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Excavatorul mușca cu nesaț 
din teren. Mai multe bascu
lante transportau pămînlul. 
După zile de lucru intens, au 
fost excavați mii de metri cubi 
de pămint și movila a dispărut. 
Locui excavatorului și al 
basculantelor l-au luat de pu
țin timp alte utilaje; un bul
dozer, un compresor, perfora
toare.

...Aplecat deasupra planșe
lor cu detaliile Monumentului 
minerilor, maistrul Ion Stoica, 
de la șantierul din Lupeni al 
T.R.CJT., se edifică încă o 
dată asupra succesiunii crono
logice a lucrărilor și ne pre
figurează contururile viitoru
lui obelisc :

— Aici va fi soclul de be
ton și marmură pe care vor 
fi așezate cele trei busturi de 
bronz ale statuii, înalta de 
7,05 m ; aici va U zidul de 
sprijin al scării, din beton și 
moloane de marmură de 
Bampotoc, cu cele 11 trepte, 
late de cite 1,5 metri fiecare; 
aici vor ii alei, unele asfal-

tale, altele placate cu mar
mură, altele pietruite. Instala
ția electrică, compusă din fa
ruri lip naval și lămpi în for
mă de lebădă, va trece pe 
aici Instalațiile de apă și de 
canalizare își urmează și ele 
„c ■ 'pe planșă și... la fata 
locului.

Terenul pe care vor „rodi” 
ideile și fantezia proiectanți- 
lo- e brăzdat de canale, de 
hîr țoape.

- La tot pasul, în pămint 
e cile un obstacol — ne măr
turisește șeful de echipă 
Gheorghe Mureșan. Dar nu ne 
lă<ăm învinși.

Si, pentru a-și argumenta 
spusele. „înfige” cu puterea 
sa și a. atmosferelor „pom
pate” de compresor, sirede- 
lul perforatorului în fundația 
de beton ieșită la iveală din 
pămint (cindva aici a fost 
turnată fundația unei clădiri 
care, apoi a fost abandonată).

Obstacolele de care pome
nea șeful de echipă sini în
vinse metru cu metru. 26 de 
oameni își conjugă, cile 10 
ore pe zi. eforturile pentru a 
realiza ceea ce și-au propus. 
Cileva echipe lucrează la ca
nalele lungi de peste 200 de 
metri, coborînd cu 0,80 sau 
2 m după cum „spun” plan
șele. spre „albia" viitoare a 
rețelelor de canalizare și de 
iluminat Alți oameni, înlre- 
cîndu-se pe ei înșiși, muncesc 
în altă parte. Buldozeristul 
Ion Bloanfă pregătește elipsa, 
cu diametrul dc 50/32 m. in 
miilocul căreia va fi turnat 
soclul statuii, pavaîorul Vic
tor Barbu montează bordura 
ce va delimita stația de par
care a mașinilor de parcul ce 
va înconjura statuia, sudorul 
Petru Vasiu „croiește" și 
„coase" conductele la flama 
arcului electric. Peste lot. pe 
o suprafață de 1 ha, se mun- 
cesh- cu aceeași însuflețire.

. Aici vor fi spații plan
tate — își continuă explica
țiile maistrul Stoica. Dintre 
plantele ce vor putea fi în- 
t Unite in parc, amintesc . Ber- 
beris Atropurpura, Belula 
Vercosa. Cineraria. Tamarix. 
Aceasta. împreună cu marmu
ra de Bampotoc și Rușchița, 
vor da un plus de frumuse
țe parcului

— Vrem ca de /-iuu mine
rului să aducem, drept oma
giu minerilor ce și-au jertfit 
viața pentru mai bine această 
statuie de mare valoare — ne 
spunea primarul orașului, 
Vilhelm Neag.

P. BREBEN
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Ing. NICOLAE BĂDICA, 
directorul I. F. Petroșani

Am citit cu 
C.C. al P.( R. . ...
Directive privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975 șl li
niile directoare ale dezvoltă
rii economiei naționale pe pe
rioada 1976—1980 șl am rămas 
profund impresionat de bogă
ția de idei cuprinse în aceste 
două documente de excepțio
nală însemnătate teoretică și 
practică pentru activitatea 
partidului, a fiecărui comunist 
și om al muncii.

Impresionează în mod deo
sebit consecvența cu care parti
dul pune în centrul preocupă
rilor sale progresul continuu, 
multilateral al economiei na
ționale. al forțelor de produc
ție — temelia înfloririi patriei, 
a bunăstării poporului. Din 
programul trasat de partid pen
tru viitorul cincinal și în pers
pectivă, colectivului nostru de 
forestieri îi revin sarcini de 
mare răspundere pentru con
servarea, apărarea și dezvol
tarea fondului forestier și pre
lucrarea lemnului. In între
prinderile forestiere va trebui 
să se asigure un control mai 
exigent asupra respectării nor
melor de exploatare, parche
tele puse în valoare să fie în 
concordanță cu amenajamcntele 
silvice, pentru a se elimina des
pădurirea unor suprafețe mari 
din bazine forestiere accesibile. 
Importantă este, de asemenea, 
prevederea din directive ca 
producția în industria de ex
ploatare și prelucrare a lem
nului să crească pînă în 1975 
cu 13—14 la sută nu prin mă
rirea volumului de tăieri ci 
prin o valorificare superioară 
a resurselor.

atenție Tezele 
și proiectul de

In scopul economisirii mate
rialului lemnos se stabilesc mă
suri precise ca:

• folosirea maselor plasti
ce și metalului, îndeosebi 
tru fabricarea mobilierului, 
tru laboratoare, birouri, 
țeaua comercială etc.

pen- 
pen- 

re-

• folosirea tîmplăriei meta
lice de ușl-ferestre la construc
țiile industriale, clădirile admi
nistrative și social-culturale.

Tranzacții 
de export

întreprinderea de comerț 
exterior „Industrialexport" a 
perfectat recent o tranzacție 
comercială privind livrarea 
în Tanzania a trei nave de 
pescuit. Un alt contract pre
vede exportul în Uniunea 
Sovietică a 1 000 tăvălugi 
pentru mori de cereale.

Peste 340 000 de rulmenți 
au fost expediați prin inter
mediul întreprinderii „Tehno- 
import" în Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. 
D. Coreeană, Cuba, R.F. a 
Germanici. Grecia, Pakistan, 
Polonia, Spania, Uniunea So
vietică și R.D. Vietnam.

La rîndul ei, întreprinderea 
„Mașinexport" a încheiat un 
contract pentru livrarea în 
R. F. a Germanici a ’0 000 de 
televizoare.

(Agerprcs)

^Potențialul energetic
în plenitudinea af'irmării

La 5 iunie a. c., in Palatul 
Mare al Kremlinului din Mos
cova s-a deschis Consfătuirea 
internațională a partidelor co
muniste și muncitorești.

La Consfătuire au sosit repre
zentanți a 75 de partide comu
niste și muncitorești :

Partidului Comunist din A- 
frica de sud, Partidului Avan
garda Socialistă din Algeria, 
Partidului Comunist din Ar
gentina, Partidului Comunist 
din Australia, Partidului Co
munist din Austria, Partidului 
Comunist din Belgia, Partidu
lui Comunist din Bolivia, Parti
dului Comunist Brazilian, Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie, Partidului Comunist Bul
gar, Partidului Comunist din 
Canada, Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Partidului 
Comunist din Ceylon, Partidu
lui Comunist din Chile, Parti
dului Progresist al oamenilor 
muncii din Cipru, Partidului 
Comunist din Columbia, Parti
dului Avangarda Populară din 
Costa Rica, Partidului Comu
nist din Cuba (in calitate dc 
observator), Partidului Comu
nist din Danemarca, Partidu
lui Comunist Dominican, Parti
dului Comunist din Ecuador, 
Partidului Muncii din Elveția, 
Partidului Comunist din Fin
landa, Partidului 
Francez, Partidului

Unit din Germania, Partidului 
Socialist Unit al Berlinului Oc
cidental. Partidului Comunist 
din Germania, Partidului Co
munist din Grecia, Partidului 
Comunist din Guadelupa, Parti
dului Muncii din Guatemala. 
Partidului Progresist Popular 
din Guyana, Partidului Unit al 
Comuniștilor din Haiti, Parti
dului Comunist din Honduras, 
Partidului Comunist din India, 
Partidului Comunist din Ior
dania, Partidului Comunist din 
Irak, Partidului Popular din 
Iran, Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord. Partidului 
Liga Muncitorească Irlandeză, 
Partidului Comunist din Israel, 
Partidului Comunist Italian. 
Partidului Comunist din Le
sotho, Partidului Comunist Li
banez, Partidului Comunist din 
Luxemburg, Partidului Eliberă
rii și Socialismului din Maroc, 
Partidului Comunist din Mar- 
tinica, Partidului Comunist 
Mexican, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol. Partidu
lui Socialist din Nicaragua. 
Partidului Marxist-leniniștilor 
din Nigeria, Partidului Comu
nist din Norvegia, Partidului 
Comunist din Pakistanul de 
est, Partidului Popular din Pa
nama. Partidului Comunist din

• reducerea consumului de 
lemn de mină.

Dc asemenea, pentru micșo
rarea cheltuielilor de investi
ții se vor lua măsuri hotărîte 
de reducere substanțială a cos
tului drumurilor forestiere, li- 
mitind construcțiile de drumuri 
principale la strictul necesar 
și executind rețeaua secunda
ră prin amenajări simple și 
ieftine. în funcție de durata 
exploatării parchetelor.

Toate aceste sarcini de o ex
cepțională importanță pentru e- 
conomia forestieră constituie 
un puternic factor mobiliza
tor pentru colectivul nostru 
care, sub conducerea organiza
ției de partid, își va consacra 
întreaga capacitate de muncă 
valorificării la un nivel supe
rior a masei lemnoase, își va 
întări răspunderea și autoexi
gență privind respectarea nor
melor de exploatare a păduri
lor, de apărare a acestora.

Lucrătorii din întreprinderea 
forestieră Petroșani, sînt gata 
să muncească cu toată dărui
rea și priceperea lor pentru a 
îndeplini exemplar Sarcinile 
trasate de partid pentru a-și 
spori contribuția la progresul 
economic al țării.

ESTETICUL...

EXCURSIE LA DEBREȚIN

(Continuare in pag. a 4-a)Comunist 
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sc/ie- 
tragi-

dragostea dintre 
Giinler Neuman,

defermfnd pe 
și propria sa 
sociale

Cinema „7 Noiembrie”

șantierul noilor construcții de locuințe din cărtie rul Colentina București.
(Koto Agerprcs R. Cristcscu).

Cinema „Republica”

„Asigurarea progresului neîntrerupt, pe baze moderne, a economici naționale, ri
dicarea nivelului de civilizație și cultură al populației necesită dezvoltarea puternică a 
bazei energetice primare dc combustibili și a industriei energici electrice în avans față 
(le alte ramuri economice". (Din proiectul de Directive ale Congresului al X-lca 
Partidului Comunist Român privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile 
rectoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada

Hotărit lucru, energelicienii 
termocentralei Paroșeni țin 
cu tot dinadinsul să reedite
ze și în acest an „figura" de 
a se plasa în rîndul frunta
șilor pe ramură, poate chiar 
rîvnesc la titlul suprem, ceea 
ce nu poate uimi pe nimeni, 
dacă se pun în balanță rezul
tatele rodnice obținute pînă 
în prezent.

Captate în jurul puterni
cului nucleu de comuniști din 
întreprindere, strădaniile tu
turor oamenilor de aici au 
fost subordonate respectării 
disciplinei de dispecer, men- 
ținînd continuu la dispoziția 
sistemului energetic național 
întreaga putere solicitată.

Primele patru luni scurse 
din acest an — decisiv pen
tru soarta actualului cincinal 
-- au fost încheiate de către 
colectivul muncitorilor și ca
drelor tehnice de la termo
centrala Paroșeni, printr-un 
bilanț bogat de realizări.

Producția globală și pro
ducția marfă au fost depăși
te cu 1,5. respectiv, 8,6 la 
sută, ceea ce însumează nu 
mai puțin de 3 176 mii lei.

Productivitatea muncii a 
crescut cu 3 054 lei pe sala
riat.

La consumul specific de 
combustibil s-au economisit 
1 203 tone c.c., iar la consu
mul propriu tehnologic a-

proape 3 000 MWh.
S-a produs cu 10 561 

mai multă energie electrică 
și cu 2 371 G. cal. energie 
termică.

Rezultatele obținute în luna 
mai — 53 239 mii lei produc
ție globală, 55 667 lei/salariat 
productivitate, 199 325 MWh 
energie electrică și 2 726 G. 
cal. energie termică — vin 
să confirme încă o dată „po
tențialul energetic" al muncii 
de zi cu zi depusă de niște 
oameni priccpuți, tenace, per-- 
severenți, pentru care kilo
wații de lumină și energie 
trimiși în rețeaua imensă a 
patriei constituie semnele pe
rene ale existenței lor.

MWh lumi iunie

0 nouă promoție de muncitori calificați
O atmosferă de sărbătoare, cu 

emoțiile inerente oricărui examen, 
a fost caracteristică acestor zi
le in care cei 243 de absolvenți 
ai Școlii profesionale din Pe
troșani s-au prezentat în fața 
comisiilor de examinare pentru 
a dovedi in ce măsură sînt 
pregătiți pentru viitoarea lor 
profesiune spre a primi certifi
catul de muncitor calificat și 
diploma de absolvire.

Rezultatele bune obținute la 
probele finale de viitorii strun
gari, sudori, modelor!, lăcătuși 
și electricieni de mină, consti
tuie o răsplată binemeritată 
pentru toți cei care i-au inițiat

și călăuzit spre tainele mese
riei alese.

Bilanțul școțar făcut cu oca
zia zilei absolventului: cinci elevi 
clasați pe primul loc la con
cursul pe meserii, faza pe țară, 
un număr mare de absolvenți 
care au promovat anul al 
III-lea cu medii generale peste 
8, ne dau convingerea că tri
mitem întreprinderilor miniere din 
Valea Jiului și din alte colturi ale 
țării tineri bine pregătiți, ho- 
tărîți să ducă la viitoarele lor 
locuri de muncă elanul speci
fic tinereții și hotărîrea fermă 
de a munci cit mai bine spre 
a contribui la îndeplinirea sar-

cinilor importante ce revin 
industriei noastre în etapa ac
tuală.

Rezultate meritorii au obținut 
primii clasați la concursul pe 
meserii ; Mănesc Petru — strun
gar, Săsăran Mihai — lăcătuș, 
Duda1 Ștefan — sudor, Pctcleu 
Iosif — sudor, Preda Gheorghe 
— sudor precum și elevii frun
tași la învățătură Pașca Ștefan, 
Martoh Alexandru, Grozoni 
Tiberiu, Stoicovițoiu Dumitru. 
Nagy 7-oltan, Berea Vasile, Giu- 
bega Ioan, Oros Ioan, Boroș 
Nicolae și mulți alții.

Prof. V'iorica PAkAiANU

ÎNCĂ O ZONĂ SE „DES- 
CHIDE" SĂ PRIMEASCĂ

Gospodarii municipiului Pe
troșani — în cadrul acțiunii 
stăruitoare și ample pentru 
cel mai frumos, mai îngrijit 
și mai bine gospodărit oraș 
— au perfectat desființarea 
împrejmuirilor demodate, pe 
o porțiune de peste 400 de 
metri a străzii Republicii, in 
zona microraionului B+C.

Se cuvine să facem urmă
toarea remarcă : la actul 
„schimbării la fată" au ..sub-

dc la început toți pro
prietarii imobilelor în cauză. 

Totodată sc află în ultima 
fază amenajarea locului 
de parcare pentru autoturis
me, la incidența străzii 30 
Decembrie cu artera princi
pală, unde echipa dc dru- 
mari condusă de Nicolae 
Stoica dă zor la finisarea cit 
mai urgentă a lucrărilor.

Comisia de turism pentru 
tineret a comitetului munici
pal U.T.C., organizează o ex
cursie în localitatea Debre
țin din Republica Populară 
Ungară, în zilele de 19—21 
august. In aceste zile, Dc- 
breczinul va cunoaște efer
vescența unei frumoase săr
bători populare înscrisă în 
tradiția marelui oraș.

înscrieri și informații su
plimentare se primesc la se- 

comitetului municipal
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România
socialistă

Ținînd scama dc nevoile economiei na
ționale și de solicitările unor beneficiari 
externi, industria noastră constructoare dc 
mașini a asimilat, pe lingă producția va
goanelor obișnuite de marfă și pe cea a 
unor vagoane destinate transportului do 
mărfuri caro necesită condiții speciale. 
Unul din acestea este vagonul de marfă 
platformă, pe patru osii, de 56 tone, pen-

■

R

3

K
■
■

ni
imagini
șe fapte

tru transportul pieselor de mari dimen
siuni. Vagonul, realizat dc Uzina din 
Arad, prin sudură, corespunde prescrip
țiilor stabilite atît pentru traficul intern 
cit și pentru cel internațional.

Vagonul autodescărcător dc 55 tune fa
bricat tot la Arad, este un alt produs 
special, destinat transportului pietrei spar
te pentru lucrările de reparații capitale 
•și de întreținere a liniilor de cale ferată. 
El poate fi folosit și la transportul altor 
materiale in vrac.

Pentru transportul zahărului tos. Uzina 
mecanică din Turnu Severin a realizat un 
vagon buncher, cu o capacitate de G2 mc.

(Agerprcs)

11 iunie: VREMURI MINUNATE LA SPESSART, o 
producție a studiourilor din R.F.G., colorat. Cu Liselotte Pul
ver („Fantomele din Spessart", „La Fayette", „Gentlemenul 
din Cocodi"), Tatjana Soris („Hocus-Pocus"), Rudolf Fhomberg 
(„Un om trece prin zid"). Luînd ca pretext 
doi tineri, autorii filmului Kurt Hoffman și 
combat cu vehemență urgia războiului.

12—16 iunie: PE URMELE ȘOIMULUI, . 
diourilor Deia-Berlin, cinemascop, color. Film western.

17—21 iunie : COMEDIANȚII, seria I-a și a ll-a, o 
duefie a studiourilor din S.U.A., 1967, cinemascop, color. In 
acest film îl vom vedea pe Richard Burton, Elisabeth Taylor, 
Peter Ustinov.

22—26 iunie : A TRĂI PENTRU A TRĂI, o coproducție 
Iranco-italiană 1966, color.

„După extraordinarul succes cu UN BĂRBAT Șl O FE
MEIE, acest nou film al lui Claude Lelouch este așteptat cu 
o vie curiozitate. Căutînd să creeze o operă care să se deo
sebească in mod sensibil de precedenta, el a realizat o nouă 
reușită al cărei merit nu este mai mic. Mai puțin liric, mai 
puțin sclipitor, cu toate că punerea în scenă rămîne de o 
virtuozitate- rară, acest studiu al vieții unui cuplu modern, 
lucid și deziluzionat, se distinge prin nota sa justă și prin 
emoția fără fard.

27 iunie — 1 iulie: RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT, o 
producție a casei de filme „București", cinemascop, colorat. 
Scenariul: Nicolae Breban. Regia: Gheorghe Vilanidis. Cu 
Iurie Darie, Irina Petrescu, Virgil Ogășanu, Ioana Bulcă. O 
poveste de iubire, frumoasă și adevărată, prilejuiește în RĂU
TĂCIOSUL ADOLESCENT dezbaterea unei probleme de con
știință cu rezonanțe de rechizitoriu la adresa vanității, a 
egoismului, a acelui orgoliu nemăsurat care-l 
doctorul Palaloga să sacrifice fericirea Anei 
fericire pe altarul unor aparențe și convenții 
șite și false.

2—6 iunie: PIPELE, o producție a studiourilor 
slovace și austriece, cinemascop, color.

Despre Ulmul său Vojtech Jasny declară : „Toate 
ciurile filmului au ca trăsătură comună faptul că sînt 
comedii și că dialogul este redus la cea mai simplă expre
sie. Modul de exprimare este mai ales imaginea și sunetul. 
Un rol important ii revine și culorii. Fiecare destin uman 
din aceste scheciuri este legal de o pipă și de o femeie. Sini 
deci poveștile a trei pipe și a trei femei".

7—11 iunie : PE PLAJELE LUMII, o producție a studiou
rilor italiene. Filmul ne plimbă pe plajele lumii pentru a ne 
releva obiceiurile, tradițiile, felul de viață al oamenilor care 
trăiesc pe malul mării. Călătoria începe la Riccione, Perla 
Adrialicii. Cunoaștem apoi plaja din Rio de Janeiro, plaja 
din Honkong, aspecte din viata pescuitorilor de perle din 
Japonia, dansurile rituale din Borneo, plaja de la Copacaba
na, dansul tinerilor gauchos de la Punta del Este. Din nou 
Europa, vizităm, orașul Cannes, situat pe Coasta de Azur, 
Porlofino — elegantă plajă italiană, lerminind călătoria în 
Brazilia.

12—16 iunie : CASA MAMEI NOASTRE, o producție a 
studiourilor engleze, cinemascop, color. Transpunere fidelă 
a romanului TABERNACOLUL al scriitorului american Ju
lian Gloag, filmul povestește aventura a 7 copii între 5 și 14 
ani care fin ascunsă moartea mamei lor, pentru a evita să 
fie internafi intr-un orfelinat. Neputînd să o ducă la ci
mitir, copiii o îngroapă In timpul nopții intr-o magazie din 
grădina casei. Regizor Jack Clayton („Drumul spre înalta 
societate").

(Continuare in pag. a 3-o)

Noi produse
electrotehnice

întreprinderea „Electro- 
banat" din Timișoara a in
trodus în fabricație noi pro
duse. Printre acestea se nu
mără farul asimetric pentru 
autovehicule și farul tropi
cal izat, care prin formele lor 
constructive, putere și distan
ță de focalizare a luminii au 
calități superioare. De ase
menea, au fost puse in fa
bricație mai multe variante 
de corpuri de iluminat fluo
rescent și de iluminat cu va
pori de mercur, produse mult 
solicitate și pentru export.

O dată cu lărgirea nomen
clatorului, colectivul Intre 
prinderii .Elcctrobanal' și- 
sporit angajamentul luat i 
cinstea celui de-al N-lea Con
gres al P.C.R. și a celei de 
25-a aniversare a cliberăi 
patriei noastre, propunindu- 
să realizeze o producție m 
marc cu 2 milioane lei dee 
cea pe care s-au angajat ini
țial să o obțină.
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Preocupări, probleme, perspective
In domeniul acțiunii de per fee-
țonare a activității economice

Baza de aprovizionare 
și transport — verigă 
importantă a C. C. P.

Ing. AURELIAN BORTEA, directorul 
B.A.T. din Centrala cărbunelui 

Petroșani

Dupft cum este cunoscut, 
potrivit Directivelor Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român privind dez
voltarea invîîțâniintului, in
cept nd cu anul școlar 13119/ 
1970 urmează să sc treacă, in 
mod treptat. In înfăptuirea 
invățnmintului obligatoriu dc 
10 ani. astfel incit procesul 
dc generalizare să sc încheie 
piuă in 1973.

în vederea îndeplinirii a- 
ccstci sarcini. Ministerul în- 
vățăniintului n elaborat pla
nul de învățămint al școlii 
generale dc 10 ani, precum 
și proiectele «le programe 
pentru clasele a lX-n si n X-a 
ale școlii generale, care au 
fost supuse dezbaterii cadre
lor didactice, precum și Con
siliului învățămintului do cul
tură generală. Do asemenea, 
s-a trecut la elaborarea ma
nualelor pentru clasa a IX-a 
a scolii generale.

La stabilirea conținutului 
înv ățămintului școlii generale 
dc 10 ani. s-a avut in vedere 
necesitatea asigurării unei 
culturi generale mai dezvol
tate și, în același timp, să se 
«Ies elevilor din clasele IX— 
X elemente do pregătire tol»- 
nic ă-practică în vederea 
ricnfării lor nrnfcsionale.

întrucit. «lupă absolvirea 
clasei a VllI-a. tinerii iși vor 
continua studiile fie în învă
ță mint ui liceal, fie în clasele 
IX—X alo școlii generale, s-a 
urmărit ca in clasele 1—VIII 
să se asigure elevilor un fond 
comun de cunoștințe dc cul
tură generală.

în clasele IX—X ale școlii

«le 10 an», cultura generală 
se va aprofunda prin studiul 
disciplinelor fundamentale 
(limba și literatura română, 
matematica, fizica. chimia, 
biologia etc.), pentru a sc for-

ba străină parcursă in cla
sele V—VIII, igiena cu ele
mente de pucricullură, edu
cație fizică.

Pregătirea dc cultură gene
rală pe care urmează sfi o

dini acestor discipline. Pen
tru fete se va organiza și un 
curs facultativ de noțiuni «le 
menaj.

Infrucif. majoritatea școli
lor dc 10 ani vor funcționa

etc, iar fetele lucrări dc me
naj. croitorie, artizanat, ste
nodactilografie, practică in 
unități comerciale, librării, 
unități sanitare, oficii poșta
le etc.

A

fu dezbaterea cadrelor didactice

o-

PLANUL DE iNVÂTAMÎNT
L ȘCOLII GENERALE DE 10 ANI

O dală cu constituirea Cen
tralei cărbunelui Petroșani, a 
luat ființă și Baza dc aprovizi
onare și transport, ca unitate 
a centralei, care arc drept scop 
aprovizionarea tchnico-matcri- 
nlă si prestarea dc servicii de 
transport pentru centrală și 
pentru unitățile din subordinca 
acesteia.

Conștient fiind dc sarcinile 
mari ce-i revin, colectivul bazei 
și-a axat, de la început, întrea
ga activitate pe îmbunătățirea 
muncii dc aprovizionare a uni
tăților cu materiale și piese de 
schimb, precum și pe o deser
vire «corespunzătoare a acestora 
iu mijloacele dc transj>ort ne
cesare. Pentru a se face Vapre
ciere asupra muncii depuse, 
Considerăm că este edificator 
să arătăm că numai in cursul 
lunii aprilie s-au achiziționat 
prin unitatea noastră mărfuri 
în valoare dc 32,3 milioane lei, 
reușind să asigurăm minele, 
preparațiile și celelalte uni
tăți cu cea mai marc parte din 
materialele solicitate.

Cu toate eforturile depuse, 
au mai existat insă și unele 
goluri in aprovizionare, care 
s-..u resimțit și sc resimt încă 
in activitatea unităților. Aces
te goluri au fost determinate, 
in special, de intrările ncritmice 
provocate în cea mai marc mă
sură de ncrcspectarea contrac
telor dc către furnizori, precum 
șj de primirea cu întârziere de 
Li minister a unor repartiții. 
La acestea adăugăm și unele 
repartiții care au fost emise 
sub nivelul necesităților reale. 
Datorită acestor cauze 
materiale nu au putut fi asi
gurate d«?cît parțial, spre exem
plu : cabluri electrice, sirmă de 
bobinat, diferite laminate, ben
zi de cauciuc, lanțuri transpor
toare, cherestea, ciment R.I.M. 
etc.

Pe Ungă ac«?stc greutăți, au 
existat și unele lipsuri proprii 
in munca de aprov izionare, de
terminate de o insuficientă ope
rativitate in unele cazuri, sau 
chiar o insuficientă preocupare 
in rezolvarea problemelor. Pen
tru viitor, colectivul B.A.T. va 
trebui să depună eforturi mai 
stăruitoare in scopul unei apro
vizionări corespunzătoare a uni
tăților privind asigurarea sto
curilor necesare, încheierea in 
timp util a contractelor și rca-

uncie

La odihnă 
și tratament
Pe trimestrul în curs, au fost 

trimiși in stațiunile balneo-cli- 
matericc, pentru tratament și 
odihnă. 65 de salariați de la 
mina Aninoasa, din care 95 la 
sută sînt mineri. Urmează ca 
pină la 30 iunie numărul ce
lor care vor pleca la băi să 
se ridice la 120.

Pe adresa comitetului sindi
catului minei Aninoasa sosesc 
tot mai multe ilustrate și scri
sori expediate din stațiuni bal
neare prin care minorii, alături 
dc obișnuitele salutări, își ex
primă mulțumirea față de gri
ja și dragostea cu care sint în
conjurați acolo pentru însănă
toșirea și refacerea lor fizică. 
Asemenea scrisori au sosit de 
la minerii Gh. Moraru, Șt 
Deliu, Ton Voica, Ion Popes
cu și alții allați în stațiu
nile Slănic Moldova. Olănești, 
Singeorz-Băi, Eforie Nord și 
Govora Băi.

Comitetul sindicatului in co
laborare cu dispensarul medical 
al minei acordă întreaga aten
ție repartizării judicioase a bi
letelor dc băi, pentru ca in sta
țiuni să plece salariați meri
tuoși și caro au neapărat ne
voie de tratament balnear.

Constantin DANILA 
corespondent

lizarea integrală a acestora.
In cadrul bazei, un rol im

portant in realizarea sarcinilor 
îl arc secția de transporturi și 
reparații auto (S.T.R.A.). Pla
nul de producție pe luna apri
lie. exprimat in tone kilome
tri ee, a fost realizat de colec
tivul S.T.R.A. in proporție de 
100,2 la sută, iar coeficientul 
dc utilizare a parcului auto în 
proporție de 102 la sută. Pro
ductivitatea muncii a fost depă
șita cu 16 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus cu 10 la sută. 
Aceste rezultate au fost posi
bile datorită unei organizări ju
dicioase a repartizării autove
hiculelor la locurile dc muncă, 
precum și prin intensificarea 
lucrului la atelierele de repara
ții, in scopul dc a activa un 
număr cît mai mare dc mașini, 
punind în același timp un ac
cent deosebit pe calitatea repa
rațiilor.

Realizările obținute pină în 
prezent exprimă din plin hărni
cia acestui colectiv, aportul său 
înseninat la îndeplinirea sarci
nilor cc-i revin bazei. Pentru 
îmbunătățirea in continuare a 
muncii la S.T.R.A. este necesar 
să se acorde o atenție deose
bită folosirii raționale și la ca
pacitatea nominală a parcului 
auto și sâ se întrețină in mod 
corespunzător toate mașinile 
din dotare.

Mergînd pc linia unei mai 
bune dotări a acestei secții, s-au 
cuprins in planul de utilaje 
din import pe anul 1970 insta; 
lății și aparate de strictă nece
sitate și anume : un ștand pen
tru încercat pompe și filtre 
auto ; un aparat pentru măsu
rat compresia la motoare cu 
ardere internă ; o trusă pentru 
reglat unghiurile la roți ; două 
instalații combinate pentru gre- 
sarea și sprițuirca autovehicu
lelor.

Comitetul dc direcție al B.A.T. 
sc preocupă, de asemenea, de 
îmbunătățirea activității și la 
depozitul de materiale „Varni- 
ța". In planul dc utilaje din 
țară pe anul 1970, s-a cuprins 
un pod rulant de 12,5 tf. care 
sâ asigure ușurarea efortului fi
zic al muncitorilor, precum și 
creșterea randamentului la ope
rațiunile de descărcare din va
goane a unor utilaje și materi
ale grele.

In continuare, întregul colec
tiv al unității noastre este ferm 
holărit dc a nu precupeți nici 
un efort pentru a-și realiza cu 
cinste toate sarcinile, susținind 
prin aceasta eforturile colecti
velor exploatărilor miniere și 
preparațiilor pentru indeplini- 
r<2a și depășirea planului de ex
tracție a cărbunelui în acest 
penultim an al cincinalului, pen
tru realizarea angajamentelor 
luate de mineri în întrecerea 
socialistă închinată Congresu
lui al X-lea al partidului și ani
versării unui sfert de veac de 
la eliberarea patriei.

mo elevilor un sistem înche
gat <le cunoștințe pe ansam
blul celor 10 ani dc studii.

■finind seama de faptul că 
multi dintre absolvenții șco
lii generale vor continua stu
diile in invățămintul profe
sional sau se vor califica in 
producție, la predarea mate
maticii. fizicii, chimiei și bio
logiei se va accentua carac
terul aplicativ al cunoștințe
lor. Cultura generală a elevi
lor va fi completată prin in
troducerea. ca obiect de sine 
stătător a cunoștințelor social- 
politice. De asemenea, elevii 
vor studia, in continuare, lim-

primcască elevii «lin clasele 
IX—X ale Școlii generale, 
fiind apropiată de cea din 
primii doi ani ai liceului, va 
crea posibilitatea continuării 
studiilor in invățămintul li
ceal. după absolvirea clasei 
a X-a, pe baza susținerii unor 
examene de diferență.

în ce privește < ultura teh
nică, avind in vedere faptul 
că majoritatea meseriilor in 
care sc pregătesc elevii la in
vățămintul profesional presu
pun cunoștințe de desen 
nic și dc electrotehnică, 
planul dc învățămint al 
selor IX -a prevăzut

în mediul rural planul dc in- 
vățămint prevede 
cești elevi, pe 
desenului tehnic și al 
tehnicii, continuarea » 
agriculturii. început i 
a V-a.

Pentru pregătirea

pentru a- 
lingă studiul 

I eîeclro- 
studiului 
în clasa

practică 
a elevilor din clasele IX—X 
se va afecta o zi pe săptănu- 
nft (4 ore), atit in școlile din 
mediul urban cit și in școli
le dc la sate. în mediul ur
ban, băieții vor efectua lu
crări de lăcătușerie. strungă- 
rie, electrotehnică, mecanică 
auto, timplăric. practică in 
unităti comerciale, librării

lo mediul rural studiul a- 
griculturii va fi imbioal «u 
ariivilatca practică. In perioa
da dc iarnă se vor preda 
cunoștințe teoretice, iar in lu
nile dc primăvară și toamnă 
elevii (băieți și fele) vor par
ticipa efectiv o zi pe sâptă- 
mină la muncile agricole. De 
asemenea, se prevede efec
tuarea unei practici agricole 
de două săptămini, in fiecare 
an, în funcție de calendarul 
muncilor agricole, 
acestor activități 
pentru fete se 
cercuri de menaj.

Elevii vor fi inițiali în pra

In afara 
comune, 

vor organiza

bleme dc pomicultură, viti
culturii. legumicultura, in 
creșterea păsărilor, animale
lor. apicultură. sericicultură, 
piscicultura ele. Tu localită
țile în care există întreprin
deri pentru mecanizarea agri
culturii, elevii vor putea e- 
fcctua lucrările practice in 
atelierele acestora.

Pentru a j»c asigura desfășu
rarea practicii in cele mai 
bune condiții, inspectorate^ 
școlare trebuie să fixeze, din 
limp, locurile in care fiecare 
școală va efectua practica, iar 
conducerile școlilor să dove
dească multă elasticitate și 
spirit de inițiativă in organi
zarea ace.stcia. potrivit condi
țiilor și specificului local.

O caracteristică importantă 
a măsurilor întreprinse de 
Ministerul Învățămîntului in 
organizarea școlii generale de 
10 ani o Constituie dozarea 
mai judicioasă a eforturilor 
elevilor. în acest sens, pla
nul dc învățămint al școlii de 
10 ani prevede un număr 
«rotăminal de ore mai mic 
față de planul de învățămint 
al liceului, in felul acesta c- 
liminindu-se una din cauzele 
principale ale supraîncărcării 
elevilor.

Pe baza unei arn’.i-.e con
crete, efectuate de inspectora
tele școlare, s-a stabilit ca 
inrepind din toamna acestui 
an să sc organizeze primele 
clase a IX-a in peste 1 000 de 
unități, cuprinzînd aproxima
tiv 40 000 dc elevi.

(Agerprcs)
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SCRISORI DE LA CITITORI
Cînd se vor lua măsuri?

In orașul Petrila, în cadrul 
noului complex comercial, a 
luat ființă la timpul sau unita
tea O.C.L. produse-indust riale 
nr. 98 debil, chemată sd deser
vească populația cartierului 
„8 Martie" cu țigări, tutun și 
ziare.

Am intervenit In mai multe 
rînduri la O.C.L. produsc-indus- 
Iriale Petroșani cu rugămintea 
de a organiza la această unita
te deservirea în două schimburi 
pentru a ii la dispoziția popu
lației toată ziua, corespunzător 
cu cerințele noastre, sau pentru

ca In caz de concediu sau boală, 
unitatea să nu stea Închisă. Cu 
toate acestea nu s-a luat nici 
o măsură. .$/ iată că In prezent 
debitul stă Închis — din cauză 
de boală — de o lună de zile, 
spre nemulțumirea populației, 
care trebuie să se deplaseze la 
alte unități îndepărtate de car
tierul 
ziare.

nostru pentru a cumpăra

Ioan NEAG
Petrila 

sesizarea adresată redac-La ____ ________ ____
ției de către un grup de muncitori 
interesind populația unui mare

cartier al orașului Petrila. am 
intervenit și noi Ia conducerea 
O.C.L. produse-industriaie Pe
troșani — scrisoarea nr. 251 
din 15 martie a.c. — solicitând, 
in baza celor relatate, ca la 
unitatea nr. 98 Petrila su se 
organizeze deservirea între ore
le 6—22. Dar iată că deși au 
trecut mai mult de două luni 
de la intervenția noastră, con
ducerea O.C.L. produse indus
triale r.u a găsit do cuviință să 
ne informeze asupra măsurilor 
luate pentru satisfacerea unei 
cerințe îndreptățite a populați
ei din cartierul „8 Martie* 
Petrila.

D. IOSIF

Referitor Ia articolul „Cerce
tătorii minei Petrila in fața u- 
nor imperative", publicat în 
„Steagul roșu" la începutul a- 
nului, conducerea exploatării, 
prin serviciul de organizare, a- 
rală că — în afara temelor 
menționate — colectivul dc cer
cetare în cauză a mai întocmit 
o serie de studii dintre care se 
menționează :

♦ analiza transportului pe 
puful orb nr. 9;

♦ organizarea incintei prin
cipale:

♦ posibilitățile de extindere 
a stâlpilor hidraulici.

După ce se sj&cifică o parte 
din cauzele fluctuației de per
sonal, încă existente, se con
firmă că la data respectivă, 
din totalul muncitorilor doar

38 la sută lucrau în acord. -Se 
arată că acest procent urmea
ză să fie majorat prin extin
derea muncii în acord în ca
drul sectorului 
anume la :

— culbutoru!
cărbune:

— deservirea
țului centru;

— operațiunile de transport a 
materialului la puțul auxiliar;

— deservirea circuitelor pu
țurilor oarbe;

— mașina de curățat vagonc- 
te, astfel incit sc preconizează 
ca in anul curent procentajul 
muncitorilor caro vor lucra in 
acord să atingă 43 la sută.

Tn legătură cu îmbunătățirea 
indicelui privind calitatea pro
ducției, sc arată că au fost 
luate o serie de măsuri prin
tre care se citează :

S pușcarea selectivă la lo
curile dc muncă:
• alegerea sterilului la locul 

de muncă cit și la gura de 
rostogol;

• podirca corespunzătoare a 
'abatajelor;

9 curățirea vagon etelor care 
vin de la haldă și skip. Ală
turi de aceste măsuri organi
zatorice, actualmente se pune 
un accent deosebit pe întări
rea controlului pentru depista
rea abaterilor la alegerea șis
tului vizibil, rccepționarea la fi
nele lunii a șistului depozitat 
înainte de prăbușire, elimina
rea pușcării găurilor perforate 
în steril o dată cu cele perfo
rate în cărbune, mărirea numă
rului vagonetelor curățate in 
circuitul puțului centru, întări
rea instructajului periodic al 
muncitorilor asupra modului de 
alegere a șistului.

ZAREA ȘT.

Matematici pentru muncitori
▼ol. 1-11

(Ediția a ll-a revizuită)
Lucrarea expune noțiunile principale din do 

meniul matematicilor elementare, în măsura 
in care acestea sint necesare in practica de 
atelier și șantier. Sînt prezentate definițiile, 
teoremele și regulile dc calcul cele mai uzua
le din aritmetică, algebră, geometrie, trigono
metrie, procedee de calcul (rigla de calcul, cal
culul grafic), însoțite de exemple și aplicații.

Selecționarea cunoștințelor și aplicațiilor s-a 
realizat în așa fel incit lucrarea să fie utilă 
atit muncitorilor care au studii elementare cit 
și celor care au absolvit cursurile unei școli 
profesionale sau medii.

In acest fc-1, lucrarea pune în evidență ne
cesitatea și utilizarea însușirii, de către mun
citori, a cunoștințelor de matematică, asimi
larea lor făcîndu-se în mod atrăgător și plăcut.

(336 pag., 12 lc-i).

Cu multă fiască ple
căciune sărut miinilc 
dumitale babacă. Iată 
că așa cum conu Mf- 
halache scria lătineiui 
său epistolele din vre
mea studiilor, azi in
trate in istoric, m-apu- 
cai și cu să-ți scriu 
despre ce isprăvi am 
mai făcut, după ce, cu 
bunătate și milostive- 
nie mă Irimiseși să 
mă lac om cu carte. 
Tare mă tem însă că 
isprăvile mele, dacă 
chiar intră în istorie, 
apoi intră pe ușa 
dos...

Au trecut ani 
zile, carcvasăzică, 
cînd mă Irimiseși 
buchisesc alfabetul. 
Cînd ajunsei la o răs
cruce de școli ce mi-a 
venit în gind: ia să 
mă fac eu proiectant. 
E frumoasă meseria: 
visezi cu ochii des
chiși, cu creionul In 
mină, cu planșetă sau 
fără planșetă, mă rog, 
visezi pină le saluri și 
tu și cei care le plă
tesc. Dacă visezi urii, 
a doua zi, cînd te tre
zești, n-ai decit să 
ștergi cu guma.

Zis și făcut. După ce 
mi-am terminal studi
ile, simțind chemarea 
la muncă, adică acolo 
unde c mult de con
struit și, mă rog, ma
terie primă pentru vi
sat cu ochii deschiși 
și cu creionul în 
nă, am bălul la 
unei întreprinderi 
Petroșani.

— Aveți ceva 
construit ? Știți, 
sînt proiectant și 
putea...

— Dom’le, ai sosit 
la fix I Cum nu sc pu
tea mai bine.

Pină să bag de sca
mă cc se petrece, m-am 
pomenit îmbrățișat. 
Cum am scăpat de îm
brățișările conducerii 
tehnice, m-au luat in 
primire cei de la in
vestiții, apoi cadrele și, 
in line, casierul care, 
dragă băbacă, mi-a și 
băgat în buzunar un 
aconto pentru cileva 
proiecte.

M-am înapoiat la

mî- 
ușa 
din

de 
eu 
aș

conducerca tehnică un
de mi s-a spus:

— Avem nevoie de 
un proiect pentru mo
dernizarea drumului 
din orașul nostru pină 
la munte. Fă-I repede 
(era prin 1965) și pri
mești 56 146 lei.

Am Întocmit proiec
tul și a doua zi după 
ce am încasat banii, 
am lost chemat ia con
ducerea întreprinderii:

— Vrem să amena
jăm o platformă pen
tru parcarea aulobu-

cumpărat repede o 
nouă provizie de crei
oane, un tratat de bo
tanică și un curs d^ 
grădinărit ca să reali
zez un proiect „in te
mă". In timp ce lu
cram din răsputeri su
nă telefonul.

— Alo, tovarășe pro
iectant, dacă lot te-ai 
apucat de treaba aceea

zclor. Ne trebuie un 
proiect. Urgent : 31 155 
iei.

M-am așternut la 
treabă, am consumat 
toate creioanele, rezer
va mea pe un an, iar 
după predarea proiec
tului am fost răsplăti!. 
.Am mai dat cileva târ
coale prin această În
treprindere atit dc În
setată de a construi. 
Apoi m-am așezat pe 
o bancă în fața Între
prinderii și am început 
să visez cu ochii des
chiși, cit de frumos va 
arăta orașul după ce 
sc realizează toate pro
iectele mele. N-am a- 
pucat să-mi termin vi
sul că cineva m-a bă
lul pe umăr.

— Hei, proiectanlu- 
le 1 Ce spui, n-ar a- 
ră!a frumos in apro
piere o bază fioricolă 
care sâ inunde orașul 
cu Hori ?

— Cit ? am întrebat, 
cu jumătate de glas.

— 137101 leii
— Urgent ?
— Foarte 1
Era prin 1966. Mi-am

cu ilorile, documen- 
tează-le pe teren pen
tru Încă un proiect. 
295 593 lei! E ceva ur
gent. Poale nu începem 
lucrările acum, dar ne

E 
de 

pentru sa-

trebuie proiectul, 
vorba dc o lucrare 
amplu qrc 
lubrizarea orașului. Și, 
nu uita, 295 593 lei I

Am încasat, o dată 
137 101 lei, apoi 295 593 
lei, după care cu ulti
mul leu de la cei 
137 de mii și cu ultimii 
3 Ici de la cei 295 de 
mii, mi-am cumpărat 
două gume. Gala, ml-am 
zis în gind, nu mai fi
ne. N-au construit ni
mic din tot ce-am pro
iectat. Pe semne nu 
le-au plăcut proiectele, 
și acum, și-au dat sea
ma că m-au plătit de
geaba. Cel puțin să 
cumpăr eu gumele cu 
care mă vor șterge din 
stalul de salarii.

Dar temerile mele, 
dragă babacă, au fost 
zadarnice. Nici vorbă 
dc supărare din partea 
lor. Cînd m-am prezen
tat cu gumele, n-am

apucat să spun ce-a- 
veam de spus, că au 
luat ei cuvintul... Și 
dc atunci, țin'le pro- 
ieclantulc, să iaci față 
la comenzi. Am con
struit (pe hlrlie) dru
muri de 
oraș, 
străzi, 
baze de transport 
comun și... am fost răs
plătit împărătește. Cînd, 
după vreo doi ani am 
tras linie și am adu
nat, cil crezi că a ie
șit ? 937 433,45 lei 1
Bani plătiți numai pen
tru proiecte 111

Ieri m-am intilnil cu 
un coleg de facultate.

— Cc-ai făcu! de 
cînd ai terminat școa
la? — l-am întrebat.

— Un hotel frumos 
la Galați, altul la Baia 
Marc, un complex de 
deservire la lași. Nu 
le-ai văzul ?

— Crezi că am avut 
timp să călătoresc prin 
țară ?

— Dar tu ?
— Păi, să vezi...
Am vrut să-i explic 

colegului pe larg, dar 
mi-am dat seama că e 
mai bine să fiu scurt 
și concis:

— Proiecte. Mai am 
o comandă de 62 566,55 
lei și am încasat mi
lionul. De fa un sin
gur client: Întreprin
derea dc gospodărie 
comunală din Petro
șani. Și tocmai acum 
am mai mult de lucru 
ca orieînd. O serie de 
proiecte pentru care 
am luat bani anul tre
cut, astăzi nu mai sint 
valabile. Trebuie tăcu
te altele. Urgente.

— Dar. ceva con
cret...

— iartă-mă. am de 
lucru. Vreau să iaa 
milionul apoi îmi cum
păr „o moară și-o al
bină", un autosiiem (ca 
să am de lucru cu cap
sulele) și mă retrag la 
pensie.

I. MUSTAȚA

In acea dimineață, lăcă
tușul mecanic Mihai Ciobanu 
a plecat Ia serviciu ca de 
obicei. Ajuns in secție, la 
locul său de muncă, .și-a în
ceput cu sîrg activitatea de 
fiecare zi. Deodată a simțit, 
pe frunte, o transpirație rece,

de gheață. Cînd au văzut a- 
ceasta, tovarășii lui dc mun
că, Victor Ardelean și Andrei 
Gașpar l-au luat și l-au dus 
la dispensarul medical al fa
bricii. In timp ce sora Clara 
Crișan îi da primele îngrijiri 
a fost anunțată salvarea. A 
sosit in scurtă vreme. Sora 
Lucreția Lazăr de Ia urgență 
a chemat degrabă pe medicul 
chirurg Leonard .Abramov ici. 
Consultația s-a făcut pe loc. 
Diagnosticul : ulcer duodenal 
perforat. Intervenția chirur- 
gica'ă nu suferea amînare.

...Sala de operații a Spita
lului unificat din Ltipeni. Pe 
masa de operație un bolnav 
se afla între viață și moarte. 
Intr-o tăcere spectrală, oa
menii în alb au început lup
ta pentru viață. Inlreaga fiin
ță a medicului Abramovici 
era concentrată asupra ope
rației Instrumentele ajungeau 
în mina chirurgului doar la 
privirile acestuia. După două 
ore de muncă încordată, ope
rația s-a încheiat cu bine. A 
urmat convalescența. Sub în
grijirile atente ale personalu
lui medical și cu respecta
rea riguroasă a tratamentu
lui indicat. în mai puțin dc 
două săptămini, Mihai Cio
banu s-a făcut bine. Știind 
că Francisc Coroiu, salariat 
al spitalului, este corespon
dent voluntar al ziarului 
.Steagul roșu", l-a rugat să 
adreseze prin intermediul zi
arului o scrisoare de mul
țumire celor ce i-au salvat 
' iața. Corespondentul i-a în
deplinit dorința.

D. C.

ZORLEANU I ș.a.

îndrumătorul macaragiului
Lucrarea constituie un îndreptar pentru ins

truirea candidaților în vederea examenului de 
macaragiu, punind la dispoziția viitorilor ma
caragii materialul necesar unei temeinice pre
gătiri profesionale. Poale fi folosită și de ma
caragii calificați, pentru împrospătarea și com
pletarea cunoștințelor, in vederea ridicării con
tinue a nivelului lor profesional.

Materialul tratat — organele principale ale 
instalațiilor, întreținerea, exploatarea și repa
rarea, obligațiile macaragiilor, tehnica securi
tății și proiecția muncii, precum și primul aju
tor dat accidentaților — reprezintă cunoștin
țele necesare pentru obținerea autorizației le
gale in vederea exercitării meseriei de ma
caragiu.

Sint date noțiunile de control tehnic al ma
caralelor. Lucrarea se încheie cu un chestionar 
dc examen și cu exemple de avarii și .•’.••« idenle 
și măsurile lor de prevenire.

(220 pag., 6 Ici).

cArare t.

Oțeluri superioare pentru beton 
armat și beton precomprimat

Lucrarea sintetizează toate aspectele com
plexe legate de cunoașterea oțelurilor superi
oare pentru beton armat și beton precompri
mat care .interesează masele largi de cons
tructori.

Cuprins i Principalele cerințe ale tehnicii 
betonului armat ți betonului precomprimat față 
de armături: Proprietățile fizico-mecanice ale 
oțelurilor pentru beton armat și beton precompri
mat; Influența geometriei suprafeței armăturii 

asupra conlucrării cu betonul; Oțelurile pen
tru armăturile betonului armat și betonului 
prccomprirmit; Sudabilitatea oțelurilor utili
zate ca armături pentru beton armat ; Oțeluri 
pentru beton armat folosite in România ; Oțe
luri pentru beton precomprimat : Sîrme net de 
dc oțel pentru betQn precomprimat: Sirme 
împletite etc.

Sc adresează inginerilor constructori din 
proiectare și exo uție care lucrează In dome
niul betonului armat și betonului precompri
mat.

288 pag., 9 lei).
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Miliția, de 20 de ani în slujba
patriei și a avuției ei naționale ■ SPORT ■

Locotenent MIHAI F0L1CĂ
96

3'

la

tu‘l pe străzile orașului. In 
apropierea magazinului „Biju
teria" aude njumoi. Sc apro
pie și ascultă Pc acoperiș 
umbla cineva. Țiglele crăpau 
una după alta sub pași. Se 
uilă atent. O umbră încerca 
să dispară. Ofițerul someoră. 
Umbra fuge Ofițerul trage 
loc In aer. Dc groază, um
bro sc rostogolește in zăpa
dă Infractorul e prins. Sco
sese din magazin mărfuri în 
• nl na re dc 60 000 lei. I egile 
țării I! condamnă pe C. Rusu 
din Craiova la 16 ani închi
soare OlițeruI axuscsc încă 
o noapte albă dor îșl făcuse 
din nou datoria...

Rîndurile dc mai sus apar
țin unuia din multele episoa
de dc acest lei realizate de 
locolenenlul de miliție Mihai 
Folică în cei peste 20 dc ani 
de slujbă cu credință și de
votament a patriei și a inte
reselor sale. Dc lapt, ofițerul 
Mihai Folică activează în 
M î L de 26 de ani. In toi a- 
cest timp el a lucrat cu con
știinciozitate și dăruire pen
tru asigurarea liniștii și a or- 
dinei publice, pentru opăra-

rea avuției țării «I demasca
rea elementelor dușmănoase, 
pentru apărarea vieții seme
nilor săi.

De 20 dc ani lucrează nu
mai In domeniul judiciar, 
dczlcgind sule de enigme, re- 
zolvind sule de cazuri, slind 
dc veghe zile și nopți dc-a 
rindul întru dreptate și lega
litate socialistă. Dâruindu-sc 
din fragedă tinerețe pasiunii 
pentru miliție, Mihai Folică 
a acumulat de-a lungul ani
lor o vastă experiență, reu
șind să rezolve situații dintre 
cele mal dificile. trecînd prin 
peripeții dintre cele mai ne
așteptate. Dar a știut să gă
sească Întotdeauna calea spre 
lumină și adevăr. Datorită Iul, 
au fost dcscoperiți infractori 
și dușmani înrdi/i 
noastre, au lost 
post importante 
șlești, s-a făcui 
chilote socială 
plana minciuna

La aniversarea a doud de
cenii de activitate a miliției, 
locotenentul Mihai Foiled În
cununează o carie rd prestigi
oasă. Dovedind Înalte calități 
moral-polilicc și profesionale, 
el a stat dc strajă treaz, și 
neclintit la apărarea patriei 
și a avuției ei naționale, fi
ind răsplătit cu oprecieri și 
recompense bănești, cu ordine 
și medalii.

ai țării 
puse la add- 
bunuri ob- 

ordine si e- 
acolo unde 
și îndoiala.

Plutonier major NICOLAE MEDREA
Eslc, poale, cei moi popu

lar hKrălor dc miliție din 
municipiu. In Lupcni, unde 
locuiește șl lși desfășoară ac
tivitatea. este cunoscut de 
majoritatea locuitorilor. De 
ce î Pentru că este zilnic în 
mijlocul lor: pe străzi, la 
rpcclacole, la stadion, in di- 
ierile locuri publice. La rîn- 
du-i, plutonierul major Nico
lae hiedrea îl cunoaște bine 
pc lupcncnl, le știe pro,cupă - 
ide, ii înțelege, li ajută. Și 
oamenii I sc adresează cu 
încredere, In cele mai diver
se probleme. Nu dc puține 
ori este chemat dc acasă sd 
rezolve anumite lucruri, este 
informai de unele abateri ale 
dilerlților răufăcători, știind 
< <J suboiiferul Nicolae Me
drea acționează cu pricepere 
și promptitudine.

lucrează In miliție de 12 
ani, timp suficient să învețe a 
cunoaște oamenii, n le citi 
în inimi și In priviri, timp su- 
ficient sd se pregătească te
meinic, teoretic și practic — 
pregătire pe care profesia i-o 
cere. Mulți tineri sau chiar 
oameni maluri îi mulțumesc 
azi plutonierului major Nico
lae Medrea că Ic-a deschis 
ochii la vreme pentru a nu 
rămîne iremediabil pe cărările 
greșite pe care apucaseră.

Mulți oameni li mulțumesc 
că le-a făcut dreptate, că 
a aplicat lăru șoxâire litera 
legii, aducindu-și astfel con
tribuția la apărarea ovulului 
obștesc. la demascarea și pe
depsirea unor clemente in
fractoare, la apărarea intere
selor oamenilor cinstiți, ale 
patriei noastre socialiste.

Plutonierul major Nicoioe 
Medrea este conștient de răs
punderea pc core o arc, dc 
aceea execută întotdeauna cu 
maximum de eficiență ordi
nele ce i sc încredințează, 
ciștigindu-și ostiei prețuirea 
cetățenilor și a colegilor de 
serviciu.

Competent și autoritar, de
votat sarcinilor trasate 
partid, plutonierul major Ni
colae Medrea este înconjurat 
cu stimă de locuitorii Lupe- 
niului, pentru modul cum dis
cută cu oamenii și cum jtie 
să aplice Iară părtinire lega
litatea socialistă.

La Ziua miliției din acest 
on. core coincide cu aniver
sarea a două decenii de ac
tivitate a miliției, plutonierul 
Nicolae Medrea aduce modes
tele 
rea 
mai

de

sale succese și holări- 
în realizarea altora și 
substanțiale.

Dumitru GIIEONEA
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Fotbaliștii Școlii generale nr. 6 Petroșani
primii pe municipiu

Campionatul municipal de 
fotbal rezervat școlilor genera
le, a luat sfirșit. Și anul aces
ta, el s-a desfășurat pc patru 
centre — Lupcni, Vulcan, Pe
troșani, Petrila. La capătul u- 
nor jocuri satisfăcătoare, pri
mele locuri pc centre au reve
nit echipelor școlilor generale 
nr. 1 Lupcni, nr. 4 Vulcan, nr. 
6 Petroșani, nr. 5 Petrila. în 
23 mai s-au disputat semifi
nalele. Pe stadionul din Lupcni 
s-au intilnit cîștigătoarcle cen
trelor Vulcan și Lupcni. După 
o repriză egală. 1—1. lupencnii 
î.și impun superioritatea și 
mai înscriu trei goluri, termi- 
nind învingători cu scorul de 
4—1. Cealaltă semifinală a o- 
pus pe terenul din Petrila e- 
chipele școlilor generale nr. 5 
Pctrila și nr. 6 Petroșani. După 
consumarea timpului regula
mentar de joc, rezultatul era

egal i 1-1. S-a procedat la pre
lungiri, două reprize a < ite 10 
minute. Dar nici prelungirile 
n-au desemnat un ciștigător. 
S-a dat atunci în. ă o posibili
tate celor două echipe de a și 
disputa victoria, fiecare tre
buind să execute cite cinci lo
vituri de la 11 metri. Au cîș- 
tigat petroșănenii care au 
transformat două din cele cinci 
ponaltiuri în timp ce gazdele 
n-au trimis decît o dată min
gea în poarta colegilor lor. 
Deci, dreptul dc a-și disputa 
finala pe municipiu a revenit 
echipelor școlilor generale nr. 
1 Lupeni și nr. 6 Petroșani. 
Meciul s-a disputat duminică 
dimfneața pe stadionul Jiul. La 
capătul unul meci viu dispu
tat. cu faze frumoase Ia am
bele porți, au cfștigal elevii 
petroșăncni cu scorul de 1—0.

în general, campionatul mu

nicipal al școlilor generale a 
prilejuit afirmarea unor jucă
tori de talent și perspectivă. 
Cu ei trebuie dusă o muncă 
atentă, plină de răspundere, 
pentru a-i putea trimite miine 
să primenească loturile forma
țiilor dc seniori, ale celor di
vizionare chiar.

Sfaicu BALOI

f ~ A
In prima gală
a semifinalelor

VINERl 6 IUNIE

10,00 Limba rusă. Lecția 59 
(reluare).

10.30 Pentru elevi : Consul
tații la matematică (el. 
a Xll-a). Discuții asu
pra subiectelor dale In 
bacalaureat.

11,00 Limba spaniolă, lecția 
61.

11.30 Monografii contempo
rane. Deva — 700 (re
luare).

11,50 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17,15 Telex Tv.
17,20 Albă ca zăpada și cei 

șapte pitici (IV).
17,35 Limba spaniolă. Lecția 

61 (reluare).
18.00 Perspective ale econo

mici românești. In in- 
I im pin a rea celui dc-al 
X-lea Congres al P.C.R. 
Dezbaterea proiectului 
<lc Directive.

18.30 Telejurnalul de seară. 
19,00 Campionatul european

de box. Semifinale. (In- 
terviziunc, Euroviziune).

21,45 Reflector.
22.00 Mult e dulce și frumoar 

să... Emisiune de limbă 
română.

22,25 Film T\. Intilnirc cu 
Norman McLaren film 
<lc Catince Ralea și 
Virgil Cojocar» și „Pas 
dc Daux* film de Nor
man McLaren.

22,55 Telejurnalul dc noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Tichetul cu evidența contravențiilor, 
a conducătorului autooglindă

Se știe că permisul de con
ducere pentru orice fel de au
tovehicul este însoțit de un 
tichet cu evidența contraven
țiilor. Legislația pe linie de 
circulație prevede că pentru 
abaterile grave săvîrșite de 
conducătorii auto, ofițerii și 
subofițerii de miliție trebuie 
să menționeze respectivele gre
șeli in tichetul de evidență a 
contravențiilor, pe lingă ma
surile administrative dictate 
Împotriva vinovaților. Iată cile-

va din ele: folosirea neregula
mentară a luminilor pc timp 
de noapte; nesemnalizarea 
schimbării direcției de mers la 
depășirea și la oprirea auto
vehiculelor : ncrcspectarea o- 
bligațiilor legale privitoare la 
depășire; efectuarea depășiri
lor în locurile interzise; con
ducerea autovehiculului sub 
influența băuturilor alcoolice j 
încredințarea conducerii auto
vehiculului unei persoane care

dc conducere 
respectivă.
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i CONSEMNAM
Dacă vor să mai danseze...

15

Duminică 13 mai a. c., după-amiază, într-un comparti
ment al trenului personal București — Craiova — Petro
șani — Simcria. Lume multă, voioșie. De pe la Tg. Jiu. din 
compartiment încep să coboare călători. In gara Petroșani 
compartimentul se golește. Intr-un cuier rămîne atîrnată 
o sacoșă. Un cetățean din Pctrila, care a coborit ultimul, a 
luat sacoșa, a mai așteptat puțin in tren, doar, doar va 
veni cineva după sacoșă, apoi a plecat acasă. In ziua ur
mătoare, luni, soția călătorului din Pctrila s-a prezentat 
la redacția noastră. Ne-a rugat să anunțăm într-un fel că 
acela care în data de mai sus a uitat in trenul amintit o 
sacoșă cu două costume bărbătești de dansuri oltenești, le 
poate ridica dc la adresa : cartierul 8 Martie — Pctrila, 
blocul 27, etajul III, apartamentul 48.

Noi am scris aceste rinduri. Cine urmează să urce în 
curind pe scenă și și-a uitat costumele în tren, le găsește 
la Petrila.

Pasageri in ofsaid
Se știe că abonamentele pe autobuze sînt valabile pen

tru un drum dus-întors intre stațiile menționate pe ele. 
Dar nu toți pasagerii sc supun acestei discipline. Unii cir
culă cu abonamente pe alte rute dccit cele accesibile prin 
respectivele abonamente. Așa au făcut de curind tinerii 
Grigcre Dinculescu și Constantin Grăunțcanu. Au urcat in 
autobuz la Aeroport cu abonamente de Piața Victoriei, Pe
troșani — Lonca. La insistențele taxatoarei de a scoate 
oitetp x>irA in Piața Victoriei, cei doi tineri au proferat 
ametBnțări și inSV-lte la adresa salariatei I.G.C.

La fel au fost prinși în ofsaid pe alte rute decît cele 
pe ntru care aveau abonamente șT Adrian Olaru. salariat la 
F.P.T.. Livczcni și Emilian Burnas. salariat la T.C.M.M. Con
trolorii T.G.C., călătorii corccți să ia atitudine fermă împo
triva unor asemenea inși care sfidează normele transpor
tului in comun, provoacă discuții și chiar acte de huliga
nism in autobuze.

«■ L/n cal năzdrăvan sau
Cetățeanul Petru Stoica din Bănița a venit în 24 mai 

a. c„ cu căruța trasă de un ca], pentru treburi la Pctrila. 
Omul a legat calul de un gard și a plecat să-și rezolve pro
blemele. Un copil neastîmpârat a dezlegat calul, s-a urcat 
în căruță și... dă-i bice. Calul s-a speriat .și a rupt-o cu 
toată viteza înainte. Strada Republicii nu-i ajungea. In 
apropiere de stația de autobuz str. Minc-i, căruța a lovit 
cu putere un Fiat 850 cu nr. 1—HD—1 124, apoi motocicleta 
cu numărul 46—BV—4 245 pe care a răsturnat-o în șanț 
cu cele două persoane de pe ea. Ambele autovehicule au 
fost avariate, iar căruța s-a rupt in două : calul a pornit 
mai departe, in goană, cu două roți, iar micul căruțaș a 
rămas cu celelalte doua. Norocul lui, altfel îl păștea un 
marc pericol de accident. Dar n-a fost și norocul lui Petru 
Stoica, care, pe lingă faptul că văzînd căruța desfăcută in 
bucăți, pentru că a lăsat calul ncsupravegheal. a fost și 
amendat de miliție.

Așa-i cînd nu ești prevăzător.

I
J

£
Dem SARARI

'.W.WAV.7AV?/AF.W.,W^.V.VW/AV?/A*.W/AVMV

Filmele lunii iunie

17 21 iunie : ORAȘUL MAGIC, o producție a studiouri
lor din Grecia. Un Him uman, plin de poezie și pa^tme. Esle 
o operă realistă și îndrăzneață, demnă de loalc elogiile.

Filmul este Interzis tinerilor sub 16 ani.
22-2-1 iunie: SUCUL FUGAR, o coproducție sovielo- 

japoneză, cinemascop, color. Povestea micului arian Ken 
din lokohama, un copil sensibil, înzestrat cu un deosebit ta
lent muzical, care după o serie de peripeții ajunge la Mos
cova, unde urmează conservatorul, devenind pină la urmă 
celebru.

25—28 iunie: R1O BRAVO, seriile 1—II. o producție a 
studiourilor din SJJ.A. Film western in care îl vedem pe 
John Wayne.

29 iunie — 1 iulie : MICĂ ROMANȚĂ DE VARĂ, o pro
ducție a studiourilor cehoslovace. Jilka, o adolescentă dc 15 
ani In timpul unei vacanțe cunoaște prima iubire și prima 
decepție.

nu are permis 
pentru categoria

Organele dc miliție au obli
gația de a reține permisul de 
conducere al persoanei care a 
fost sancționată în mod repe
tat, pe o durată de cel mult 
trei luni. Măsura reținerii per 
misului de conducere se ia a- 
tunci cînd în tichet este men
ționată a treia abatere în ul
timii trei ani de zile.

Pe traseele de circulație din 
Valea Jiului au fost dcscoperiți 
încâlcind obligațiile de mai sus 
mulți conducători auto care au 
în tichet una sau două men

țiuni de abateri. Așa sînt: Ion 
Bota, Ion Rișnoveanu, Remus 
Tomuș, Nicolae Ignat, Ion Bob, 
Nicolae Sin, Vasile /Xtudorci, 
Nicolae Șerban și mulți alții 
care au fost sancționați și pe 
linie administrativă. Șoferilor 
Dumitru Apctroaie, 
Rață. Aurel Brînzuca și 
tasie Vișan, care au avut 
mențiuni în tichetul do 
dență a contravențiilor, li 
ridicat pe timp de trei 
permisele de conducere.

Pentru a nu mai da prilej 
lucrătorilor de miliție să le 
înscrie sancțiunile in tichete, 
conducătorii auto trebuie să 
nu le față. S3 nu le facă, să 
respecte cu strictețe și in tota
litate regulile de circulație.

Dumitru 
Nas- 
trei 
evi- 
s-au 
luni

Constantin ȚIU 
căpitan de miliție

Răsturnare spectaculoasă 
de

Frumoasa bază sportivă din 
(Vulcan, a găzduit duminică un 
(interesant meci de handbal 
‘masculin. Tînăra echipă Mme- 
’rul a primit replica experi
mentatei formații — Școala 
; sportivă Petroșani. începutul 
meciului aparține net oaspeți
lor. în numai 10 minute, had- 
(baliștii petroșăncni conduc cu 
•7—0. Nici cel mai înflăcărat 
suporter al echipei gazdă nu 
mai spera intr-o răsturnare de 
scor. Singuri handbaliștii dc la 
Vulcan au fost de altă părere. 
Organizarea gindită a jocului 
dc către tinărul antrenor Du
mitru Durnea, pătrunderile de
bordante ale extremelor Maî- 
dic și Sekedi au dus la o spec
taculoasă răsturnare de scor. 
In minutul 18, scorul deveni-

scor
se 10—7 pentru gazde. Spec
tatorilor le-a revenit graiul și 
au început să-și susțină fre
netic echipa. Golurile încep 
să curgă unul după altul în 
poarta oaspeților. La sfîr.șitul 
reprizei, scorul devine 26—7. 
Deci Minerul Vulcan a înscris 
26 puncte fără ca portarul 
vulcănean Sălăjan să fi scos 
timp de 12 minute nici măcar 
o dată mingea din plasă. în 
repriza a doua, hadbaliștii pe- 
troșăneni forțează reducerea 
scorului. Ei reușesc să înscrie 
10 goluri față de 3 ale gazde
lor. Și astfel meciul se încheie 
cu scorul de 30—17 pentru 
Minerul Vulcan.

La arena ,23 August" din 
Capitală s-a desfășurat asea
ră prima gală a semifinale
lor campionatelor europene 
de box. Spectatorii prezenți 
în tribune au avut satisfac
ția de a aplauda trei fru
moase victorii romanești, ob
ținute de Constantin Ciucă, 
Aurel Dumitrescu și Calistrat 
Cuțov.

Tn limitele categoriei mus
că, Ciucă l-a intilnit din nou 
pe vechiul său rival de la 
olimpiade și campionatele eu-

CAMPIONATELE 
EUROPENE

Florian DAMIAN
corespondent

de

BOX
BUCUREȘTI 

\^!969

An de an, industria țării 
noastre arc nevoie de mereu 
mai mult cărbune. In conse
cință, cantitățile din această 
prețioasă materie primă ex
trasă din adîncuri urmează să 
crească, fapt stabilit cu cla
ritate dc documentele parti
dului nostru. în abatajele și 
galeriile exploatărilor miniere 
ale Văii Jiului au apărut în 
anii din urmă mașini, insta
lații și agregate tot mai per
fecționate. Dezvoltarea pe care 
o cunoaște industria minieră 
presupune aplicarea unor pro
cedee tehnologice avansate. 
Toate acestea fac necesară 
pregătirea unor cadre in mă
sură să stăpîncască utilaje și 
mașini la nivelul tehnicii ac
tuale, capabile să se 
ze just în rezolvarea 
mclor majore ridicate 
ccsul de producție.

Ținînd scama 
tea asigurării 
carbonifere cu 
pregătiți din punct de vedere 
teoretic și practic, Ministerul 
Minelor, pe baza propunerilor 
Centralei cărbunelui Petroșani.

oriente- 
proble- 

de pro-

de necesita- 
cxploatărilor 

mineri bine

8,00 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ță. Sfatul medicului.

8.30 De strajă patriei.
9,00 Matineu duminical pen- 

tru copii.
10.30 Ora satului.
11,45 Concert simfonic.
12.30 Carnet cinematografic.
13.00 Popas in Bihor. Program 

for- 
din

muzical susținut de 
mâții de tineret 
municipiul Oradea.

15.30 Realitatea ilustrată 
— emisiune magazin.

17.30 Telejurnal.
17.50 Desene animate.
18.00 Campionatele europene 

de box. Finale. (Intervi
ziune, Euroviziune).

21,00 Spectacol festiv prezen
tat de -Ansamblul „Cio- 
cîrlia" cu prilejul Zilei 
Miliției.
„Tirgul fetelor" de la 
Gurghiu. Reportaj. 
Recital Juliette Greco. 
Telejurnalul de noapte.

21.50

22.00
22.40
22,50 Telcsport.

17-16 
>7.35

1730

18,15

18.45

19,66

TV

Buletin de știri.
1.urnea copiilor. Biblio
teca lui Așchiuță.
Limba franceză. Lecția 
«2.
Ex-Tcrra '69 — emisiu
ne pentru pionieri și 
școlari.
Ansamblul folcloric 
.J’ocnița" al Palatului 
Culturii din Brașov. 
Ateneul tineretului. O- 
magiu. Centenarul Liceu
lui „Avram laneu" din 
Brad.
Zimbete — reportaj. 
Telejurnalul de seară, 
în întîmpinarea Congre
sului al X-lea al P.C.R. 
Secvențe din marca dez
batere.

a stabilit ca, inccpind din 
toamna acestui an. la cele 
doua grupuri școlare miniere 
din Valea Jiului — de la Pe
troșani și Lupcni — să func
ționeze școli profesionale mi
niere.

Amănunte privind admiterea, 
felul cum se va desfășura pre
gătirea teoretică și practică a 
elevilor, condițiile materiale 
care li se vor asigura, ne fur
nizează tovarășa ingineră A- 
riadna Cioată, șeful serviciului 
învățămînt din Centrala căr
bunelui Petroșani.

Hotărîrca privind deschide
rea celor două școli profesio
nale miniere se bazează pe ex
periența dobîndită in urma 
funcționării — de trei ani — 
a unei clase pentru mineri la 
Grupul școlar minier din Lu
peni. S-a ajuns la concluzia 
că există depline posibilități 
de schimbare a profilului șco- 

electro- 
Cadrele 
prezent 
școlare

larizării — de la cel 
mecanic la cel minier, 
didactice existente în 
la cele două grupuri 
pot face față, fără dificultăți 
deosebite, cerințelor impuse

20,00 Steaua fără nume 
emisiune concurs 
muzică ușoară.

21,00 Roman foileton : Lun
ga vară fierbinte (VI).

21.50 Cronica muzicală. 
,22.05 Publicitate.
22,10 Cadran — emisiune de 

actualitate internaționa
lă.

22,40 Gong — cronica dra
matică.

23.00 Telejurnalul de noapte.

M 1RȚI 10 IUNIE

de

17.30 Buletin de știri.
17,35 Năzdrăvăniile lui 

Albă.
17,50 Limba engleză. Lecția 

61.
18,15 Tinere, cunoaște-ți ța

ra I Dedicații în Ceta
tea Aradului. Film. 
Montaj folcloric.
Din lumea științei. 
Centre științifice : Timi
șoara.
Telejurnalul <le seară. 
Seară de teatru. Mane
chinul sentimental — de 
Ion Minulescu. 
Muzică ușoară. 
Publicitate.
Prim plan. Prof. 
Ana Aslan.
Telejurnalul de noapte.

18,45 
19,00

23.05

Pată

«Ir.

franceză. Lee-

engleză. Lecția

1©,00 Limba 
ția 62.

16,30 Limba
61.

tl.OG Cc-ați dori să revedeți ? 
Vă prezentăm in relua
re spectacolul de teatru 
Căsătorie cu de-a sila 
— de Moliere.
Buletin de știri. 
Ecranul cu păpuși. 
Pinguinii.
Limba germană. Lecția 
59.
Albatros.

>7,30
17.35

17,50

18,15

de programa școlilor profesio
nale miniere.

Cei care doresc să se pre
zinte la concursul de admitere 
(fixat pentru perioada 1—12 
iulie a.c.) vor trebui să aibă 
virsta pină la 18 ani și să 
fie absolvenți ai școlii gene
rale dc 8 ani. Ei vor susține 
examenul la matematică și ro
mână, scris și oral.

Tinerii care reușesc să de
vină elevi ai școlii profesio
nale miniere sc bucură 
condiții de învățătură și rc- 
creere dintre cele mai bune, 
în cei trei ani de școlarizare, 
toți elevii primesc bursă, be
neficiază de uniforme, echipa
ment de practică și rechizite 
în mod gratuit: cele două 
grupuri școlare dispun de in
ternate cu cantine și cămine 
bine înzestrate.

Pentru efectuarea orelor de 
practică, ambele grupuri șco
lare dispun de ateliere-școală. 
O grijă deosebită se acordă 
petrecerii în mod plăcut și 
instructiv a timpului liber de 
către elevi, în acest scop, pu
țind să aleagă între terenul

de

de sport, clubul sau biblioteca 
•școlii. Pentru a se împleti în 
mod rațional pregătirea teore
tică cu cea practică, se pre
conizează ca în primul și ; 
doilea an de școală, trei zile 
de pregătire teoretică să alter
neze cu trei zile de pregătire 
practică în atelierele .școlii și 
la suprafața unităților minie
re. In ultimul an de studiu, 
primele două trimestre sint 
afectate în exclusivitate prac
ticii în subteran, elevii urmînd 
să ia cunoștință de toate ge
nurile de lucrări care se efec
tuează în mină (abataje, ga
lerii, planuri înclinate, suitori, 
puțuri). Trimestrul III este re
zervat conturării, definitivării 
cunoștințelor practice și teo
retice. necesare începerii ac
tivității de producție.

Iată cum, prin grija statului 
nostru, sînt asigurate condiții 
de pregătire dintre cele mai 
bune pentru tinerii care do
resc să-și însușească frumoa
sa meserie de miner — de 
viitori stăpîni aî adîncurilor.

ropene, Artur Olech (Polo
nia). De data aceasta, pugi- 
listul român a terminat în
vingător la puncte la capă
tul unui meci in care și-a 
etalat din plin calitățile sale 
tehnice și tactice. In finală, 
Ciucă va boxa cu N. Novi
kov (U.R.S.S.), care l-a între
cut la puncte pe italianul 
Grasso.

Aurel Dumitrescu (catcg. 
cocoș) a confirmat rezultatele 
bune de pînă acum, repur- 
tînd o categorică victorie la 
puncte în fața englezului 
Mickey Pinner. Adversarul 
său din finală va fi boxerul 
francez Cosentino, calificat 
în dauna irlandezului Dow
ling.

Cel dc-al treilea finalist 
român, desemnat aseară, a 
fost Calistrat Cuțov. In ca
dru] categoriei semiușoare, 
reprezentantul nostru l-a în
vins la puncte, după un meci 
echilibrat, pe Serghei Loma
kin (U.R.S.S.). Cuțov î.și va 
disputa titlul de campion eu
ropean In compania bulgaru
lui Stoian Pilicev, care l-a 
eliminat pe polonezul R. Pe
tek.

JOI

Francisc VETRO

12 IUNIE

(Agcrpres)

PROGRAMUL

PENTRU
A

SAPTAMINA
VIITOARE

18,45 Tribuna economică.
19,05 Trepte spre finală. So

liști și formații partici
pante la cel de-al IX- 
Iea Concurs al artiștilor 
amatori.

19.30 Telejurnalul de seară.
>9,50 In întîmpinarea Con

gresului al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20,00 Dialog cu telespecta
torii.

20210 Tele-cinemateca. Seara 
saltimbancilor. O pro
ducție a studiourilor 
suedeze.

2135 Reflector.
22.10 Itinerar european.
22.30 Armonii contemporane. 

Seară de balet pe muzi
că de compozitori ro
mâni (interviziune).

23,05 Telejurnalul de noapte.

10,00 Limba
59.

10.30 Pentru
Ia chimie (ci. 
Tema : Heterociclii.

11,00 Ce-ați dori să revedeți? 
Film artistic : „Hiperbo
loidul inginerului Ga
rin".

17.30 Buletin de știri.
17.35 Povestea Iui Cîtpaișpe.
17.50 Limba rusă. Lecția 60.
18.15 Studioul pionierilor. 

Dialog pc portativ.
18.45 Un interpret îndrăgit al 

cintecului moldovenesc : 
Nicolae Trofin.

19,00 Cronica 
montele 
X-lca al P.C.R.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Seară de operă. „Bărbie

rul din Sevilla" de 
Rossini.

21.30 Avanpremieră.
21.50 Transfocafor.
22,10 Publicitate.
22.15 Grafia femeii. Film rea

lizat de televiziunea iu
goslavă.

22,25 Arie frumoase. Lucrări 
noi în muzeele noastre.

22,40 Confesiuni lirice timi
șorene.

22,55 Telejurnalul de noapte.

germană. Lecția

elevi. Consultații
XII).

ideilor. Docu- 
Congresului al

VINERI 13 IUNIE

C.

10,00 Limba rusă. Lecția 60.
10.30 Consultații Ia limba ro

mână (ci. XII).
Discuție asupra subiec
telor date la bacalau
reat.

11.00 Limba spaniolă. Lecția
62.

11.30 Ritmuri argentiniene.
17.30 Buletin de știri.
17,35 Lanterna magică.
17,40 Limba spaniolă. Lecția 

62.

fie 
(ie

18.05 „...O veche legendă spu
ne că focul a fost dat 
oamenilor ca să nu Ie 
fie frică, să nu le 
foame, să nu le 
frig..."

18.35 Contrapunct. Emisiune 
de actualitate muzicală.

19.00 Tele-universitatea. Ci
clul : Premiile Nobel 
pentru știință 1968.

19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 în întimpinarea Congre

sului al X-lea al P.C.R. 
Secvențe (lin marea dez
batere.

20.00 Film artistic. Șapte mar
tori.

21.00 Reflector.
21.15 Mult c dulce 

să. Emisiune 
română.

21.40 Teleglob — 
de călătorii
Memoria Romei.

22,10 Publicitate.
22.15 Tezaur. Valori ale cul

turii românești. „Lucea
fărul" de Mihai Emines- 
cu — Film.

22.35 Varietăți muzicale rea
lizate de televiziunea 
poloneză.

22,55 Telejurnalul de noapte.

și frumoa- 
de. limba

emisiune 
geografice.

SIMBAtA 14 IUNIE
17,15 Buletin de știri.
17.20 Lanterna magică.
17.30 Emisiune pentru tineret.
18,00 Telejurnal.
18.30 Tele-enciclopedia.
19.30 Spectacol festiv cu pri

lejul „Zilei pionierilor".
21,00 Monografii contempora

ne. Orele soarelui.
21.20 Recital Udo Jurgens.
21,55 Seară de romanțe.
22,10 Film serial. Anchetele 

comisarului Maigret.
23,00 Telejurnalul de noapte.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
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radio
SEMEAȚĂ 7 IUNIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio
rița. Folclor din Valea Gur- 
ghiului; 10,05 Piese folclo
rice de virtuozitate; 10,30 
din țările socialiste. Emisiu
ne de la Moscova; 12,00 Me
lodii cunoscute în interpre
tarea orchestrei Franck Pour- 
cel; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,10 Vreau 
să știu; 14,35 Din pilnia gra
mofonului; 15,00 Automobil- 
club; 15,20 Argeșule, Arge- 
șcl — muzică populară din 
Muntenia; 15,30 Compozitorul 
săptăminii. Joseph Haydn; 
16,00 Radiojurnal. Buletin 
meted-rutier; 16,16 Din crea
ția compozitorului Nicolae 
Kirculescu; 16.30 Ce e nou 
în județul nostru ? — Pra
hova: 17,00 Antena tineretu
lui; 17,25 Concert folcloric;
18.10 Știință, tehnică, fante
zie; 19,00 Gazeta radio;
19.20 Săptămîna unui melo
man: 20,10 Vedete ale muzi
cii ușoare : Milva; 20,35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră; 21,20 Revista șlagă
relor; 21,35 Sport; 21,45 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
22.20 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Suită 
de ritmuri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 La drum cu melodiile 
îndrăgite; 7.00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 7,30 Melodii 
lansate in filme: 7,45 Melodii 
populare: 8,10 Tot înainte;
9.10 Matineu dc operă: 10,25 
Concert de estradă; 11,00 De 
prin sate adunate — emisiu
ne de folclor; 11,30 Biblio
tecă dc poezie românească — 
Ton Pillat: 12,15 Caleidoscop 
muzical; 13,00 Emisiune de 
divertisment muzica] „De la 
1 la 5"; 16,00 Radiojurnal; 
17,05 Viața muzicală a ora
șului Oradea; 17,40 Radio 
publicitate: 18,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 
18,30 Oameni de seamă; 18,50 
Cintă Trina Loghin; 19,00 
Transcripții corale: 19,20 Re
vista literară radio; 20.00 
Transmisiunea concertului 
simfonic al Filarmonicii 
„George Eneseu"; 22,20 Tea
tru serial : „12 scaune" de 
Ilf și Petrov; 22,40 Romanțe 
interpretate dc Lia Crăciu- 
r.escu și Ion Luican; 23,05 
Compozitori români contem
porani. Tiberiu Olah; 23,47 
Cîntece de H. Mălineanu; 
24,00—1,00 Suita „Vila Roca' 
de Camargo Guamieri.

filme
SIMBAtA 7 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Vremuri minunate ia 
Spessart: Republica : Pe pla
jele lumii; LONEA — 7 No
iembrie : Tarzan, omul mai
muță: Minerul : Rio Bravo, 
Seriile I și TI; VULCAN : As
tă seară mă distrez: l l 'PENI 
— Cultural : Prințesa.

Vremea

Stația meteorologică din 
Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 18 grade la Pe
troșani și de plus II grade 
la Paring.

PEN TRU URMATOAIIEI.E 
24 DE ORE : Vremea devine 
frumoasă. Ceru! va fi mai 
mult senin. Temperatura in 
ușoară creștere. Vint slab din 
sectorul sudic.

I’
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DE PROTEST ALE
CAMBODGIEI

din Midway

Paraguay, Partidului Comunist 
din Peru, Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Partidului 
Comunist din Porto Rico, Parti
dului Comunist din Portugalia. 
Partidului Comunist din Reu
nion. Partidului Comunist Ro
mân. Partidului Comunist 
Salvador, Partidului 
din San 
Comunist
Comunist din Spania. Partidu
lui Comunist din Sudan, Parti
dului de stingă — comuniștii 
din Suedia (in calitate dc ob
servator). Partidului Comunist 
din S.U.A.. Partidului Comu
nist din Tunisia. Partidului 
Comunist din Turcia. Partidu
lui Muncitoresc Socialist-Ungar. 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidului Comunist 
din Uruguay, Partidului Co
munist din Venezuela, ai două 
partide care activează în ile- 
gr’ :ate. a căror denumire nu 
este menționată din conside
rente de securitate.

L. I. Brejnev, secretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S., a a- 
dresat participanților la Con
sfătuire un cuvint de salut.

In numele C.C. al P.C.U.S., 
al tuturor comuniștilor sovietici, 
vorbitorul a adresat un salut 
cordial delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești care 
au sosit pentru a participa la 
consfătuire și prin ele milioa
nelor de tovarăși de idei din 
toate țările și de pe toate con
tinentele, care, sub steagul 
marxism-leninismului, apără in
teresele clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru socialism și pace, demo
crat; și independență națio
nală in continuare, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., 
subliniind marele interes ma
nifestat față de consfătuire în 
lumea întreagă, a arătat că a- 
ceasta se datorește înainte de 
toate rolului mișcării comunis
te ca cea mai influentă forță 
internațională a contempora
neității, actualității problemelor 
care se vor discuta și asupra 
cărora urmează să se elabore
ze un punct de vedere comun. 
Cu cit consfătuirea va mani
festa. a spus el, o mai mare 
dorință spre unitate de acțiune, 
spre coeziune, cu atît va fi 
mai puternică lovitura 
planurilor imperialismului.

Sarcina de bază aflată 
ordinea de zi. a spus în conti
nuare vorbitorul, angajează vi
tal interesele tuturor popoare
lor. Ea poate fi rezolvată cu 
succes și pînă la capăt numai 
prin eforturile unite ale comu
niștilor. clasei muncitoare, ce
lor mai largi mase ale oame
nilor muncii din toate colțu
rile pămintului. însuși faptul 
convocării consfătuirii este o 
mărturie a înțelegerii de către

din
Comunist

Marino, Partidului 
Sirian, Partidului

lor de a-și îndeplini datoria 
față de clasa muncitoare inter
națională. față de popoare. Co
muniștii au pășit întotdeauna 
și pășesc în avangarda luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru victoria cauzei socialismu
lui, democrației și progresului 
social. Unitatea lor, unirea e- 
f ort urilor lor, au fost și rămin 
o condiție importantă a succe
sului luptei antiimperialiste, 
revoluționare, o importantă 
premisă a unor noi victorii ale 
socialismului.

Rcferindu-se la modul în ca
re a fost pregătită consfătui
rea, vorbitorul a apreciat că 
proiectele de documente au 
fost elaborate într-o atmosferă 
tovărășească, democratică. Noi 
acordăm o înaltă prețuire con
tribuției aduse de toate parti
dele frățești care au luat parte 
la activitatea pregătitoare în 
diferitele ei etape, a spus vor
bitorul. In continuare el a sub
liniat că, în ceea ce o priveș
te. delegația P.C.U.S. va face 
lot ce depinde de ea pentru 
ca lucrările consfătuirii să fie 
rodnice și încununate de suc
ces.

In încheiere, L. I. Brejnev 
a exprimat convingerea C.C. al 
P.C.U.S. că consfătuirea va fi 
o etapă importantă în mobili
zarea tuturor forțelor antiim-

a-

principiilor marxism-lcninismu- 
lui, internaționalismului prole
tar.

La prima ședință, care a
vut loc sub președinția lui 
Aarons, secretarul național al 
P.C. din Australia, a fost apro
bată in unanimitate următoa
rea ordine de zi a (’■>»'•.’.iubii :

1. — Sarcinile luptei împotri
va imperialismului in etapa ac
tuală și unitatea de acțiune a 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor an
tiimperialiste.

2. — Cu privire la docu
mentul în legătură cu aniver
sarea a 100 de ani dc la naș
terea lui V. I. Lenin.

Au fost formate organele de 
lucru ale Consfătuirii — se
cretariatul și comisia de redac
tare.

La prima ședință au luat 
cuvîntul: J. Faria, secretar ge
neral al P.C. din Venezuela, A. 
Saarinen, președintele Partidu
lui Comunist din Finlanda, re
prezentantul Partidului Comu
nist Libanez. J. Dorcile, repre
zentantul Partidului Unit al 
Comuniștilor din Haiti. F. Nas- 
sar, prim-secrctar al C.C. al 
Partidului Comunist din Iorda
nia, E. Gil. membru al Comi
tetului Executiv și al Secreta
riatului C.C. al Partidului Co
munist din Ecuador.

CEHOSLOVA- 
Fabrica de mo- 
din Strakonice

CA : La 
tociclete 
a început fabricația în 
serie a motocicletelor 
CZ de 125 și 175 cmc. 
In foto: Asamblarea 
noilor motociclete.
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Reuniuneit cvailripartită 
în probleina vietnameză

D.

I I
DIN TARILE SOCIALISTE I
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A ȘASEA PROMOȚIE 
DE SPECIALIȘTI ÎN 
LUCRĂRI HIDRO-

TEHNICE ÎN R.D.
VIETNAM

HANOI 5 (Agerpres). — 
Școala superioară de hidro
logie din R. D. Vietnam a 
iost absolvită de o nouă pro
moție de specialiști In lucrări 
hidrotehnice. Noua promoție, 
care este a șasea de cind a 
luat ființă această instituție 
de Invățămînt superior, numă
ră 269 de absolvenți. Pjnă in 
prezent, școala a dat un nu
mai însemnat de specialiști in 
domeniul lucrărilor de conser
vare a apei, dintre care 235 
au urmat cursurile de specia
lizare, sau cursuri speciale 
organizate pentru muncitorii 
din producție.

Centrul va ocupa o suprafață 
de 130 000 metri patrați, pe 
care vor ii amplasate pavili
oanele in care se vor instala 
studiourile de radio șl tele
viziune. De aici vor putea ii 
emise trei programe de radio 
și două de televiziune. Se 
prevede ca ulterior să se con
struiască și un studio pentru 
televiziune In culori. ~~

ULTIMUL OBIECTIV
AL COMBINATULUI
TEXTIL BERAT A

FOST DAT ÎN
FOLOSINȚA

UN NOU CENTRU
DE RADIOTELEVI-
ZIUNE LA ZAGREB

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
La Zagreb, pe malul sting al 
Savel, va li construit un nou 
centru de radioteleviziune.

TIRANA 5 (Agerpres). — 
Recent, In cadrul combinatu
lui textil din Berat, a fost dat 
in folosință ultimul obiectiv 
— fabrica de țesături. Pro
dusele acestei fabrici vor fl 
puse In curînd In vlnzare In 
toată țara. Noua unitate pro
duce 70 de sortimente In di
ferite desene In culori. Darea 
In folosință a tuturor obiec
tivelor din cadrul acestui com
binat contribuie la dezvolta
rea industriei textile a aces
tei (ări. In prezent, Albania 
realizează în numai 3 zile În
treaga producție a anului 
1938.

£

Demisia guvernului argentinian
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). 

— Guvernul argentinian, format 
din cinci miniștri, și-a prezen
tat joi demisia președintelui 
Juar. Carlos Ongania, pentru 
&-i permite acestuia să proce
deze la o reorganizare a cabi
netului, 
France Presse.

informează agenția 
Potrivit unor

surse din capitala argenlinia- 
nă. demisia a intervenit după 
o reuniune secretă a guvernu
lui, prezidată de președintele 
Ongania, in cursul căreia a 
fost dezbătută situația creată 
în urma recentelor incidente 
de la Cordoba și alte localități.

PARIS 5 (Agerpres). — A 
20-a ședință a conferinței cva- 
dripartite de la Paris în pro
blema vietnameză, care a avut 
loc joi, a fost o reuniune de 
rutină în cursul căreia fiecare 
delegație a reluat punctele sale 
de vedere. Șeful delegației, a- 
mericane, Henry Cabot Lodge, 
a cerut precizări asupra unor 
aspecte ale propunerilor îrț 10 
puncte ale F.N.E. și a reafir
mat cererea S.U.A. privind o 
așa-zisă „retragere reciprocă" a 
forțelor străine din Vietnamul 
de sud.

Nguyen Thi Binh, adjunct al 
șefului delegației Frontului Na

țional de Eliberare, a declarat 
că dacă guvernul american nu 
renunță la iluzia sa privitoare 
la posibilitatea de a obține o 
„poziție de forță" pe cimpul de 
luptă și la masa tratativelor, 
poporul vietnamez va continua 
lupta pentru independență și 
libertate. Vorbitoarea a respins 
din nou pretențiile americane 
cu privire la „retragerea reci
procă". relevînd că S.U.A. sînt 
agresorul, iar poporul vietna
mez nu face decît să-și exer
cite dreptul legitim de apăra
re. Problema forțelor armate 
din Vietnamul de sud, a spus 
ea, va fi reglementată de păr
țile vietnameze.

R. D. VIETNAM i Bi
cicleta, cel mai popular 
mijloc de transport 
țării, folosit aproape 
exclusivitate în multe 
calități.

în clișeu: Aspect 
pe magistrala ~ 
Then din Hanoi.

al 
în 

lo-

de 
Ceang

PNOM PENH 5 (Agerpres). 
— Guvernul cambodgian a pu
blicat miercuri notclo de pro
test adresate guvernului S.U.A. 
și autorităților saigonezo Jn 
legătură cu noile raiduri în
treprinse de forțele aeriene mi
litare americano-saigoneze asu
pra unor regiuni de frontieră 
din regalul cambodgian. In a- 
ceste documente sînt enume
rate incidentele înregistrate în 
luna aprilie caro atestă că re
giunile de frontieră ale Cam- 
bodglei și populația lor sînb 
zilnic victime alo unor atacuri 
săvîrșite de aviația amcricano- 
saigoneză.

In cadrul acestor raiduri sînt 
supuse bombardamentului nu
meroase puncte populate, ata
curile soldîndu-se cu victime 
în rîndul populației civile și 
cu mari pagube materiale.

In încheierea notelor, guver
nul cambodgian cere ca pe 
viitor asemenea acte de agre
siune să nu sc mai repete și 
solicită compensații materiale 
pentru pagubele pricinuite.

FRANȚA .

ASTĂZI ÎNCEPE A DOUA ETAPĂ
A CAMPANIEI ELECTORALE

VIETNAMUL DE SUD

Ciocniri în zona Saigonului
SAIGON 5 (Agerpres). — In 

cursul zilei dc joi au avut loc 
mai multe ciocniri în zona Sai- 
gonului și în apropiere de com
plexul naval de la Da Nang. 
Au fost înregistrate pierderi 
de ambele părți.

Miercuri noaptea, bombai-.'ic
rele americane B 52 au efec
tuat patru raiduri în zona Sai
gonului. Tot în cursul nopții 
de miercuri, forțele patriotice 
sud-vietnameze au supus unor 
bombardamente intense cu ra
chete șî'mortiere pozițiile unor 
unități americane de artilerie 
și infanterie dispuse în apro
piere de Dak To. în zona pla- 
tourilor înalte. Totodat.y, pa-

trioții au bombardat o serie 
de poziții saigoneze situate în 
apropiere de orașele ~ 
Ngai și Duc Pho.

O
SAIGON 5 (Agerpres). 

mandamentul forțelor 
din Vietnamul dc sud a anun
țat că in cursul luptelor ce au 
avut loc săptămîna trecută au 
fost uciși 261 militari ameri
cani, iar .1610 au fost răniți. 
In cursul acestui an, a precizat 
un purtător de cuvint al co
mandamentului forțelor ameri
cane din Vietnamul de sud, 
și-au pierdut viața 5 248 mili
tari americani și au fost răniți 
32 515.

Quang

— Co- 
S.U.A.

PARIS 5 (Agerpres). — Joi, 
la miezul nopții, a expirat ter
menul pentru opțiunea candi- 
daților la cel de-al doilea tur 
de scrutin al alegerilor pre
zidențiale din Franța, care ur
mează să aibă loc la 15 iunie. 
După cum se știe, în turul doi 
au rămas în competiție Geor
ges Pompidou, candidatul ac
tualei majorități, și Alain Po- 
her, candidatul centrului șl 
președinte interimar al Fran
ței. Ei vor deschide astăzi (vi
neri) cea de-a doua etapă a 
campaniei electorale, care ur
mează să ia sfârșit la 13 iunie.

înainte dc deschiderea ofi
cială a campaniei electorale 
pentru cel dc-al doilea tur de 
scrutin, toate formațiunile poli
tice și-au precizat pozițiile. 
Alain Poher dispune în mo
mentul de față dc sprijinul ra
dicalilor socialiști, care s-au 
declarat în favoarea sa încă

de la primul tur de scrutin, 
precum și al Partidului socia
list. In cursul zilei de mier
curi s-a raliat acestei poziții și 
cealaltă grupare politică din 
fosta federație a stîngii demo
crate și socialiste — Conven
ția cluburilor republicane. Ca 
șl la primul tur de scrutin, 
centriștii continuă însă să fie 
împărțiți între Pompidou și 
Pohcr. Jacques Duhamel, pre
ședintele grupului parlamentar 
centrist din Adunarea Națio
nală, a anunțat că va face ca 
și la primul tur, campanie în 
favoarea Iul Georges Pompi
dou. Același lucru l-a făcut 
cunoscut și președintele repu
blicanilor independenți, dis
card d'Estaing.

Majoritatea observatorilor nu 
întrevăd în actuala situație po
sibilitatea ca fostul prim-ml- 
nistru al generalului de Gaullo 
să fie învins de actualul pre
ședinte interimar.

e scurt •

ION OBRADOVICI, AMBA
SADORUL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA ÎN R.S. 
CEHOSLOVACA. CARE FACE 
O VIZITA ÎN SLOVACIA. A 
FOST PRIMIT LA BRATISLA
VA DE P. COLOTKA, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Slovacia, președintele guvernu
lui R. S. Slovace, și de către 
L. Abraham, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, cu care a purtat 
convorbiri într-o atmosferă cor
dială.

*

Primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, GEORGE 
MACOVESCU, A FOST PRI
MIT MIERCURI DE VICECAN
CELARUL ȘI MINISTRUL DE 
EXTERNE --------------------
WILLY BRANDT. A 
de față Constantin 
cea, ambasadorul țării 
tre la Bonn. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme ale re
lațiilor dintre cele două țări șl 
unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Oaspetele român a avut, de 
asemenea, întrevederi cu Walter 
Scheel, vicepreședinte al Bun- 
destagului și președinte al 
Partidului liber-democrat, și cu 
alte personalități ale vieții po
litice și economice.

VEST-GERMAN, 
fost 

Oan- 
noas-

Trei italieni au pornit într-o 
ORIGINALA expediție în 
PACIFIC pe o plută confecțio
nată din cauciuc numită „Ce- 
leusta". Conducătorul expedi
ției este Vario Valii, fost ofi
țer în marina militară Italia
nă, iar ceilalți membri ai ex
pediției sînt Vitorio Maccioci, 
fost comandant în marina co
mercială, și Sergio Groci, de 
profesie operator.

UN ELICOPTER AL FOR- 
ȚELOR AERIENE ALE S.U.A. 
S-A PRĂBUȘIT miercuri în a- 
propierea localității Tampa, 
statul Florida, in timp ce re
venea dintr-un zbor de antre
nament. In urma acestui ac
cident, cei 8 membri ai echi
pajului și-au pierdut viața.

Pe scurt •

La Palatul U.N.E.S.C.O. din 
Paris a avut loc miercuri sub 
președinția reprezentantului Ro
mâniei, ambasadorul Valentin 
Lipatti, delegatul permanent al 
Republicii Socialiste România. 
CEA DE-A 56-A SESIUNE A 
COMITETULUI SEDIULUI. Co
mitetul a examinat probleme 
administrative și de gestiune 
în legătură cu cel de-al 5-lea 
imobil al sediului U.N.E.S.C.O. 
din Paris, ce va fi dat în fo
losință la începutul lui 1970.

■ ■ci
Un avion „Boeing 727", apar- 

ținînd companiei „Mexicana de 
ăviacion", S-A PRĂBUȘIT 
MIERCURI DIMINEAȚA, CU 
79 DE PERSOANE LA BO11D. 
în apropiere de localitatea 
Carmen, la 60 km de Monter
rey. Știrile publicate după des
coperirea rămășițelor avionului 
menționează că nici un pasa
ger nu 
trofei.

supraviețuit catas-

■ ■■
de simbăta viitoare, 
SOVIETICA VA A- 

NOUA LEGĂTURĂ

Pe scurt • Pe scurt •

Potrivit unor date statistice 
publicate la Copenhaga. Ia 1 a- 
prilie 1969 POPULAȚIA DA
NEMARCEI număra 4 873 091 
locuitori. La aceeași dată, popu
lația orașului Copenhaga a fost 
de 1 382 057 persoane.

Incepînd 
UNIUNEA
VEA O ___________
FEROVIARA CU ITALIA. Noul 
traseu, lung de 3 500 km, care 
va lega orașele Torino și To- 
gliattl-Grad, va fi străbătută 
în 68 de ore. El va trece prin 
nordul Italici, Iugoslavia, Un
garia și R.S.S. Ucraina.

Aceasta este a doua legătură 
feroviară directă între Italia 
și Uniunea Sovietică, după cea 
stabilită în urmă cu cîțiva ani 
între

O PUTERNICA explozie 
s-a produs miercuri la Uzina 
de muniții a firmei „Dupont 
de Nemours" din Carneys 
Point, statul New Jersey. Un 
prim bilanț anunță că cel pu
țin trei persoane și-au pierdut 
viața, mai multe zeci au fost 
rănite, iar patru au fost date 
dispărute. Peste 50 de munci
tori au fost transportați la spi
tal pentru a primi primele în
grijiri. Forța exploziei a fost 
așa de mare îneît a spart gea
murile unor clădiri pînă la o 
distanță de 15 km, iar detu
nătura a fost auzită pînă la 
circa 60 de kilometri în împre
jurimi.

Uzina din Carneys Point da
tează din primul război mon
dial. Ea are peste 800 de sa- 
lariați, dintre care 200 se aflau 
la lucru în momentul explo
ziei.

<£)
<£)

<£)
<Z)
<£>

In ciuda apelului la calm, lansat de premierul Indira 
Gandhi, care s-a deplasat miercuri seara la Hyderabad 
pentru convorbiri cu liderii principalelor grupări politice, 
IN STATUL INDIAN ANDHRA PRADESH AU CONTI- 
NUAT SA SE PRODUCĂ INCIDENTE VIOLENTE. In 
cursul nopții trecute a fost incendiată gara din Hasanparthy, 
localitate situată la nord-vest de Hyderabad. La sud, un 
act de sabotaj a dus la deraierea unui tren expres. Nu au 
fost semnalate însă victime.

Tulburările din ultimele zile au fost provocate, după 
cum s-a anunțat, de partizanii mișcării în favoarea creării 
unui nou stat autonom ” '— Telengana — în această zonă.

Roma și Moscova.

La Washington s-a anunțat 
că BANCA MONDIALA A A- 
CORDAT UN ÎMPRUMUT ÎN 
VALOARE DE 9 MILIOANE 
DOLARI 
nanțarea 
voltare a 
nicații al

ETIOPIEI pentru fi- 
programului de dez- 
sistemului de comu- 
acestei țări.

e

„N.A.T.O. TRECE PRIN DIFICULTĂȚI SERIOASE, 
scrie comentatorul agenției United Press International. Im
pasul a fost declanșat în primul rînd de hotărîrea Canadei 
de a retrage din N.A.T.O. aproximativ două treimi din 
forțele sale. Strategii N.A.T.O. apreciază această măsură 
drept evoluția cea mai alarmantă, după ce Franța s-a re
tras total din organismele militare integrate atlantice. Ho- 
tărîrea Canadei este viu criticată de Statele Unite și majo
ritatea partenerilor vest-europeni. care se tem că această 
acțiune va lăsa un gol primejdios în 
acestui pact și va incita și alte state 
buțiile atit de necesare, dar care deja 
Exprimindu-șj părerea că pentru uni'H,
hotărîrea Canadei, care urmează să fie pusă în aplicare 
pină in 1972, va fi nevoie de o nouă organizare și o nouă 
strategie a pactului nord-aUanlic, comentatorul subliniază 
efi, în fond, se impune o „revizuire a strategiei globale a 
N.A.T.O/.

eșafodul militar al 
să-și reducă contri- 
încep să slăbească".

■ a golului lăsat de

Statele Unite și Australia au 
căzut de acord să creeze un 
comitet mixt însărcinat cu in
vestigarea cauzelor catastrofei 
navale produse ÎN URMA 
CIOCNIRII PORTAVIONULUI 
MELBOURNE ȘI A DISTRU
GĂTORULUI FRANK EVANS. 
După cum s-a mai anunțat, în 
urma acestei ciocniri 74 de 
persoane și-au pierdut viața.

După cum a declarat un pur
tător de cuvint al Pentagonu
lui, Statele Unite au propus 
instituirea comitetului, iar Aus
tralia a acceptat această pro
punere. El a precizat că se spe
ră ca în urma activității co
mitetului să fie determinată 
natura accidentului, cauzele 
sale și cum s-a desfășurat el.

delegațiile celor două 
examinat problemele 
finanțarea acțiunilor 
fi întreprinse în ca- 

industriale și

La Roma S-AU ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE SESIUNII COMI
SIEI MIXTE BULGARO-ITA- 
LIENE de colaborare economi
că, industrială și tehnică. In 
comunicatul dat publicității se 
arată că 
țări au 
privind 
care vor
drul colaborării 
au stabilit cotele creditelor pen
tru finanțarea acestor măsuri. 
Au fost, de asemenea, exami
nate rezultatele activității gru
purilor de lucru, stabilindu-se 
măsurile în domeniul colabo
rării.

trezește 
noi speranțe
Activitatea politică america

nă este dominată in ultimele 
zile de pregătirile intense co 
so fac in vederea întîlnirii pa 
care președintele Statelor 
nite, Richard Nixon, o va avea 
duminică, in Insula Midway 
din Oceanul Pacific, cu șeful 
administrației saigoneze, Ngu
yen van Thieu. Convorbirile do 
pe Insula Midway 3e anunță 
destul de dificile ca urmare a 
unor divergențe între poziția 
Washingtonului și cca a regi
mului de la Saigon privind re
glementarea problemei vietna
meze. După cum remarcă ob
servatorii de presă, aceste di
vergențe s-au accentuat în ul
timul timp datorită presiunilor 
tot mai intense la care esto 
supusă noua administrație a- 
mericană — atit din partea 
opiniei publice, cît și a Con
gresului — de a-și respecta 
angajamentele și a pune capab 
cit mai curînd războiului. Vă- 
zind apropiată perspectiva pier
derii sprijinului american, cli
ca saigoneză depune în pre
zent cele mai mari eforturi 
pentru a zădărnici orice apro
piere intre punctele de vedere 
ale Washingtonului și F.N.E. 
privind modalitățile de regle
mentare a conflictului.

Pentru a demonstra că acor
dă o atenție deosebită aces
tei înlîlniri, președintele Nixon 
a hotărît să includă în delega
ția sa pe principalii consilieri 
militari și civili de la Washing
ton și Saigon printre care, se
cretarul de stat William Ro
gers, ministrul apărării Melvin 
Laird, pe consilierul principal 
al Casei Albe pentru proble
mele externe Henry Kissinger, 
pe șeful comandamentului 
mixt al statelor majore ame
ricane, generalul Earl Wheeler, 
pe conducătorul delegației 
S.U.A. la convorbirile de la 
Paris. Henry Cabot Lodge șl 
pe generalul Creighton W. A- 
brams. comandantul forțelor 
americane din Vietnamul de 
sud.

Observatorii politici aprecia
ză că în cadrul întrevederilor 
din Midway, președintele Ni
xon nu va putea să nu țină 
seama de curentul ce ciștigă 
tot mai mult teren în rîndul 
membrilor Congresului ameri
can pentru a se obține o re
glementare negociată a con
flictului vietnamez și renunța
rea continuării vechii politic! 
de exercitarea unor presiuni 
militare asupra Frontului Na
țional de Eliberare. Numeroși 
congresmeni cer să se acorde 
prioritate instaurării păcii in 
Vietnam și să se pună capăt 
pierderilor crescînde ale vieți
lor tinerilor americani în jung
lele vietnameze. în fruntea a- 
cestei campanii sînt plasați se
natorii Edward Kennedy și li
derul majorității democrate în 
Senat, Mike Mansfield, care 
ccr să fie reexaminată actuala 
politică, atît pe 
cît și diplomatic 
pună noi eforturi 
pentru a sc pune 
conflict. Șeful regimului de la 
Saigon, declara Edward Ken
nedy, trebuie să renunțe la 
manevrele obstrucționiste și să 
știe că, în cazul în care ,.nu 
este pregătit să facă concesii 
rezonabile Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, va trebui să ducă mal 
departe războiul de unul sin
gur11.

Ca o consecință a întîlnirii 
de pe Insula Midway, opinia 
publică așteaptă ca în cadrul 
convorbirilor de la Paris par
tea americană să facă propu
neri rezonabile pentru a se 
obține un real progres pe ca
lea reglementării conflictului 
din Vietnam. însăși prezența l 
lui Cabot Lodge în delegația 1 
condusă de președintele Nixon 
este un indiciu că aceste aș- i 
teptări pot fi îndreptățite.

u-

plan militar, 
și să se de- 
de negocieri, 
capăt acestui

a
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„Aeronava viitorului"
BONN 5 (Agerpres). — Un 

șantier naval din Lubeck (R.F. 
a Germaniei) a anunțat că in
tenționează să construiască un 
dirijabil (zcppelin) acționai de 
energie atomică. Proiectul, ca
re în prezent este în faza de 
studiu, urmează să fie rea
lizat de șantierul „Schlich- 
ting", pe baza proiectului in
ginerului austriac Erich von 
Veress și cu colaborarea fir
mei americane „General E- 
leclric Co", care urmează să 
furnizeze instalațiile atomice 
necesare. Potrivit inițiatorilor 
acestui proiect, „aeronava vi- 
lorului" va puica transporta 
500 dc pasageri șl 50 de to
ne de mărlurl și va avea o 
viteză medie de circa 350 
km pe oră, raza de deplasa
re Hind aproape nelimitată,

datorită energiei atomice. De
zavantajul vitezei mult infe
rioare avioanelor cu reacție 
de astăzi, spun inițiatorii 
proiectului, va fi compensat 
de gradul de confort și ca
pacitatea de transport a diri
jabilului. Spre deosebire de 
dirijabilul clasic, fuzelajul 
din oțel va li înlocuit de unul 
din material plastic neinlla- 
mobil. In scopul evitării unor 
dezastre ca cel petrecut cu 
zeppelinul „Hindenburg", pră
bușit în 1936 în urma explo
ziei încărcăturii de hidrogen, 
noul dirijabil urmează să fie 
umplut cu heliu neinflamabil.

fdeca dirijabilului, folosit 
Încă în primul război mondial, 
a fost relativ repede abando
nată din cauza vulnerabilității

sale atlt față de apărarea an
tiaeriană, cit și față de in
temperiile violente, țlnlnd sea
ma de dimensiunile sale u- 
riașe. Dirijabilul a fost Insă 
reactualizat Intre timp In mul
te țări In scopuri comerciale 
șl Industriale, avlndu-se In ve
dere posibilitatea transportu
lui economic al unul volum 
marc de mărfuri sau al unor 
ansambluri industriale de ma
re tonaj pînă la locul de 
montare. Dirijabilul sovietic 
„B-6" circulă ca un cargo- 
bot aerian. Iar Urma ameri
cană „Goodyear", care din 
1917 a construit 296 dc diri
jabile. a proiectat un nou 
program, de 4 milioane do
lari, pentru dezvoltarea di
rijabilelor.

Șl

■
■■
■■■■

■
■ 1 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■naanan

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, sir. Republicii or. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui) Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani


