătiri, 
pe luna aprilie, deși ea s-a îm
bunătățit simțitor în ultima 
perioadă, totuși nu este satis
făcătoare deoarece pc această 
perioadă planul nu a fost rea
lizat. Astfel, la lucrările de 
pregătire în steril s-a înregis
trat un minus de 195 m, iar la 
lucrările de pregătire în cărbu
ne un plus dc 29 m. deci cu
mulat un minus dc 166 m. Pen
tru remedierea acestei deficien
țe și găsirea căilor care asigu
ră o linie de front corespun
zătoare pentru perioadele vii
toare. comitetul dc direcție al 
E. M. Vulcan a hotărit ca în șe
dința sa din 19 mai să anali
zeze acest aspect al activității 
minei.

Pc linia îmbunătățirii indici
lor principali, E. M. Vulcan a 
reușit în această lună să redu
că conținutul de cenușă cu 0,6 
puncte, ceea ce i-a adus un preț 
dc desfacere îmbunătățit, să rea
lizeze productivitatea muncii și 
să se încadrez în nrețul do 
cost.

Cu toate că dc la data apari
ției articolului anchetei s-au 
obținut unele rezultate, colec
tivul de conducere consideră că 
nu a făcut totul pentru ca să 
răspundă cum se cuvine sarcini
lor importante care-i stau în 
față.

Considerăm de datoria noas
tră ca pentru viitor să depu
nem eforturi sporite, astfel ca 
să putem răspunde cu cinste 
sarcinilor care ne stau în față".

Este adevărat că in răspunsul 
trimis redacției, conducerea mi
nei Vulcan face cile va referiri 
la măsurile luate în scopul îm
bunătățirii activității dc produc
ție. Dar. în privința eficienței 
măsurilor stabilite, nu este con
vingător. Și cind snunem acest 
lucru, avem în vedere realiză
rile slabe obținute de mina 
Vulcan in prima decadă a lu
nii mai. atit la activitatea dc 
producție cit și la cea dc in
vestiții. inclusiv pregătiri. Or, 
normalizarea situației, presupu
ne îndeplinirea ritmică a pla
nului. efectele măsurilor între
prinse trebuind să se răsfrin- 
gă atit la nivel de exploatare 
cit și la zone, bineînțeles mer- 
gind pină la brigadă.

Mai multă operativitate 
în rezolvarea 

scrisorilor oamenilor muncii
(Urmare din pag. ij

fir pusă, pînă-n prezent, In nj- 
noștință de cauză cu soarta 
pl îngerii.

Nici Fabrica de produse lac
tate Petroșani nu-și respectă 
obligația dc a răspunde in ter
menul lega] la reclamațiile ce 
i se trimit spre rezolvare. Ca
zul lui Pa vel Mojoatcă din 
Cimpu lui Neag, care a scris 
redacției că deși fabrica avea 
îndatorirea de a-i preda anu
mite furaje in baza unor con
tractări. nu-și respectă obliga
ția e revelator. Scrisoarea, la 
care nu ni s-a răspuns încă, a

fost trimisă Fabricii do produse 
lactate la data de 21 ianuarie a.c.

Există și alte instituții sau 
întreprinderi care nu respectă 
•termenul de răspuns la sesi
zări. reclamați! sau propunerile 
oamenilor muncii ca : Clubul 
Muncitoresc Vulcan, E. M. A- 
ninoasa, C.L.F. Petroșani, O.C.L. 
Alimentara, C.S.A. — Șantierul 
Lupeni ș. a.

Iată de ce reamintim condu
cerilor instituțiilor și Întreprin
derilor că in baza relațiilor sta
bilite de lege sint datoare să 
informeze in termen’ redacția 
asupra felului cum scrisorile 
oamenilor muncii au fost re
zolvate.
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B ° Lotul republican 
a evoluat la Hunedoara

In seara zilei de 10 mai a.c., 
pe ringul special amenajat pe 
scena cinematografului de va
ră din Hunedoara, lotul repu
blican de box care se pregă
tește pentru apropiata ediție 
a campionatelor europene de 
la București, a susținut o gală 
de verificare avînd ca partene
ră de întrecere o combinată 
București — Hunedoara.

Peste 650 de spectatori hunc- 
doreni au aplaudat la scenă 
deschisă prezența in ring a lui 
Constantin Ciucă, Calistrat Cu- 
țov, Vasile Antoniu, Aurel Du
mitrescu, Ion Monea, calitățile 
lor tehnice de campioni națio
nali pe 1969, cu toate că adver
sarii nu le-au pus probleme 
deosebite.

Iată cîștigătorii in ordinea 
categoriilor : Semi-muscă : Au
rel Mihai (lot) b.p. Petre Nicu-

Vești de ultimă oră
ȘAH

MUNCHEN 14 (Agerpres). — 
In runda a 12-a a turneului in
ternațional de șah de la Busum 
(R. F. a Germaniei), maestrul 
român Theodor Ghițescu (cu 
piesele albe) l-a învins pe jucă
torul vest-german Hecht. Gligo- 
rici a ciștigat la Samisch, Szabț) 
la Gerusel, Larsen la Bilek și 
Polugaevski la Kestler.

Tn clasament continuă să con
ducă Larsen (Danemarca) cu 9 
puncte.

BOX
PARIS 14 (Agerpres). — Fe

derația franceză de box amator 
a anunțat că la campionatele 
europene de la București va 
prezenta 6 pugiliști : Kaloufi 
(muscă), Cosentino (cocoș), Laine 
(pană), Parra (mijlocicmică), 
Malherbe ^(semigrea) și Victor 
(grea).

lescu (combinată); Muscă: 
Constantin Ciucă ciștigă prin 
abandon in repriza a IlI-a la 
Iosif Laszlo (combinată) ; Co
coș : Aurel Dumitrescu b.p. 
Șerban Caiciu (combinată) ; 
Semiușoară: Calistrat Cuțov 
(lot) b.p. M. Popa (combinată); 
Ușoară: Vasile Antoniu b.p. 
Gh. Bădoi (combinată); Mijlo- 
cie-mică : A. Kovacs (lot) meci 
nul cu Laszlo Zoltan (combi
nată): Scmi-grea: Ton Monea 
(lot) b.p. Ton Pițu (combinată): 
Grea : Ion Alexc (lot) b.p. Ton 
Dascălu (combinată).

Cei patru antrenori ai lotu
lui republican de box prezenți 
sîmbătă seara la Hunedoara au 
avut prilejul să verifice sta
diul de pregătire al majorită
ții componenților lotului pen
tru ca în 29 mai, cînd se va 
da startul campionatelor euro
pene de box, pentru prima oa
ră la noi în țară, să arunce în 
ring cei mai pregătiți boxeri.

Staicu BALO!

T urneu 
de handbal 
la Petroșani
Orașul Petroșani găzduiește în 

zilele de 16, 17, 18 mai a. c. 
turneul final al campionatului 
republican de calificare pentru 
divizia B la seniori. Intîlnirile, 
la care participă patru echipe, 
respectiv Independența Sibiu, 
C.T.L. Tg. Jiu, Tutunul Timi
șoara și Metalul Sighișoara, se 
vor desfășura după următorul 
program :

— 16 mai, ora 16,30! Inde
pendența — C.I.L. și Tutbnul
— Metalul.

— 17 mai, ora 16,301 C.I.L.
— Metalul și Independența — 
Tutunul.

— 18 mai, ora 9 Tutunul — 
C.I.L. și Independența — Me
talul.

La ora 11,30 are loc meciul 
de divizia B dintre Știința Pe
troșani și Voința Sighișoara.

înnoiri la bazele 
sportive din Aninoasa

In primele zile de lucru din 
mai, au început lucrările de re- 
amenajare și renovare a popi- 
căriei din Aninoasa. Această 
bază sportivă va fi înzestrată 
cu un vestiar nou, care înainte 
nu exista, va avea, după reno
vare, două piste în așa fel di
mensionate, amenajate și dotate 
îneît să poată găzdui întreceri 
sportive de popice la toate ni
velele competiționale. Lucrările 
de la popicăric sint conduse de 
inginerul Ștefan Țipțer, do Ia 
mina Aninoasa, caro a mai con
dus asemenea lucrări efectuate 
la bazele sportive din Valea 
Jiului.

In zilele următoare încep lu
crările pentru înnoire și moder
nizare și la stadionul sportiv

din localitate. Aici se va con
strui o tribună nouă pentru 
1 500 locuri, mai marc cu 500 
de locuri ca cea veche. In ju
rul terenului de joc se va săpa 
și amenaja corespunzător un 
canal colector al apelor caro 
în timp dc ploaie inundau te
renul și-l făceau greu practi
cabil. De asemenea, terenul va 
fi împrejmuit cu un gard nou 
din plasă de sîrmă.

Pentru lucrările ce se efec
tuează la ambele baze sportive 
a fost alocată suma dc 47 000 
Tei din bugetul sindicatului mi
nei Aninoasa.

Constantin DÂNILA 
corespondent

j Mihail Șerban — AMINTIRI (E.P.L.). ’
Lucrarea cuprinde amintiri despre scriitorii Mihail l 

‘ Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Artur Gorovei, Ion Dra- ’
goslav, Felix Aderca, Bogdan Amaru, Sărmanul Klop- » 

' stok, Damian Stănoiu și Ionel Teodorcanu.
| Andre Bonnard — CIVILIZAȚIA GREACĂ, voi. III, (E.S.). j

Volumul, subintitulat „Dc la Euripide la Alexandria", | 
| sc referă la creațiile lui Platon, Aristotcl, Thuc.vdide, '
J Demosthcne etc. și este dedicat unui larg cerc de ci- I

i I^OIITĂȚI EDITOPiaiI j 
litori, dornici de a cunoaște cultura și civilizația ve- | 

Ichilor greci. Traducere și note de prof. univ. dr. Iorgu '
Stoian. i

k PANCIATANTRA (Cele cinci cărți ale înțelepciunii), *
B.p.t. Culegere de fabule și istorioare morale ale I I Indici antice, celebre atit in țara lor do baștină cit J
și în lumea întreagă. Traducere din limba sanscrită I 

J și introducere de Th. Simenschy.

A

In atenția 
consumatorilor 

de înghețată „ Polar“
Fabrica de produse lactate Petroșani desface 

în toate localitățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „Polar" cu un conținut bogat 
de vitamine, ambalată igienic.

Se atrage însă atenția tuturor cetățenilor con
sumatori de înghețată să dea dovadă de mai 
multă responsabilitate civică în respectarea de
ciziilor în vigoare privind menținerea curățe
niei orașului : SA NU ARUNCE AMBALAJUL 
ÎNGHEȚATEI PE ASFALTUL STRĂZILOR, 
PE ZONELE VERZI ȘI PELUZELE DE FLORI 
CI NUMAI ÎN COȘURILE DE HÎRTIE ’

Să păstrăm cu toții curățenia orașului!

DIRECȚIA REGIONALA C. F. R. DEVA
de 
de

de

In

Recrutează candidați pentru școala de gradul I M (acari, frmari, nianevranți, cu durata 
13 săptămini) și școala dc gradul II M/C (conductori, șefi manevră, șefi dc tren cu durata 
27 săptămini.

Se cer următoarele condiții :
Pentru școala de gradul I M : 7—8 clase elementare, virsta 18—40 de ani. Pentru școala 

gradul I M se primesc candidați și cu 4 clase.
Pentru școala de gradul II M/C: 7—8 clase elementare, vîrsta 18—40 ani.
La înscriere candidat ii vor prezenta următoarele acte :
— certificat de studii în original:
— dovxdfi asupra stării ’ “ ’ ’■**’

evidență:
— microradiografia;
— certificat de naștere

de sănătate eliberată de circuinscr*Pt*a sanitară unde este luat

de 
dc 
de

in original și copie nelcgalizată.
EXAMENELE VOR AVEA LOC

gradul 1 M, la stația C.F.R. Petroșani la data de 18 mai 1969. 
gradul I M la stația C.F.R. Teiuș Ia 24 mai 1969.
gradul II M/C, la stația C.F.R. Deva la 25 mai 1969.
elevii vor beneficia de o bursă de 700 lei lunar, cazarea pra-

— pentru școala
— pentru școala
— pentru școala
Pe timpul școlarizării ........     „....................  ....

tună ți masă la cantina centrală C.F.R., precum și de o călătorie gratuită lunar la do
miciliul candidatului.

După repartizarea în producție, absolvenții vor beneficia de următoarele :
— uniforme gratuite;
— permise de călătorie gratuite pe C.F.R. pentru absolvenți și membrii familiei. 
Abonament gratuit pe C.F.R. de Ia serviciu la domiciliu.
înscrierile se fac pjnă în ziua examenului, cil condiția ca vizita medicală să fie făcută. 
Relații suplimentare ae pot lua zilnic de la șefii stațiilor C.F.R., sau dc la Direcția 

regională C.F.R. Deva, telefon 2630, interior 159.

A

Secția de distribuire a 
energiei electrice Petroșani

anunță consumatorii de e- 
nergie electrică care do
resc să pună in funcțiune 

Ia domiciliu aparate electro- 
casnice cu puteri mari cum 

sînt sobe electrice (tip a- 
ragaz), reșouri și radiatoa
re cu puteri peste 1000 W, 
că potrivit prevederilor -le
gale, acestea trebuie în
științate la centrele de dis
tribuire I.R.E.D.

Centrele de distribuire 
ale I.R.E.D. aprobă func

ționarea acestor aparate 
In anumite condiții, cu 
scopul de a evita electro
cutările, incendiile și dete
riorările de instalații.

Nerespectarea celor de 
mai sus constituie contra
venție.

JOI 15 MAI
10,00 Liiuba germană.
10.30 Pentru elevi : Consulta

ții la chimic (clasa a

11,00 Cc-ați dori să revedeți 7 
Filmul artistic : .Păcat 
de benzină".

17.30 Telex Tv.
17,35 Lumea copiilor : .Năz

drăvăniile lui Păcală'.
17,50 Limba rusă. Lecția 56.
18,15 Studioul pionierilor.
18.45 O interpretă îndrăgită 

a cintccului moldovean : 
ȘMania Rarcș.

19,00 Telejurnalul dc seară.
19,23 Cronica ideilor.
20,00 Concert.
21.45 Varietăți pe peliculă.
22.00 Transfocator.
22,20 Antologie lirică.
22.45 Alb și negru.
23,00 Telejurnalul dc noapte.

nadio 
VINERI 16 MAI
PROGRAMUL I :

5,05—6.00 Program muzical 
dc dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Ate
neu; 10,10 Curs de limba 
spaniolă. Ciclul II, lecția a 
31-a; 10,30 Radio-Prichindel; 
10,40 Din muzica popoare
lor; 11,05 Cmtcce și versuri; 
11.25 Pagini din muzica dc 
cetradă: 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Melodii dc Nicolac 
Kirculescu: 12.20 Cronica li
terară: 12,30 Intilnirc cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană: 13,21 Soliști și or
chestre do muzică ușoară; 
14.10 Selecțiuni din operetele 
lui Lopez: 14,30 Concertul 
pentru flaut și orchestră de 
Tudor Jarda: 15.05 Miniaturi 
de muzică ușoară: 15.15 Ță
rii, inima și versul: 16.00 
Radiojurnal. Sport: 16.10 Cin- 
tcco și jocuri populare; 16.30 
Lieduri: 16.55 Radio publi
citate: 17,00 Nicolae Herlea 
interpret aJ canțonetei; 17.15 
Pentru patrie: 17,45 „Schite 
vesele" do Rolf Zimmermann:
17.50 Tribuna radio: 18.05 
Tineri interpreți de muzică 
populară: 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodie pc adresa 
dumneavoastră: 19.20 Sport:
19.30 Melodii populare: 19.50 
Valsuri celebre: 20.05 Cenaclu 
literar; 20.25 Soliști de mu
zică ușoară: 20.50 Dansuri 
simfonice: 21,05 Atențiune, 
părinți !: 21,25 Miine, în c- 
misîunile muzicalo: 21.35 Me
lodii din festivalurile și con- 
enrs'urilr de muzică ușoară; 
22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport- 2? n0 
Caravana fanteziei: 23.20 Mo
ment poetic: 23.25 Pagini 
lirice din muzica ușoară; 
0.05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,10 Melodiile dimineții:

6.45 Cintece și jocuri: 7.10 
Melodiile fanfarei; 7,37 Mo
ment muzical; 7,45 Prelu
crări de folclor: 8,10 Tot îna
inte; 9,10 Curs dc limba spa
niolă. Ciclul I, lecția a 22-a;
9.30 Prelucrări corale; 9,45 
Muzică ușoară de Richard 
Stein: 10.15 Teatru radiofo
nic: 12.05 Avanpremieră co
tidiană: 12,16 Concert de 
prinz; 13,00 De la fluier, la 
marile ansambluri folclorice; 
13,15 Cvartetul în Re major 
de Vasile Jianu; 13,30 Știin
ța în slujba păcii: 13,40 Pa
gini din opereta .Amorul 
mascat" de Ion Hartulary- 
Darclec: 14.10 Muzică popu
lară: 14,30 Moment științific; 
14,35 Tineri soliști de muzi
că ușoară: 15,00 Lucrări de 
Franz Liszt și Frederic Cho
pin: 15,40 Radio publicitate; 
16.00 Recital de operă Elena 
Simionescu: 16.15 Pe teme 
medicale: 16,25 Melodii de 
pretutindeni: 17.00 Radiojur
nal. Sport: 17,10 Coruri băr
bătești: 17.30 Muzică ușoară;
17.45 „Rituale' de Mihai Mol
dovan; 18.05 Memoria pămîn- 
tului românesc; 18.25 Melodii 
pentru toate vîrstele: 19,05 
Cintece bătrînești și jocuri 
populare: 19.30 Curs dc lim
ba spaniolă: 19.50 Noapte bu
nă. copii: 19.55 Seară dc o- 
peră; 21,45 Buletin dc știri;
21.50 Scriitori la microfon. 
Nina Cassian: 22,00 Voci, or
chestre. melodii: 22,30 Croni
ca literară: 22,40 Serenade; 
23,07 Lucrări de compozitori 
din Noua Zeclandă: 24,00 Mu
zică ușoară.

VINERI 16 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Pentru încă puțini do
lari: Republica : Pentru încă 
puțini dolari: PETRILA : Veș
nicul întârziat: LONEA — 
7 Noiembrie: Barbă roșie, 
seria I și II; Minerul: Fiul 
lui Tarzan: .ANINOASA : Fe
te in uniformă; VULCAN: 
Samuraiul; LUPENI — Cul
tural : Pașa.

PRONOEIPRES
La concursul Pronoexprcs 

din 14 mai au fost extrase 
din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea l-a : 37 12 4 22 
3 39

l'ond de premii : 439 S92 lei.
Extragerea a 11-a : 9 18 29 

11 16 43 1.
Fond de premii : 363 667 lei.



4 .!(»( 15 mai m»

STEAGUL ROȘU

K/AfA INTERNAȚIONALA
VIZITA TOVARĂȘILOR 

PAUL NICULESCU-MIZIL 
$1 MIHAI DALEA IN FRANȚA

PARIS 14. — Coresponden
tul Agcrpros, Al. Gheorghiu, 
transmite : Tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., au avut în 
cursul zilei de miercuri între
vederi cu tovarășii Georges 
M.’îchais. membru al Biroului 
Politic, al secretariatului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Francez, și Joan Ka- 
napa. membru al C.C. al P.C.F.

întrevederile au prilejuit un 
schimb de vederi asupra acti
vității desfășurate de P.C.R. și 
de P.C.F. în țările lor, asupra 
situației internaționale, a pro-

Decretarea stării excepționale 
în Malayezia

• CIOCNIRI VIOLENTE ÎNTRE GRUPĂRI
DE DIVERSE NAȚIONALITĂȚI

KUALA LUMPUR 14 (Ager- 
pres). — Guvernul Malayeziei 
a decretat miercuri stare ex
cepțională pe întreg teritoriul 
țării, ca urmare a tulburărilor 
semnalate imediat după alege
rile generale. Anunțînd această 
hotărire într-o declarație radio
televizată. primul ministru al 
Malayeziei. TUnku Abdul Rah
man. a afirmat că ea a fost ne
cesară in vederea restabilirii 
calmului în țară. Decretarea

Reluarea 
convorbirilor 

dintre reprezentanții 
Statelor Unite 

și Perului
WASHINGTON 14 (Agcrpres). 

— La Washington a fost re
luată runda convorbirilor din
tre reprezentanții Perului și 
Statelor Unite in legătură cu 
exproprierea bunurilor societă
ții americane „International Pe
troleum Company". Anunțînd a- 
ceastă știre, un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
a adăugat că nu cunoaște care 
va fi durata acestor convorbiri, 
a căror primă etapă s-a înche
iat la 7 aprilie la Lima. La 
acea dată, partea americană a 
aminat pe timp nedefinit apli
carea de sancțiuni economice 
împotriva statului peruvian pen
tru acțiunea de expropriere.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• BEIRUT. — In capitala Libanului și-a deschis lucră

rile Conferința internațională consacrată problemelor folo
sirii izotopilor radioactivi în agricultură. La conferință par
ticipă o serie de țări arabe și europene, printre care și Re
publica Socialistă România. Sînt prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai F.A.O. și ai Agenției internaționale pentru 
energia atomică.

Deschizind lucrările conferinței, ministrul agriculturii 
al Libanului. Abdel Latif Zein, a urat participanților succes 
in căutarea mijloacelor de intensificare a agriculturii și a 
sporirii producției de mărfuri alimentare.

• DAKAR. — Greva de a- 
vertisment declarată marți de 
funcționarii de la serviciile poș
tale și de telecomunicații din 
Senegal a cuprins întreaga 
țară.

Federația națională a lucră
torilor de la poștă și telecomu
nicații a declarat o grevă de 
48 de orc, cerind guvernului 
să revizuiască salariile la o se
ric de categorii de funcționari 
și să îmbunătățească condițiile 
lor de lucru.

• VARȘOVIA. — După 20 
de ani de la înființarea în 
R. P. Polonă a primei fabrici 
dc automobile, producția a- 
cestui sector va atinge in 
1969 aproximativ 100 000 de 
mașini. Se modifică, de ase
menea, structura producției 
de automobile, astfel ca în 
anul 1968 producția de auto
turisme a depășit pe cea de 

blemelor privind pregătirea 
conferinței internaționale a 
partidelor comuniste și munci
torești.

In cursul întrevederilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră dc sinceritate, tovărășeas
că. delegațiile ou reafirmat ho- 
tărirca partidelor lor dc a dez
volta relațiile dc prietenie și 
solidaritate și dc a contribui 
la întărirea unității mișcării co
muniste internaționale.

o
La invitația Partidului Mun

cii din Elveția, miercuri după- 
amiază tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil și Mihai Dalea au so
sit la Geneva.

stării excepționale în Malaye- 
zia a intervenit după cc au 
fost impuse severe restricții de 
circulație în capitala țării, 
Kuala Lumpur, scena unor 
ciocniri violente între grupări 
de diverse naționalități, și ul
terior în întreg statul Selangor. 
Forțele armate și poliția au 
fost mobilizate pentru a resta
bili ordinea.

Misterioasa colonie
„Dignidad"

SANTIAGO DE CHILE 14 
(Agcrpres). — Politia chilia
na păzește într-o biserică din 
Linares pe cetățeanul de o- 
rigine germană Pcler Pack- 
mor Kesler, în vîrstă de 66 
de ani, fugii din colonia ger
mană „Dignidad", situată în 
apropierea localității Parral, 
la 300 kilometri sud de San
tiago dc Chile. Kesler, mun
cilor la o moară din colonie, 
a cerut proiecția aulorilă(ilor 
civile din Linares, aiirmînd 
că se teme pentru viata sa. 
El nu a dezvăluit motivele 
gestului său, mulfumindu-se 
să declare că dorește să-și 
regăsească familia.

Incidentul nu este primul 
legal dc misterioasa colonie 
,, Dignidad", fondată in 1962 
de familia Schmidt din Bonn. 
Potrivit agenfiei France Pres
se. în această colonie se ailă 
un grup de aproximativ 300 
imigranfi germani, care refu
ză să aibă cel mai mic con

• BUDAPESTA. — Agen
ția M.T.I. anunță că un con
sorțiu alcătuit din nouă bănci 
din Anglia, Canada. Franța. Ita
lia, sub conducerea lui „Banck 
of London and South America" 
a acordat Ungariei un credit 
pe cinci ani in valoare de 15 
milioane dolari pentru dezvol
tarea industriei sale de alumi
niu. După cum arată agenția 
citată, programul de dezvoltare 
al acestei industrii, prevăzut pe 
o perioadă pină in anul 1985, 
prevede investiții importante, 
în primul rind pentru dezvol
tarea extracției de bauxită, pro
ducției de alumină, de semifa
bricate din aluminiu și, con
comitent, pentru extinderea ca
pacității industriei de prelucra
re. In orașul Szekesfehervar se 
construiește o nouă uzină care 
va dubla producția de semifa
bricate din aluminiu.

# LIMA. — A fost dat pu-

ORIENTUL
APROPIAT

Noi consultări 
la O.N.U. Intre 

ambasadorii celor 
patru mari puteri
NEW YORK 14 (Agcrpres).

— Ambasadorii la O.N.U. ai 
celor patru mari puteri au ți
nut marți o nouă reuniune 
consacrată căutării căilor unei 
soluții politice a conflictului 
din Orientul Apropiat. Reuniu
nea. desfășurată la reședința 
ambasadorului S.U.A.. Charles 
Yost, a fost a opta organizată 
dc la începutul acestui gen de 
consultări.

O
AMMAN 14 (Agcrpres). — 

Ministrul kuweitian de inter
ne și al apărării, Saad al-Ab- 
dullah as-Sabbalî, și-a încheiat 
vizita oficială la Amman, plc- 
cînd spre patrie.

La sosirea pe aeroportul din 
Kuweit el a declarat că este 
deosebit de satisfăcut de rezul
tatele convorbirilor avute atît 
la Amman, cît și în alte două 
capitale arabe vizitate anterior
— Bagdad și Cairo. El a rele
vat că au fost examinate cu 
oficialitățile din cele trei țări 
aspecte ale cooperării militare, 
precum și a colaborării în alte 
domenii, tn încheierea decla
rației sale, ministrul kuweitian 
și-a exprimat părerea că în 
actuala situație din Orientul 
Apropiat se impune necesitatea 
convocării de urgență a unei 
reuniuni arabe la nivel înalt.

tact cu persoanele străine. 
In aprilie 1966, doi coloniști 
au fugit de la „Dignidad", 
despre care circulă afirmația 
că ar fi dc fapt un lagăr de 
concentrare de tip nazist. 
Primul dintre evadați, Wolf
gang Miiller, în vîrstă de 19 
ani, a declarat politici că co
lonia este o reconstituire e- 
xaclă a unui lagăr nazist cu 
pedepse corporale aplicate 
atît bărbaților cît și femei
lor și cu unele decese sus
pecte.

Aproximativ in aceeași pe
rioadă, o femeie în vîrstă de 
44 de ani a reușit să fugă 
din colonie cu cei doi copii 
ai ei, în vîrstă dc 8 și res
pectiv 14 ani. Examinată de 
medici, ea prezenta simpto- 
me de mal nutrit ie și în spe
cial de tulburări mintale.

Autoritățile chiliene au des
chis o anchetă în legătură cu 
declarațiile lui Kesler.

O nouă lege asupra re
formei agrare în Irak

In capitala irakiană s-a dat 
publicității noua lege asupra 
reformei agrare, adoptată re
cent de Consiliul comandamen
tului revoluției. Noua lege vi
zează toate pămînturilc ’ confis
cate de la marii proprietari a- 
gricoli.

$ BONN. — Cancelarul R.F. 
a Germaniei. Kurt Georg Kic- 
singer, a acceptat o invitație 
a președintelui Nixon de a face 
o călătorie în Statele Unite. 
Această vizită a fost fixată 
pentru 22 și 23 iulie, se arată 
intr-un comunicat dat publici
tății de serviciul pentru presă 
și informații al guvernului fe
deral.

O scrisoare a grupului țărilor scandinave 
la O.N.U.

O scrisoare a grupului țări
lor scandinave la O.N.U. a fost 
adusă la cunoștința reprezen
tanților la O.N.U. ai unor țări 
din Europa occidentală în le
gătură cu propunerea privind 
desemnarea candidatului aces
tei zone geografice la postul de 
președinte al sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. din toamna 
Iul 1970. Pentru înalta funcție 
figurează deja numele mînlstru- 
l,iî An av^rnn ol Anctrlnl

ANGLIA

Tensiune în rmdurite conducerii 
Partidului laburist

LONDRA 14 (Agerpres).—Po
sibilitatea demisiei ministrului 
de interne, James Callaghan, 
în urma înlăturării sale din 
„Cabinetul rcstrîns al celor opt 
miniștri principali" sporește 
tensiunea din rindurilc condu
cerii Partidului laburist brita
nic. Deși în urmă cu două săp- 
tămîni Callaghan a dat publi
cității o declarație do loialitate 
față de primul ministru Wilson, 
ulterior — după întrevederile 
primului ministru cu liderii 
sindicatelor — ministrul de in
terne și-a schimbat poziția. El 
a adoptat o atitudine critică 
față de intransigența cu care 
primul ministru Wilson, spriji
nit de ministrul muncii și pro
ductivității Barbara Castle, și 
ministrul de finanțe, Roy Jen
kins, sprijină ideea trecerii cit 
mai grabnice prin Camera Co
munelor a proiectului de lege 
cu privire la drepturile sindi
catelor. In aceste condiții, Ja
mes Callaghan — fiind înde
părtat din cercul colaboratori-

S.U.A.

Președintele Nixon 
din Vietnam cu

WASHINGTON 14 (Agerpreș). 
— Președintele Nixon a prifnit 
marți la Casa Albă pe liderii 
republicani din Congresul ame
rican cu care a discutat situa
ția din Vietnam. După întâl
nire, Gerald Ford, liderul mi
norității republicane din Came
ra reprezentanților, a declarat 
ziariștilor că șeful Administra
ției americane a reafirmat „op
timismul său precaut" în le
gătură cu perspectivele trata
tivelor cvadripartite de la Pa
ris în problema vietnameză. A- 
ccastă intîlnire precede un „im
portant discurs" pe care pre
ședintele Nixon îl va pronunța 
la posturile do radio și tele
viziune și care, potrivit agen
ției Associated Press, va cuprin
de și răspunsul la programul

Senatorul E. Kennedy critică 
politica Pentagonului

WASHINGTON 14 (Agcrpres). 
— Cursa înarmărilor în Statele 
Unite ne.privează de mijloacele, 
financiare necesare pentru re
zolvarea unor probleme social- 
economicc stringente, în special 
criza din orașele americane, a 
declarat liderul adjunct al ma
jorității democrate în Senarul 
american, Edward Kennedy. In
tr-un discurs rostit la conferin
ța anuală a Sindicatului mun
citorilor din construcții, Ed
ward Kenncdj' a criticat poli-

S LONDRA — Cea mai virst- 
nică persoană înscrisă în re
gistrele de stare civilă londo
neze și-a sărbătorit marți cea 
de-a 108-a aniversare.

• CAIRO. — Celebrele temple 
de la Abu Simbel, salvate re
cent de apele Nilului printr-o 
largă acțiune pe plan interna
țional, au suferit grave stri
căciuni datorită unei furtuni 
de nisip.

Directorul serviciului dc an
tichități de la Cairo a declarat 
că statuia reginei Nefertiti. so
ția faraonului Ramses al II-lea, 
a fost mult avariată de bucăți 
do stîncă și pietre aduse dc 
furtună. Autoritățile egiptene 
au trimis o echipă de experți 
pentru a cerceta și repara acest 
monument de artă antică.

Waldheim. Țările scandinave 
propun însă ca in această func
ție să fie desemnat Hans Tabor, 
fost ambasador al Danemarcei 
la O.N.U. și președinte al Con
siliului de Securitate în timpul 
conflictului arabo-israelian din 
iunie 1967, sau Torsten Nilsson, 
ministrul de externe suedez. In 
cercurile diplomatice nu este 
exclusă nici candidatura minis
trului de externe al Norvegiei, 
-Tnhn T.vntr 

lor coi mai apropiați ai pri
mului ministru — devine, după 
aprecierea observatorilor diplo
matici, în mod automat un con
curent serios la ocuparea pos
tului de conducere a guvernu
lui.

Disputa este departe de a fi 
tranșată, deoarece Callaghan 
nu intenționează — după cum 
scrie presa britanică de mier
curi dimineața — să-și dea „de 
bună voie" demisia din guvern, 
ci așteaptă să fie înlăturat, 
sporind că prin aceasta își spo
rește șansele de a deveni lide
rul grupării potrivnice legii 
antisindicale, care ar grupa atit 
aripa de stingă laburistă, cit 
și pe laburiștii considerați de 
„centru". Pe de altă parte, Wil
son ezită să-l demită pe Calla
ghan din guvern, preferind ca 
acesta să tragă singur conclu
ziile ce se impun din neconvo- 
carea sa la ultima consfătuire 
a grupului celor mal apropiați 
consilieri ai primului ministru.

a discutat situația 
liderii republicani

în zece puncte propus recent) 
de reprezentantul Frontului 
Național de Eliberare din Viet- 

- namul de sud la Conferința 
de la Paris.

Agenția U.P.I. informează 
că în cercurile Administrației 
americane programul Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud este apreciat drept 
„o dorință spre negocieri seri
oase". In acest context este in
terpretată și chemarea la Wa
shington a lui Cabot Lodge șe
ful delegației americane la con
vorbirile de Ia Paris. Potrivit 
.agenției Associated Press, 
Lodge ar urma să primească 
„noi instrucțiuni" în lumina 
precizărilor pe care Nixon ar 
urma să le facă în discursul 
său.

tica Pentagonului îndreptată 
spre intensificarea cursei înar
mărilor și a sporirii arsenalului 
de arme atomice. Cu cele opt 
miliarde de dolari preconizate 
pentru crearea sistemului anti- 
rachetă „Safeguard", a subli
niat senatorul Kennedy, ar pu
tea fi construite 400 000 dc a- 
partamente, 400 000 de săli de 
clasă pentru elevi și 1 300 de 
spitale cu cite 200 de paturi 
fiecare.

Recrutare prin... tragere la sorți
Președintele Nixon a trimis 

Congresului Statelor Unite un 
mesaj in care recomandă ca 
tinerii să fie recrutați în ser
viciul militar pe baza tragerii 
la sorți... Potrivit agenției Uni
ted Press International, acest 
sistem se va aplica îndeosebi 
tinerilor în vîrstă de 19 ani.

Președintele Nixon a dat ins
trucțiuni. de asemenea, Consi
liului securității naționale și

Inundațiile din Siria
In urma inundațiilor din ba

zinul Eufratului, în partea de 
nord-est a Siriei au fost distru
se mai mult de 100 de case și 
au fost acoperite de apă mari 
zone cultivate. Aproximativ 50 
de sate au fost inundate, 17 
dintre ele fiind complot aco
perite de ape. Inundațiile au 
fost provocate de distrugerea 
digurilor de pe malurile Eufra
tului de o furtună de nisip.

• LAGOS. — Statele Unite 
au acordat un nou împrumut 
Nigeriei in valoare de 2,3 mi
lioane dolari. împrumutul, fi
nanțat de Agenția internațio
nală pentru dezvoltare, va fi 
folosit în vederea extinderii 
sistemului de telecomunicații 
din Nigeria.

Suma de 2,3 milioane de do
lari face ca suma totală acor
dată de Agenția internațională 
pentru dezvoltare să se ridice 
la 5.5 milioane de dolari. Pri
mul împrumut a fost oferit în 
decembrie 1964 șl s-a ridicat 
la suma de 3,2 milioane dolari.

R. P. BULGARIA : Pe șantierul noii Uzine de material 
plastic „Kaprolactam" ce va intra în funcțiune in cursul 
acestui an la Stara Zagora.

Sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

LUSAKA 14 (Agerpres). — In 
capitala Zambiei, Lusaka, și-a 
continuat lucrările sesiunea Co
mitetului O.N.U. pentru deco
lonizare (Comitetul celor 24). 
D. Silundica, secretar al Uniu
nii Poporului African Zimbab
we, a subliniat că în Rhodesia 
este în permanentă creștere nu
mărul acelor africani care s-au 
convins că singura posibilitate 
de înlăturare a regimului rasist 
din Rhodesia o constituie lupta 
armată.

In fața membrilor Comitetu
lui celor 24 a luat, de aseme
nea, cuvîntul un reprezentant 
al Mișcării populare pentru e- 
libcraroa Angolei (M.P.L.A.). El 
a prezentat un memorandum 
al M.P.L.A., în care se subli
niază că acțiunile teroriste ale 
autorităților coloniale din An
gola au determinat poporul să 
se ridice la lupta armată.

In document se arată că răz- 

serviciului de recrutare selecti
vă să revizuiască actualele 
standarde, linii de acțiune și 
proceduri privitoare la respin
gerea de la recrutare și la amî- 
nări de încorporări.

în fiecare an, aproximativ 
600 000 tineri în vîrstă de 19 
ani pot fi recrutați, dar numai 
jumătate din numărul lor sînt 
necesari pentru atingerea pro
centului stabilit dc recrutări.

• STOCKHOLM. — După 
cum s-a anunțat oficial la 
Stockholm, un nou grup de 14 
militari care au dezertat din 
rîndul forțelor armate ale S.U.A. 
au primit azil politic în Sue
dia. Numărul total al milita
rilor americani care au primit, 
începind cu anul 1968. azil po
litic in Suedia, se ridică la 218 
persoane, urmînd ca și alte ce
reri în acest sens să fio satis
făcute.

Și-a pierdut pitonul...
Un șarpe piton lung do 1,2 

metri a ieșit din „locuința" sa 
situată în zidul unui aparta
ment al unui hotel din Bro
oklyn (cartier al Now Yorkului) 
și s-a înfășurat in jurul unei 
țevi do apă. spre uimirea lui 
Glenn Ross, care ocupa apar
tamentul. Cînd poliția a sosit 
la fața locului pentru a cer
ceta cazul, șarpele s-a retras 
în „locuința" sa din perete, de 
unde nu a putut fi scos.

Un client al hotelului, Hoincr 
Brown, a declarat că în noiem
brie anul trecut și-a pierdut 

boiul ar fi fost cîștigat de mult 
dc patrioți dacă Statele Unite, 
Anglia și alte puteri occiden
tale aliate ale Portugaliei din 
cadrul N.A.T.O. nu ar fi acor
dat ajutor guvernului de la Li
sabona. In ciuda acestui aju
tor. patrioții angolezi angrenați 
în lupta armată au obținut suc
cese remarcabile, luptînd in pre
zent pe cinci fronturi.

In teritoriile eliberate au 
fost create organe ale puterii 
populare, vlăstare alo puterii 
dc stat ale Angolei indepen
dente. M.P.L.A. deschide școli 
și spitale, desfășoară în rîn
dul populației o vastă campa
nie de lămurire.

Criza ministerială 
din Liban

BEIRUT 14 (Agerpres). — 
Criza ministerială din Liban a 
intrat miercuri în cea de a 
20-a zi. Președintele Parlamen
tului libanez, Sabri Hamade, 
a declarat că după părerea sa 
criza politică intervenită la 
Beirut, prin demisia cabinetu
lui Karame, este dificil de re
zolvat. Potrivit agenției France 
Presse, președintele guvernului 
demlsionar, Karame, rămîne to
tuși personalitatea cea mai vi
zată pentru a forma un nou 
cabinet. Tn legătură cu această 
eventualitate. Karame a afirmat 
din nou că condiția prealabilă 
a formării guvernului este rea
lizarea unui acord între toate 
părțile asupra problemei miș
cării palestiniene de guerilă, 
care acționează de pe teritoriul 
libanez, problemă care, după 
cum se știe, a fost punctul de 
plecare al actualei crize minis
teriale,^.cea mai lungă de la 
actul obținerii independenței 
țării.

FOTBAL
Lacătul elvețian a fost deschis

Elveția - România 0-1
♦

„Franța poate să-și 
mențină poziția 
competitivă fără 

a modifica cursul 
monedei sale"

Precizări ale primului 
ministru Couve dc 

Murville
PARIS 14 (Agerpres). — In- 

tr-o cuvin tare rostită in fața 
unui grup de oameni de af i- 
ceri, primul ministru Colive 
de Murville a făcut cunoscută 
intenția guvernului francez de 
a continua actuala politică mo
netară. El și-a exprimat satis
facția față dc creșterile înre
gistrate în ultimele 5—6 luni, 
atît in privința volumului pro
ducției industriale, cît și a 
productivității muncii, și a pre
cizat că problemele economice 
ale Franței nu pot fi rezolvate 
dintr-o dată printr-o operație 
monetară. Franța, a spus pre
mierul, poate să-și mențină po
ziția sa competitivă pe plan 
internațional fără a modifica 
cursul monedei sale, dacă se 
va accepta disciplina necesară 
in domeniul creditului, a chel
tuielilor publice, a prețurilor 
și salariilor.

Raiduri 
ale avioanelor 

americane 
împotriva ' 

Cambodgiei
PNOM PENH 14 (Agerpres). 

— In cadrul unei recente con
ferințe de presă, care a avub 
loc la Pnom Penh, șeful sta
tului cambodgian. Norodom 
Sianuk, a declarat că avioane 
aparținînd forțelor militare ale 
S.U.A. continuă raidurile lor 
provocatoare asupra regiunilor 
de frontieră ale regatului cam
bodgian cu Vietnamul de sud. 
In urma acestor raiduri, peste 
7 000 ha de cauciuc au fost 
compromise, pricinuindu-se pa
gube serioase și altor culturi 
ca urmare a imprâștierii sub
stanțelor toxice. Norodom Sia
nuk a condamnat cu fermitate 
aceste noi acțiuni provocatoare 
ale Statelor Unite, cerind ca 
pe viitor să nu se mai repete.

Refcrindu-se la scopurile ur
mărite de Statele Unite prin 
asemenea acțiuni, ziarul „Cam- 
bodjia", care apare la Pnom 
Penh. scrie într-un editorial 3 
„Subminarea economici noas
tre. iată scopul operației cri
minale pe care o lansează avia
ția americană". Prin asemenea 
acțiuni. Statele Unite încearcă 
să exercite presiuni pentru a 
abate Cambodgia de la politica 
sa de neutralitate. Aceste acte 
piraterești reprezintă o mare 
eroare și nu vor da în nici un 
caz rezultatele scontate de ini
țiatorii lor, conchide ziarul.

Lupte violente 
în Nigeria

ORLU 14 (Agerpres). — For
țele biafreze au tăiat legăturile 
de comunicație ale trupelor ni- 
geriene cu orașul Umuahia, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar biafrez la Orlu, preci- 
zînd totodată că în urmă cu 
două zile s-au desfășurat lupte 
deosebit dc violente de-a lun
gul căilor de acces către fos
tul centru administrativ Umua
hia. Potrivit declarațiilor pur
tătorului de cuvînt, trupele fe
derale nigerienc au pierdut în 
cursul acestor lupte peste 1000 
de oameni și cîteva zeci de 
autovehicule. In același timp, 
aviația federală a bombardat 
marți două localități din re
giunea Okigvve, ucigînd 10 per
soane și rănind alte 50.


