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a întregului popor
La izvoarele energiei și luminii.
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GHEORGHE SACALVȘ. 
prim-secretar al Comitetului 

municipal U.T.C.

Tinăra generație a municipiu
lui nostru, alături de comuniști 
și întregul popor, a luat cunoș
tință, cu profundă satisfacție 
și mîndrie patriotică de conți- 
ii\vAv.' TazaIot și proiectului de 
Directive pentru al
X-lea al P.C.R., privind pianul 
cincinal pe anii 1971—1975 Șt li
niile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale în anii 
1976—1980. Avind la cu
noașterea aprofundată a reali
tăților vieții, pornind de la ne
cesitatea perfecționării și dez
voltării continue societății so
cialiste, documentele conturea
ză intr-un spirit științific înnoi
tor, cu luciditate și realism, 
perspectivele țării, trasează di
recțiile călăi izitoare ale dezvol
tării economiei, ale orientării 
întregii noastre politici interne 
și n-xterne in etapa următoare.

Generația noastră are ferici
rea de a-și trăi anii tinereții in 
cea mai luminoasă perioadă din 
istoria țării, în anii cînd po
porul muncitor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
înfăptuind aspirațiile sale de 
veacuri pentru libertate și feri
cire, a obținut victoria deplină 
șl definitivă în măreața operă 
de construire a socialismului.

Socialismul a dat tinerei ge
nerații drepturi, posibilități de 
afirmare, pe care nici o gene
rație nu le-a avut pină acum. 
Niciodată ca in anii construc
ției socialismului tineretul nu a 
avut în fața sa țeluri și sarcini 
atît de însuflețitoare. Mărețele 
înfăptuiri ale poporului obținu
te sub conducerea partidului 
în cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberare, orizonturile lu
minoase ale anilor ce vin dau 
aripi tineretului. Fiecare tinăr 
se bucură astăzi de dreptul la 
muncă, de libertatea de a făuri 
cu puterile mîinilor și minții 
sale bunurile materiale și spiri
tuale în interesul întregii so
cietăți. O largă rețea- de școli 
de toate gradele oferă tinerilor 
posibilitatea de a-și însuși co
morile științei și culturii. Nu
mai în municipiul nostru func
ționează un institut de învăță-

mînt superior cu două facultăți. 
5 licee de cultură generală, un 
liceu industrial, 24 școli gene
rale de 8 ani. Un număr în
semnat de tineri urmează cursu
rile Grupurilor școlare minie
re, școlilor profesionale precum 
și cursurile de calificare ce 
funcționează pe lingă întreprin
deri. Pentru a-și petrece plăcut, 
recreativ timpul liber, la dispo
ziția tineretului din Valea Jiu
lui stau 11 cluburi, o casă de 
cultură, 6 cămine culturale, 17 
cinematografe, numeroase bi
blioteci și terenuri de sport. 
Totul le este asigurat tinerilor 
pentru a-și înfăptui idealurile, 
pentru a deveni oameni demni 
și folositori. Sute și mii de ti
neri poartă mari răspunderi in 
economia țării, sînt conducători 
de unități și sectoare de pro
ducție, maiștri, brigadieri.

Participînd activ la construc
ția economică tineretul este în 
același timp participant cu 
drepturi egale la viața politi
că. la conducerea treburilor 
obștești și de stat.

In pragul împlinirii a 25 de 
ani de Ia eliberare, generația 
tinără se mîndrește cu contri
buția de seamă pe care a adus-o 
la marile realizări obținute de 
poporul nostru. In perioada re
voluției populare și a construc
ției socialiste, harnicul și talen
tatul nostru popor a obținut, 
muncind și luptind strîns unit 
in jurul partidului și guvernu
lui. victorii de scamă în dezvol
tarea economică și culturală a 
patriei. In toți acești ani ute- 
ciștii, întregul tineret, au ur
mat cu încredere partidul, po
litica sa, înfăptuind cu abnega
ție sarcinile ce i-au fost încre
dințate. Pentru a duce mai de
parte procesul de edificare a 
socialismului, de înflorire mul
tilaterală a patriei, partidul pu
ne și în viitor in centrul acti
vității sale dezvoltarea econo
miei naționale, a forțelor de 
producție, temelia trainica a ri
dicării bunăstării poporului,

♦ Continuare în pag. a 3-a

Victor MUJA din secția preparare chimică a
— Lupeni la post. Foto N. GIIENA

Valențe superioare obiectivelor

rostite fierbinte și 
cum 

as-

întruniți în conferință extra
ordinară a organizațiilor |de 
partid din cadrul Grupului II 
dc șantiere Valea Jiului și 
I.P.S.P. Livezoni, cei peste 150 
comuniști delegați veniți d© 
pe șantierele obiectivelor so- 
cial-eulturale de la Lupeni, 
Vulcan. Petrila și Petroșani 
au dezbătut cu aprindere Te
zele C.C. al P.C.R. și proiec
tul de Directive pentru cel 
de-al X-lea Congres al par
tidului.

Cuvinte
emoționant au arătat 
gindurile, convingerile și 
pirațiile participanților și ale 
tuturor acelora pe care î: 
reprezentau în conferință 
din plin exprimate în princi
piile politicii înțelepte a par
tidului, menită să înalțe pe 
cele mai de sus culmi ale 
progresului economic și social 
patria noastră. Cuvintele ros
tite au reliefat, o dată mai 
mult, înaltul simț de responsa
bilitate al faptului că ei, con
structorii, sînt cei ce plămă-

ii 
sînt

social-culturale
Angajamente înnoite în cinstea Congresului al X-lea al 

partidului :
GRUPUL II DE ȘANTIERE VALEA JIULUI

darea în folosință a 814 apartamente din cele 1 215 
planificate în acest an ;
depășirea productivității muncii cu 300 lei/om ; 
economisirea a 22 mc la material lemnos, 7 000 kg oțel 
beton și 100 000 bucăți cărămizi;
lucrările recepționate să obțină calificative de „bi
ne" și „f. bine".

LA I.P.S.P. LIVEZENI
depășirea productivității muncii cu 100 lei/om ; 
economii la piese de schimb în valoare de 7 000 lei ; 
economii la prețul de

dese arhitectura modernă 
orașelor municipiului nostru, 
spațiile de locuit, școlile, spa
țiile comerciale și monumen
tele culturale din Valea Jiului, 
că ei sînt cei de care depin
de în primul și-n primul rind 
confortul și mulțumirea celor

cost în valoare de 40 000 lei ;

care vor popula edificiile ce 
le înalță. Și, in acest context, 
s-a desprins ideea că realiză
rile lor de pină acum — în 
primii trei ani ai cincinalu-

* Continuare în pag. a 3-a

Ședință a cena 
olului literar

Astăzi, ora 17, la redac
ția ziarului „Steagul roșu" 
are loc ședința de lucru a 
Cenaclului literar „Mește
rul Manole". Va citi poezii 
Stelian Vintilescu.

Sînt invitați să participe 
toți creatorii și iubitorii de 
literatură din municipiu.

Expoziție comemorativă
Cu ocazia împlinirii unui 

secol și jumătate de la naș
terea marelui patriot român 
N. Bălcescu, biblioteca clu
bului sindicatelor din Petrila 
organizează o expoziție de 
cărți care va aduce în fața 
cititorilor atît operele mare
lui istoric cît și lucrări des
pre Bălcescu însoțite de por
trete și citate din opera lui.

PE TRAIECTORIA MARII ÎNTRECERI

Rodnicia abatajelor în plină erupție

Colectivul minei Petrila 
trăiește în această perioadă 
zile de efervescență, de că
utări înfrigurate .și eforturi 
asidue în direcția amplifi
cării realizărilor obținute în 
producție. De altfel minerii 
petrileni au început să-și 
onoreze cu intensitate cres- 
cîndâ angajamentele ou care 
au chemat la întrecere so
cialistă, in cinstea Congre
sului partiduiui și aniversă
rii eliberării patriei, toate 
colectivele minelor din ju-

deț. Bilanțul pozitiv cu care 
colectivul a încheiat luna 
iunie și primul semestru al 
anului este edificator în a- 
cest sens. La tonele date 
peste plan în perioada tri
mestrului I, mina Petrila a 
adăugat alte aproape 2 600 
de tone în luna iunie făcind 
să salte „plusul" acumulat 
de la începutul anului la 
peste 6 000 de tone. In acest 
fel colectivului petrilean îi 
mai rămîne de dat, în con
tul angajamentului sporit 
luat pînă la Congres (7 000 
tone), mai puțin de 1 000 to
ne de cărbune.

La chezășia succeselor în
tregului colectiv al minei au 
stat rezultatele fructuoase 
obținute în creșterea produc
ției abatajelor de către mi
nerii celor două zone pro
ductive. In luna iunie, de 
exemplu, minerii din zona 
I-a au iextras în plus față 
de sarcini 2 246 tone de căr
bune. Izvoare hotărîtoare ale 
acestui spor de producție au 
fost îndeosebi abatajele bri
găzilor conduse de minerii 
Ștefan Panza, Vasile Avră- 
mioaiei/ Marin Ghizdăves- 
cu,. Vasile Ion, Ștefan Er- 
desy și alții.

Din non pe calea afirmării
După evoluția nefavorabilă 

din luna mai, avută pe tra
iectoria marii întreceri, iată 
că și minerii de la Aninoa- 
sa dau semne vădite că au 
pornit din nou pe calea afir
mării la extragerea cărbu
nelui. Colectivul minorilor 
aninoseni au încheiat luna 
iunie cu o depășire a pla
nului de peste 1 000 tone 
cărbune, recuperînd astfel

L B.

♦ Continuare în pag. a 2-a
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Orizont deschis 
împlinirilor

Promoția 1969 a Institutului de mine din Petroșani a 
trecut și ultima probă, înaintea confruntării definitive cu 
exigențele impuse de coordonarea și îndrumarea proceselor 
tehnologice din sfera producției : examenul pentru diploma 
dc inginer.

Dintre cei 100 absolvenți de la secția exploatări miniere, 
care s-au prezentat in fața comisiei examinatoare, 98 au do
vedit cu prisosință temeinicia pregătirii, bogăția cunoștin
țelor dobindite de-a lungul anilor de studii. Majoritatea co
vârșitoare a notelor primite se află cuprinsă intre 7—10.

După „limpezirea apelor", am stat de vorbă cu 3 „de
cari" — cunoștințe mai vechi — a căror activitate profesio
nală, in special în direcția cercetării în cadrul cercurilor 
științifice studențești, nu ne este străină. Reținem :

Titu Criveți: „Pentru mine, proiectul a fost o verita
bilă „piatră de încercare". Dimensionarea pilierilor de si
guranță dintre porțiunile de panouri în cadrul exploatării 
cu stilpi lungi pe direcție la I. M. Motru m-a atras prin 
complexitatea și ineditul ei. Soluția găsită o „văd" bună, 
deocamdată. Am convingerea că la Motru, unde voi merge, 
am să pot verifica in practică concluziile la care am 
ajuns". ,

Walter Kwanka: „Tema ca atare m-a preocupat încă 
din anul IV, cînd o primă formă a ei a prins viață în ac
tivitatea cercului științific. Compararea variantelor șlese 
pentru mecanizarea tăierii și susținerii in abatajele din stra- 
tele' subțiri la minele din Valea Jiului (susținerea indivi
duală și mecanizată cu combină, respectiv, cu plug) m-a 
făcut să optez pentru complexul susținere mecanizată și 
plug perfecționat. Aș dori să-mi continui cercetarea și pe 
mai departe..."

loan Popa : „Rezolvarea asecării zăcămintelor de lignit 
de la Sublacul de Barcău mi-a dat mari satisfacții, mai ales 
că problema nu este aprofundată nici la noi și nici în străi
nătate. Ea prezintă interes pentru zăcămîntul de la Oradea, 
incă nedeschis, ce va intra în exploatare in al treilea an al 
cincinalului viitor".

Dintre ceilalți — acum ingineri mineri — remarcam pe 
Radu Mironovici, Vasile Kruppa și Radu Vranău.

La secția preparare, toți absolvenții prezentați (19) au 
arătat că posedă un apreciabil „concentrat" de... metal pre
țios : cunoștințele teoretice și practice, care-i va ajuta să 
abordeze cu îndrăzneală și deplină competență aspectele 
multiple și de mare însemnătate — după cum reiese impli
cit din proiectul de Directive — referitoare la moderniza
rea și creșterea capacității preparațiilor din Valea Jiului 
și din țară. o

Din eșalonul celor ce vor conferi noi „carate străda
niilor de înnobilare a cărbunilor și minereurilor, se eviden-

Traian Mt'LLER
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„UNI0“ Interviul nostru cu ing. Vasile Cadariu, 
directorul uzinei „UNIO“ Satu Mare

alături de mineri
pe coordonatele progresului tehnic

A deveni! o realitate, mai ales in ultimii ani, urmind calea iirească a Directivelor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român ca noul, progresul tehnic, să pătrundă cu tot mai multă insistentă in industria 
extractivă, contribuind electiv la sporirea producției Și productivității muncii, la creșterea eficientei economice, 

j . la ușurarea efortului fizic al minerilor. Semnificativ in acest sens este faptul că lot mai multe utilaje miniere sînt 
? de fabricație autohtonă, avind caracteristici tehnice de nivel mondial. Un aport deosebit in dezvoltarea continuă 

a industriei constructoare de mașini și utilaje miniere l-a adus, așa după cum bine se cunoaște, uzina „UNIOU 
■ din Satu Mare.

Pentru a relata cititorilor ziarului nostru, mine rilor Văii Jiului, aspecte din activitatea laborioasă a uzinei 
„UNIO". ne-am adresat cu citeva întrebări tovarășului inginer VASILE CADARIU, directorul uzinei 
amabilitate, a răspuns solicitării noastre.

— In anii socialismu
lui, fiecare ramură in
dustrială, fiecare uzină 
a cunoscut o însemnată 
dezvoltare. Vă rugăm, 
în acest sens, să ne re
latați citeva aspecte pri
vind etapele de dezvol
tare a uzinei „UNIO" 
din Satu Mare.

care, cu multă
Unio". In prim plan — transportoarele de 15 ni cu bandă.

spre frontul antihitlerist, pină 
la victoria finală.

In anul 1948 — anul marii 
cotituri — cînd mijloacele de 
producție au trecut în proprie
tatea întregului popor, și coope
rativa „UNIO" a fost naționa
lizată, devenind astfel întreprin
dere de stat. Obiectul noii în
treprinderi sătmărene îl con
stituia, în continuare, reparați
ile de vagoane, diferite utila
je agricole, batoze, remorci etc.

— Uzina „UNIO" s-a dezvol
tat in anii puterii populare pe 
ruinele fostei fabrici de vagoa- 
ne-clasă și marfă „UNIO", fa
brică ce fusese literalmente dis
trusă pină in temelii de hoar
dele fasciste în retragere, în 
toamna anului 1944.

Imediat după eliberarea pa
triei, o seamă de muncitori, sub 
îndrumarea organizației de par
tid Satu Mare, s-au unit in
tr-o cooperativă de construcții 
metalice sub denumirea de 
rUNIO' cu scopul de a repara 
vagoanele de cale ferată nece
sar© transporturilor feroviare

— Cum ați început 
profilarea uzinei pe con
fecționarea de utilaj 
minier ? Ce prototipuri 
executați ?

— Anul 1950 marchează pri
mul contact al tinerei uzine cu 
construcția de utilaj minier. In 
acest an au fost fabricați in u- 
zină 1 300 vagoneți cu un to
naj total de 700 tone.

1951 dste anul conturării pro
filării uzinei ca unitate con
structoare de mașini și utilaje

miniere. Astfel, ca urmare a 
necesității dezvoltării în ritmuri 
mai înalte a industriei minie
re, in 1951 uzinei „UNIO" i se 
trasează primul plan al celui 
dinții cincinal al economiei 
noastre socialiste, avind sarci
na producerii unui sortiment 
mai larg de utilaje miniere 
printre care 2 420 ml transpor
toare de mină, 1 250 m scocuri 
oscilante, 2 G00 vagoneți și 7 
mașini de încărcat minereu tip 
EIMCO insumind un tonaj to
tal de 1 800 tone.

In anul următor, 1952, se 
menține ritmul lărgirii sorti
mentului de utilaje miniere, fi
ind fabricate și livrate exploa
tărilor miniere peste 3 000 tone 
utilaje miniere constind din 
transportoare ce însumau circa 
12 000 ml, trolii de mină — 
200 bucăți, mașini de încărcat 
— 31 bucăți, vagoneți, scocuri 
oscilante și altele. Acestea nu 
acopereau în întregime capaci
tățile de producție ale uzinei șî, 
alături de utilajul minier, se 
mai executau utilaje și mașini

pentru agricultură, industria a- 
limentară, bunuri do larg con
suni etc.

In 1953 producția de utilaje 
miniere atinge cifra de 4 300 
tone. Totuși nu se realizează 
decît transportoare, vagoneți, 
trolii, mașini de încărcat, ven
tilatoare și scocuri oscilante, u- 
tilaje cu o tehnicitate mediocră.

Anii care aduc uzinei un în
semnat spor de capacități, re
flectat în creșterea suprafețe
lor productive și o mai bună 
dotare cu utilaje. 
1954—1955. Producția de utilaje 
miniere crește în mod simțitor 
la 5 500—6 000 tone, dintre ca
re ponderea mai mare o aveau 
transportoarele și vagoneții.

Cel de-al VII (Il)-lca Con
gres al partidului înseamnă și 
pentru uzina noastră o cotitu
ră importantă, îndeosebi prin

sînt anii

Interviu consemnat de 
R. SELEJAN

+ Continuare in pag. n 2-a
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CARNET CULTURAL

REMO GERMANI
și orchestra sa în Petroșani
Cunoscutul eîntăreț italian de muzică ușoară. Remo Ger

mani, va face în cursul acestei luni un turneu in țara noas
tră. Printre localitățile în care iși va susține programele se 
înscrie și orașul Petroșani. Iubitorii de muzică ușoară din 
Valea Jiului îl vor putea vedea și asculta pe renumitul eîn
tăreț, alături de compatrioata sa, Lara Brunaldi, simbătă 26 
iulie a. c., ora 20, la spectacolul ce va fi susținut pe stadio
nul Jiul. Acompaniază orchestra lui Remo Germani.

O
Iubitorilor de operetă le reamintim programul specta

colelor pe curo le va prezenta Opera de stat din Timișoara, 
eu opereta „Singe vienez" de Johann Strauss, pe scena Ca
sei de cultură din Petroșani : vinuri 4 iulie a. c. — ora 20.30 
și simbătă 5 iulie a. c. — ora 17 și ora 20,30. T a m,dineul 
de la ora 17, accesul elevilor, studenților și militarilor este 
permis pe bilete cu preț redus.

i 
i 
i 
i
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rentuarea promovării tehnicii 
înaintate, a progresului tehnic 

a realizării de produse cu 
performanțe superioare Ia pre
țuri de cost mui reduse. Apli
carea in viață a directivelor 
Congresului .<1 VII (ITFlea s-a 
tradus in dezvoltarea uzinei 
ncastre cu deosebire pe coor
donatele imbunătâțirii calității 
producției și începerii compcti- 
Titâț ii ei pe piața externă. Ast
fel. pe lingă .-ele peste 6 000 
♦onr utilaje miniere livrate mi
nerilor noștri, uzina participă 
la • opozițiile industriale inter
naționale de la Leipzig, Za- 
greh, 1/ r. Damasc. Pozmm 
ete . u urmare, se livrează 
la export primele utilaje minie
re fabricate in țara noastră î 
mașini de încărcat minereu,

170 tone.
11

r IIJ

șitone

Al doilea cincinal a constituit 
pentru uzină o dezvoltare a ca
pacității sale de producție de 
i irra trei ori față de primul 
cincinal, sporind corespunzător 
și fabricația dc utilaj minier 
'■arc atinge cifra de 6 800 tone, 
eu creșterea corespunzătoare a 
tehnicității și sortimentelor: 
trolii cu angrenaje planetare, 
diverse alte trolii. o gamă mai 
largă de ventilatoare pentru ac- 
rajul in mine, transportoare.

— Pe ce coordonate 
se înscriu preocupările 
specialiștilor uzinei dv. 
in vederea adoptării de 
noi tipuri de mașini și 
utilaje miniere ?

— Începutul cincinalului al 
doilea pune problema transfe
rării fabricației de vagoneți și 
altor produse de tehnicitate mai 
i-rdusă uzinelor din Baia Mare 
și orașului Dr. Petru Groza și 
trecerea la orientarea uzinei 
.UNIO’ spre fabricația în spe
cial a mașinilor și utilajelor cu 
tehnicitate mai ridicată. S-a tre
cut la asimilarea și fabricarea 
unor utiiaje ca : mașini de în
cărcat minereu cu acționare

Rodnicia 
abatajelor 

Urmare din pag. 1

întregime minusul (715 
e) de pe luna mai și ri- 
,nd cantitatea dală peste 
n de ia începutul anului 
1 800 lo.i.. , La succesul 

. iu iunie de colc'cti- 
ir:ne:. aportul subslan- 
1-au dat minerii zonei 

prin cele peste 2 100 tone 
cărbune extrase peste

obj. 
vui 
țial 
l-a 
de cărbune extrase 
plan pe luna trecută.

In acest fel minerii Ani- 
noasei au făcut un progres 
simțitor in direcția tradu
cerii in viață a angajamen
telor luate, dar va trebui să 
se mobilizeze mai activ in 
luna iulie pentru a crește 
depășirea producției pină la 
nivelul a 8 500 tone cit pre
vede angajamentul sporit 
luat de colectivul lor pină 
la Congres.

Ca in toate celelalte luni 
din prima jumătate a anului 
curent, cărbunele extras din 
abatajele Aninoasei a fost de 
bună calitate și în luna iunie 
cind conținutul de cenușă al 
cărbunelui a fast mai mic cu 
0.9 puncte decît norma ad
misă.

Ce face omul 
minaCU

Din 
ultima 
consacrată odihnei. Duminica 
este ziua pe care omul o fo
losește in exclusiv it ale pentru 
destindere fizică și intelectua
lă. lată. însă, că mai sînt unii, 
e drept foarte puțini, care nu 
se simt obosiți după șase zile 
de muncă, iși simt energia 
clocotind chiar și duminica. Și 
atunci—

Frafii Mihai și Andrei Gom- 
boți din Lupeni se ailau în- 
Ir-o zi de duminică în această 
siluafie. Cum să-și consume 
surplusul de forte ? Lucrînd. 
Și cu lucrat, așa cum au în
țeles ei în acea zi, porniți 
iiind pe iapte „vilejești". Ră
tăcind din bufet în bufet, a- 
melili de băutura ingurgitată 
tn cantități nemăsurate, au a- 
juns și la „Crișul". Au con
siderat că trebuie să bea și 
aici, de ce să Iacă excepție ? 
Părindu-li-se că erau priviți 
cu dezaprobare, au început 
scandalul. Dar „dușmanii" lor 
erau oameni pașnici, care 
n-aveau nimic de împărțit cu 
cei doi frați bătăuși. Au ieșit 
in stradă. Vizavi de buiet esle 
o alimentară in falei căreia se 
afla o Iadă cu sticle. Plini de 
inspirație i-au găsit pe loc 
întrebuințarea: una cile una. 
descriind cite o curbă prin 
aer. sticlele erau expediate 
in capul trecătorilor nev ino
vați. Copii, femei, bătrîni 1 
N-avea importantă, loji erau 
socolifi dușmani de către rrtin- 
țjle lor încețoșate de băutură. 
Victimele au întrecut numă
rul 20. Se spune că după 
muncă, și răsplata. Răsplata... 
va i cni și ca. Organele lo
cale dc miliție i-au imobilizat 
pină la urmă pe cei doi tul
burători ai ordine i publice. 
Acum, pentru că au muncit, 
este loarte posibil să-și pri
mească șl un concediu... Ce 
face omul cu mina lui...

T. SPĂTARE 
după o corespondență 
de la Simion Cetean

t Impuri demult apuse, 
zi a săptăminii a tost
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An început

I — Ce transmiteți mi
nerilor din Valea Jiu
lui ?

la care exista 
în primirea

pneirnalică, trolii cu angrcn.i.ți 
planetare în construcție antigri 
zutoasâ, transportoare cu ra 
i Iote blindate de capacitate rî 
dietili, xcntiJatoare axiale pneu
matice și electrice, locomotive 
de mină Diesel, cu acumula
tori ți cu troleu in construcție 
normală ți antigrizutoasâ.

Bineînțeles, că realizarea d« 
utilaje cu tehnicitate mai înal
tă a încetinit cu ceva ritmul de 
creștere a tonajului utilajelor 
produse, menținindu-se in cin
cinalul al 111-lea la un volum 
de 7 000—7 500 tone.

In ultimii doi ani uzina a fost 
dotată cu noi capacități de pro
ducție. conslind in suprafețe 
și utilaje noi de înaltă teh* ' 
taie din țară și din im| 
astfel incit peste 3 600 mt 
tori., tehnicieni și ingineri 
desfășoară activitatea in u: 
realizând o producție de p 
21 000 tone mașini și utilaje 
nicre, precum și ut 
dient și transportat.

Colectivul < 
nei, sub indr 
lui de partid, 
întâmpinarea 
lea și a celei do a I 
sări a eliberării patriei noas 
tre să dea peste plan o produ» 
ție de peste 4,0 milioane le 
iar pină la sfîrșitul anului s 
livreze industriei miniere 8 400 
tone utilaje miniere. Cu această 
cifră uzina „UNIO" se înscrie 
pe plan național ca cea mai 
mare producătoare de utilaje 
miniere, rcalizind circa 50 la 
sulă din volumul total de uti
laj minier produs in țară.

i exploatare și no 
date prețioase cu 

» re la îmbunătățirile ce tre- 
:■ eventual aduse. Ca unua- 
nu ne putem gindi la reali

zarea și expert men tarea noilor 
utilaje fără existența unei ade- 
x ărate simbioze in domeniul co
laborării.

Unitățile de cercetare din 
Ministerul Minelor și cxploată- 
rile miniere sini antrenate larg 
Ia experimentarea utilajelor noi, 
in probele dc anduranlă, la 
. o mărirea comportării utilajelor 
prototip în cursul probelor de 
omologare.

Froiectanții noștri se depla
sează periodic in exploatări și 

perixiză string cu minorii in 
verificare a utilajelor 

int in experimentare.

— Ce ne puteți spune 
despre perspectiva dez
voltării uzinei -l NTO" 
Satu Mare, despre alte 
utilaje aflate 
de proiectare ?

I — Cum colaborați in 
experimentarea noilor 
utilaje cu minerii ?

— Tn vederea asimilării de 
noi utilaje miniere cu perfor
manțe la nivelul tehnicii mon
diale. un puternic colectiv de 
ingineri și tehnicieni se preocu
pă de studierea progresului teh
nic, de proiectarea și asimila
rea unor noi utilaje miniere. 
Așa de exemplu, sînt în faza de 
încheiere a omologării și tre
cerii la producția de serie a 
mașinilor de încărcat minereu 
siloz, a locomotivei Diesel anti- 
grizutoasă de 7 tone cu trans
misie hidrostatică, ventilatoru
lui axial electric cu diametrul 
de 400 mm etc.

In experimentarea și verifica
rea performanțelor noilor uti
laje ce le fabricăm, colaborarea 
cu minerii ne este absolut nece
sară. deoarece ei sînt aceia ca
re observă ceas de

tonale, are perș
ii wi dezvoltări spccta- 
avind un plan de inves- 

e va duce Ia creșterea ca- 
ților de producție actuale 
ste 2,2 ori. Un loc însem- 
a fi și in viitor afectat 

fabricației de utilaj minier, ca
re. in continuare, va reprezenta 
peste 50 la sută din cit se fa
brică in țară.

Pe planșetele de lucru alo in- 
giru rilor și proiectanților noștri 
se află deja in stadii avansate 
de lucru proiectarea, in vede
rea asimilării mașina de extrac
ție 2 T 2 000, troliile screper 
dc 10 și 40 KW, mașina de ex
tracție bicablu, transportorul cu 
bandă de mare capacitate, 
transportoarele cu raclete blin
date de capacitate mare pen
tru front lung, locomotivele de 
mine cu troleu de 7 și 14 tone 
și altele.

Examenele
în învăfămîntul superior

ceas com-

€ ©
de pădu- 
cărăușului

— Minerilor din Valea Jiului 
le dorim să utilizeze cu ma
ximum de randament mijloacele 
de producție cu care ii vom 
dota, să ducă la îndeplinire și 
să depășească cu mult succes 
sarcinile mărețe trasate prin 
Directivele Congresului al X- 
Ica al Partidului Comunist Ro
mân — grandios plan de înflo
rire a patriei noastre socialiste.

Au început examenele dq ad
mitere in invățămintul superior. 
Candidați! înscriși la institu
tele de teatru din București și 
Tg. Mureș, la conservatoare — 
secțiile de instrumente și canto 
— și la Institutul de arhitectu
ră ..Ion Mineti**. au susținut de
ja probele practice de speciali
tate care au un caracter elimi
natoriu. Cei ce nu au obținut 
note de trecere au posibilita
tea să concureze, intre 5 și 15 
iulie, la toate celelalte institu
ții de invățămînt superior, in
clusiv secțiile de subingincri.

.Actuala ediție a examenului 
de admitere in facultate prezin
tă și alte noutăți. La secția de 
sociologie din cadrul'Facultății 
de filozofie a Universității bu-

cureștenc, de pildă, examenul 
de psihologie a fost înlocuit cu 
„Elemente de economie politi
că” De asemenea, ținîndu-se 
seama de structura invățămin- 
tului matematic, care prevede 
în anul V specializarea viito
rilor absolvenți. Ia Facultatea 
de matematică-mecanică se dă 
un singur concurs, nediferen
țiat, pentru cele două speciali
tăți.

Concursul de admitere în in
vățămintul superior seral se va 
desfășura după normele și pro
gramele stabilite pentru cel de 
zi — tot intre 5—15 iulie, 
la cursurile fără frecvență, 
tre 5—15 sepțeiubFie.

iar 
în-

(Agcrpres)

Munca tăietorului 
re, a bocșarului și a 
de lemne — străvechi ocupații 
ale acelor oameni harnici și 
curajoși care, cu securea, joa- 
gărul și țapina, semnează ac
tul de valorificare a „aurului 
verde" înfrunlînd gerul iernii, 
arșița verii, vintul și ploile in 
coclaurile munților, era în tre
cut una din cele mai vitrege 
munci .și mai lipsite de sigu
ranță. Astăzi, prin grija parti
dului și stalului nostru, pro
tecția muncii in exploatările 
forestiere se situează in rin- 
dul problemelor tehnico-orga- 
nizatorice principale ce sint re
zolvate cu precădere pentru a- 
sigurarea bunului mers al pro
ducției și a muncii.

La I. F. Petroșani, în ultimii 
ani, alături de multele utilaje 
și mecanisme (ferăstraie meca
nice, funiculare, tractoare etc.) 
introduse in parchetele fores
tiere pentru ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor, au fost în 
continuu aplicate măsuri com
plexe pentru creșterea gradu
lui de siguranță pe întregul 
flux al exploatării lemnului — 
începind de la doborirea copa
cilor în pădure și sfîrșind cu 
încărcarea lemnului in vagoane 
pe rampele depozitelor finale. 
Pentru scopurile protecției 
muncii a fost alocată din ple
nul de cheltuieli al întreprin
derii pe acest an suma de 
310 000 lei — cu 15 000 mai 
mult ca în anul 1968. Cu spri
jinul sindicatului, comitetul de 
direcție al întreprinderii, în
drumat de comitetul de partid, 
a luat măsuri pentru cheltui
rea judicioasă a acestor fon
duri. In primele patru luni tre
cute din acest an au fost chel
tuiți 102 000 lei din fondul a- 
locat pentru protecția muncii. 
Spre exemplu, pentru tehnica 
securității s-au cheltuit 32 000 
lei. Ce s-a realizat cu acești 
bani ? La toate parchetele noi 
din sectoarele de exploatare 
(Răscoala — Lonea, Surupata 
— Polatlște. Drăgancle — Ro
șia, Valea d? Brazi si Pîrîul

Stănconilor — Lupeni, Girbo- 
vu — Cimpu lui Neag) au fost 
făcute pregătirile necesare pen
tru prevenirea accidentelor ce 
s-ar putea produce în timpul 
exploatării pădurii : au fost do- 
borîți arborii putrezi și escari 
care amenințau cu căderea, s-a 
procedat la dezgățarea arbori
lor aninați și dezrădăcinați, la 
înlăturarea buturugilor putrede 
ce prezentau riscul de rostogo
lire, au fost tăiate potecile de 
acces în parchete. Urmează să 
se confecționeze și să fie plan-

lor cu echipament de protecție 
ca : cizme de cauciuc și mă
nuși electroizolante pentru elec
tricienii de întreținere, căști 
de protecție și capișoant* pen
tru toate categoriile de lucră
tori forestieri din sectoarele de 
exploatare, pelerine cu glugi 
pentru fasonatorii mecanici și 
încărcători, centuri de siguran
ță pentru mecanicii — revi
zori de funiculare ș. a. între
prinderea a procurat totodată 
echipament de lucru în valoa
re de 14 500 lei (bocanci pen-

se fac în întreprin-

a.

PROTECȚIA MUNCII,
preocupare centrală 
Ia I. F. Petroșani

tale la punctele de lucru din 
exploatări, rampe și puncte de 
industrializare, un număr de 
300 tăblițe avertizoare care vor 
costa Intre 9 000—10 000 lei.

Lucruri bune s-au făcut și la 
alte capitole ale protecției mun
cit Cu cei 13 000 lei cheltuiți 
pentru măsuri și materiale 
jgienko-sanitare au fost ame
najate două fîntîni cu apă po
tabilă în exploatările Răscoala 

. din sectorul Lonea și Bilugu 
din sectorul Lupeni, s-au pro
curat medicamentele necesare 
pentru toate trusele sanitare 
de prim ajutor de la punctele 
de lucru și au fost procurate 
truse sanitare auto pentru bor
dul autovehiculelor și tractoa
relor, s-a efectuat dezinsecta- 
rea la 11 cabane forestiere din 
sectorul de exploatare Lonea.

O sumă importantă — 43 000 
Iei, mai mult cu 19 000 decît 
cifra planificată — a fost fo
losită pentru dotarea lucrători-

tru categoriile 
prevăzute de
M.E.F., salopete de dooj; pen
tru încărcători, ș;
mecanici; scurte impermeabile 
pentru fasonatori; costume vă
tuite pentru tractoriști și 
lucrători din exploatări 
care se acordă muncitorilor 
mâneați cu o reducere a 
țului de 50 Ia sută față de . 
țul de desfacere din comerțul 
de stat. Merită a se menționa, 
de asemenea, că muncitorilor 
de la sectorul de mangalizare 
Cimpu lui Neag caye lucrează 
in mediu toxic li s-a distribuit 
lapte-praf în valoare de 1000 
leî pentru a-șî prepara lapte și 
a-1 consuma în timpul lucru
lui, ca antidot, împotriva in
toxicațiilor cu oxid do carbon 
ce se degajă la arderea boc
șelor. De altfel, în rîndul mun
citorilor de la mangalizare nu 
s-a înregistrat nici un caz de 
intoxicare, de îmbolnăvire pro
fesională.

Eforturi financiare și orga-

de nw 
norms

turnători 
rnătivele

fasonatori și

alți 
etc.) 
per- 
pre- 
pre-

nizatorice
dere și in direcția susținerii li
nei active și eficiente propagan
de pentru protecția muncii, 
pentru însușirea și. aplicarea 
riguroasă a normelor de tehni
ca securității muncii. Munci
torilor noi li se face, la anga
jare, un temeinic instructaj in
troductiv despre modul cum să 
folosească corect uneltele de 
lucru și utilajele specifice sec
torului forestier, cum să se fe
rească de accidente, iar lucră
torilor mai vechi li se face cu 
regularitate instructajul perio
dic de către conducătorii pro
cesului de producție — maiștri 
și șefi de parchete, responsa
bili de gatere, șefi de ateliere 
mecanice. In propaganda teh
nicii securității și , ' 7 ’
muncii sînt folosite forme vii, 
cu mare putere de influențare 
în masa lucrătorilor. Astfel, în 
trimestrul III urmează să so
sească la I. F. Petroșani cara
vana cinematografică a M.E.F. 
pentru efectuarea unor proiec
ții de filme documentare cu 
teme despre procesele de mun
că din ramura forestieră șî 
măsurile de protecție a muncii 
pe care trebuie să le aplice lu
crătorii din acest domeniu de 
activitate. Pentru intensificarea 
și împrospătarea agitației vi
zuale specifice domeniului, ur
mează să se procure dc la 
M.E.F. afișe și uliante cu con
ținut propagandistic privind 
normele de protecție a muncii, 
care vor fi afișate la toate lo
curile dc muncă vechi șî în 
pregătire din exploatările fo
restiere. Acțiunile multilaterale 
și duse cu perseverență in do
meniul protecției muncii nu au 
rămas fără rezultate la Intre- 
nrinderra forestieră Petroșani: 
în toate sectoarele de exploata
re, numărul de accidente a scă
zut simțitor înregistrîndn-se in 
crimele 4 luni din acest an cu 
5 cazuri mai puține decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, iar îmbolnăvirile profesio
nale au fost reduse comnlet.

I. BĂLAN

protecției

Jn ultimul 
mulți salariați 
noasa au adresat sesizări, 
exprimat nemulțumirea la con
ducerea minei, Ia comitetul sin
dicatului pentru modul total 
necorespunzător in. care pre- 
parația Coroești le distribuie a- 
iocația de cărbuni la domiciliu. 
Pentru a intra in posesia drep
tului ce-1 au, oamenii, intre ca
re mulți mineri, sint nevoiți 
să bată zile în șir di-umul pină 
la preparație. Dar, de cele mai 
multe ori. se zbat zadarnic, fac 
drumuri inutile pină la Co
roești și înapoi, cheltuiesc bani 
pe autobuz, irosesc timp pre
țios ca pină la urmă să se a- 
leagă numai cu pagubă și- 
nervi. Așa s-au petrecut lucru
rile cu salariați! care locuiesc 
in strada Uzinei și o parte din 
cei de; pe strada 23 August, 
printre care Aurel Fiștcr, 
rel Purda, Micea Dănilă, 
slantin Florea, Laurențiu 
Nicolae Iancu, Gheorghe 
ța, care nu au primit la 
alocația de cărbuni 
pe luna mai. Au stat oamenii 
acasă în ziua cind au fost pro
gramați să primească cărbunii 
(există un grafic în acest sens 
la preparația Coroești, întoc
mit de comun acord cu con
ducerea minei Aninoasa) aștep- 
tind autocamionul cu alocația, 
dai- acesta nu a sosit. Dc ce 
toate acestea ? De ce sînt pur- 
tați pe drumuri, de ce sînt lă- 
sați să aștepte acești oameni 
tocmai cărbunii, care, nu pu
țini dintre ei, fiind mineri (pa
radoxal !) muncesc din răspu
teri în abataje pentru a-i zrnul- 
ge adîncurilor ? ! Și apoi, oa
menii mai au și treburi gospo
dărești, preocupări social-cultu- 
rale sau dc interes obștesc, pro
gram de destindere, de distrac
ții, după orele de muncă. Cum 
î.și poate permite cineva (chiar 
și indirect) să le răpească din 
timpul dedicat acestor preocu
pări ?

Toate sesizările, toate repro
șurile pentru tărăgănarea ne- 
justifîcată a distribuirii com
petitivei de cărbune la unii lo
cuitori din Aninoasa vizează 
conducerea preparației Coroești 
dar în ele este menționat, de 
fiecare dată, cu indignarp. nu
mele unei persoane in al? că
rei obligații de serviciu intră 
expedierea la beneficiari a căr
bunilor de alocație ; Maria Po
pa. Despre activitatea ei, des
pre atitudinea nedemnă ce o 
arc față dc minerii din Ani
noasa care vin la biroul 10 ex
pediție de la preparație pentru 
a rezolva primirea cărbunilor 
se spun lucruri de loc măgu
litoare. Dirijarea autocamioane
lor spre locuințele salariaților 
din Aninoasa, chiar și la coi

Vio- 
Con-
Pop, 
Pra- 
timp 

cuvenită

restanțe serioase 
alocației, este lă

sată la voia intimplării, la bu
nul plac al șoferilor care, bine
înțeles, ocolesc străzile mărgi
nașe, cele mai greu accesibile. 
Ori dacă chiar si acum, vara, 
șoferii refuză tacit, încalcă voit 
programarea din 
mintit (fără 
tragă la i .
este lesne de înțeles ce se în- 
tîmplâ iarna cu oamenii de pe 
străzile respective, cit așteaptă 
ei după cărbune. Ce poziție ia 
tovarășa Maria Popa față de 
aceste anomalii existente in di
rijarea alocațiilor de cărbune ? 
înainte vreme mai căuta jus
tificări, pretexte comode, pro
misiuni ca : „am fori aglome
rați". „n-am avut timp", „se 
va aranja*', „mai treceți pe 
aici**... Tn ultimul timp însă, a 
trecut la o atitudine dură, la 
refuz direct: 
cum", 
tă !r 
eitanților invitația de a trata 
problema direct cu șoferii de 
pe autocamioanele care trans
portă cărbunele la Aninoasa, 
dîndu-le de înțeles că ar pu
tea încheia cu aceștia un tirg 
(bineînțeles un tirg pentru... 
mica ciupeală).

Minerii de Ia Aninoasa sînt 
pe bună dreptate revoltați dc 
neregulile existente în distri
buirea alocațiilor de cărbuni, 
de comportarea Măriei Popa 
față dc cererile lor și insistă 
ca organele de conducere ale 
preparației Coroești să treacă 
la măsuri grabnice de curmare 
a acestor neajunsuri și tragerea 
la răspundere a celor vinovați. 
Pentru evitarea reapariției în 
viito» a acestor anomalii în di
rijarea cărbunilor, competință 
pentru minerii din Aninoasa, 
mai cu seamă pentru cei des
tinați locuințelor situate pe 
străzi lăturalnice ale comunei, 
mai greu accesibile, este nece
sar ca încă de pe acum (la ve
nirea toamnei, a timpului plo
ios și a iernii, a frigului va fi 
mai greu) organele competente 
din Centrala cărbunelui să ia 
măsurile de rigoare prin care 
conducerea preparației Coroești 
să fie determinată 
plinească riguros 
ce-i revin.

graficul <1- 
i ca nimeni să-i 
răspundere), atu^.ci

a-„n-am timp
„du-te acasă și a.ștcap- 

etc. Uneori adresează soli-

să-și înde- 
obl igațiile

Constantin DĂN1LĂ
tehnician
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Catalog al echipamentului de protecție
Ed. a Il-a

Catalogul prezintă majori
tatea sortimentelor de echipa
ment de protecție folosite în 
întreprinderile din țara noas
tră.

Descrierea fiecărui sorti
ment cuprinde caracteristi
cile principale, domeniul de 
utilizare și este însoțit de fo
tografia echipamentului res
pectiv. A fost indicat stan
dardul de stat sau norma in
ternă de fabricare, ceea ce 
permite ca unitățile benefi
ciare să poată verifica dacă 
echipamentul achiziționat co
respunde condițiilor prevăzu- 
le în standard sau în normă.

Catalogul este împărțit pe 
capitole, în care s-au grupat 
fX’hipamentele cu caracteris- 

și utilizări apropiate, iar 
arc capitol a fost com- 
tat cu instrucțiuni privind 
oozitarra, păstrarea, intre- 
ințarca și verificarea aces-

îndrumătorul excavatoristului
GORAN V., ECOBESCU C.

Pentru prima oară în lite
ratura noastră tehnică sînt 
tratate în mod unitar proble
mele privind construcția, ex
ploatarea și întreținerea exca
vatoarelor cu o cupă, mașini 
cu cea mai mare pondere in 
mecanizarea lucrărilor de pă- 
mint.

Lucrarea conține noțiuni 
de liază care permit o ex
ploatare mai eficientă a exca
vatoarelor, dind criterii pen
tru alegerea echipamentului 
de lucru și a capacității cu
pei, precum și indicațiile teh
nologice pentru executarea 
lucrărilor cu toate echipa
mentele.

Datele tehnice în legătură 
cu remedierea eventualelor 
defecțiuni, cu întreținerea și 
repararea excavatoarelor per
mit executarea in condiții 
optime a acestor lucrări, ca
re contribuie direct la obține
rea unor indici inalți de ex
ploatare.

(După 
mitetul 
ninoasa 
droa

sesizările făcute Ia co- 
sindicatului minei A- 
de Tninerii Gavrilă Co- 

Gh. Andrișan. Petre Șu-
tacu, Florea Marinescu, Daniel 
Olteanu, artificierul Silviu Stan, 
maistrul miner Vasile Velea, 
muncitorul Gh. Codrea ș. a.).

ti ii-o .s<) le su
peri tovarășe șofer 1 lartă-mâ 
că le Iau in scris. Asia o lac 
nu pentru cd n-am avui curu
lui să li-o spun direct, ori 

că mata ședeai la vo- 
Ulobuzulul Aeroport — 
in timp ce eu stăteam 

dc 2d tic minute in stafie, pe 
ploal'- Mul Țl-aș li spus-o 
in mod respectuos cu stima 
și considerația pe care tre-

' -o avem noi lo/i aceștia 
ne rupem nasturii de la 

c, ne călcăm unii pe alții 
picioare înghesuindu-ne.

Dar după vreo cinci... zece... 
cinsprezece oameni, cind 
m-am urcai și eu in autobuz 
mi-ai Închis brusc ușa, prin- 
/.indu-tnj... numai mina; de 
fericire mi-a și pierit pol ta 
de „spus". Zic dc fericire, 
căci a lost un gest mărinimos, 
din partea matale. Capul pu
teai să mi-l prinzi I Copul asta 
rd meu, care mă îndeamnă 
la toate prostiile, și care m-a 
îndemnai să comit greșeala 
de a le aștepta, supărîndu-le. 
Ce zimbcl a apărut pe la fa 
malale, tovarășe șoler cind 
m-ai văzut strîmbîndu-mă de 
durere I Zîmbcluf iubirii pen
tru aproapele tău I

Filoz.oiic gîndind, am înce
put abia cu această ocazie 
să-mi dau seama de greută
țile pe care te înlimpini pe 
traseu, calculi nd in minte 
distanta pe caie o ai de par
curs plus timpul pierdut in 
stații. Dar imponderabilul ? 
Unde mi-a lost mintea cind 
n-am luat în scamă imponde
rabilul ?

Căci și imponderabilul, a 
apărut între două stafii (o 
Irlnâ pusă cu măiestrie, care 
ne-a aruncat claie peste gră
madă, ne-a făcut... atenli la 
„apariție"):

Avea înfățișarea unui cap 
care dădea șăgalnic din coa
fură. Ai deschis ușile din fa
lă și ai invitat-o lingă dum
neata. EA, căci așa se numga 

aducea șocip- 
)U heăst im parată a pielii (era 
c/‘ sacoșa încărcată). Dumnea- 
l ‘('. fii opril-o să mai scoată bi- 
/eV și i-ai spus ceva, că din sa 
a jUS. Apoi EA fi-a spus ce
va f/ malale ai rîs.

Pe \/rmâ aii rîs timîndoi. 
Glumeați cu glumele, c ca 
și cu \JrRJl- Un pahar cete 
altui1 O (rfumă aduce alta I 
Si ce multe' glume știi ma
lale, tovarășă șofer. Și-ți era 
mai mare dragul să asiști la 
veselia voastră. Mai ales că 
unii dintre noi .am încercui 
să ne alfabetizăm cu ceea ce 
un alt glumei li-a scris in fa'a 
ochilor: ,Esle interzis a se 
pur to discuții cu conducă to
rul aiilo". Dar ce, parcă noi 
nu știm de glumă. Si iacă, așa 
tot în rîsete și glume am 
mers pină ce malale ai oprit 
mașina tot intre două stalii, 
in fufa unui bloc și ai des
chis larg ușile pentru a co
borî lo scară conifa cate, zîm- 
bind. Ii-a spus .mul[urnesc, 
ești foarte drăgu)".

^\'-ai pentru ceu. ai răspuns 
matale și ai adăugat : „să șlii 
că duminică mă duc iar la 
meci". .A, nu știu dacă o să 
mă trimită tot pe mine 
T.A.P.L-ul să vînd gogoși la 
arenă" — fi-a răspuns EA. 
Ai dat trist din cap și am ' 
pornit cu tolii mai departe. 
Bine, dar la meci merg și eu, 
mi-am zis în sinea mea. De 
ce iac prostii ? De ce am căs
cat ochii la joc în loc să Ic 
caut pe malale ? I Dar dumi
nică nu mai scapi I Te aștept 
la intrarea pe arenă, le urmă
resc și am să mu așez lînaă 
matale. Si cind ai să strigi t 
„Brax o Marine, nu te lăsa" am 
să strig și eu .Bravo Marine, 
nu te lăsa", cu toate că mie 
îmi place Georgescu cum )oa- 
că. SI cind mata ai să strigi 
„Huo arbitru* I am să strig și 
eu .Huo arbitru", că nu-mi 
cade gura. Dar cind Jiul o 
să bage un gol. pe cine sari 
să pupi ? Pe cine stă alături f 
Si dacă m-ai pupat, galaf 
Sînt aranjat pe toată viata. 
Mă iei in autobuz dintre sta
ții. Mu mai stau ca prostif 
in ploaie să le aștept. $i am 
să caut și o carte cu glume. 
Să vezi ce glume am să în
văț. Zău! Căci nu mă las 
nici mort pînâ cind n-am să-li 
cîștig amiciția. Să ne împrie
tenim.

Costin ILIESCU
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Filmele lunii IULIE
La cinema „7 Noiem

brie" Petroșani :
2—6 iulie : NOAPTEA E 

FĂCUTA PENTRU A VISA, o 
producție a studiourilor italie
ne. Film polițist, cu Catherine 
Spaak (Depășirea, Made în I- 
taly), Philippe Lerroy (Ce noap
te, băieți ! Șapte oameni de aur, 
Un delict aproape perfect).

7—11 iulie: LA DOLCE
VITA, seriile I și II. coproduc
ție italo-franceză, film de mo
ravuri care descrie o întreagă 
societate, ai cărei tipici repre
zentanți sint năpădiți de cele 
mai actuale patimi : de Ia goa
na după succesul financiar și 
monden pină la mirajul amo
rurilor celebre. Film distins cu 
Palme d'or la Cannes, în I960. 
Regia Federico Felini. Cu Mar
celo Mastroiani, Anouk Aimee, 
Lex Barker.

12—16 iulie : CRIMA IN STIL 
PERSONAL, o producție a stu
diourilor cehoslovace. Film dis-

ting cu 
aeques“ 
1967.

17—21 
GRU, o 
rilor din R.F.G^ 
Iugoslavia. Film western, cu 
Lex Barker, Kaif Wolter, Ma
ria Versini.

22—26 iulie : TARZAN, O- 
MUL JUNGLEI, o producție a 
studiourilor din S.U.A. Film de 
aventuri, cu Johny Weissmmul- 
ler.

27—31 iulie: VIȚELUL DE 
AUR, seriile 1 și II, o producție 
Mosfilm 1968.

.Scoica de argint ex 
Ia San Sebastian, în

iulie : PRINȚUL NE- 
co product ie a studiou- 

Franța. Italia, 
western.

La cinema „Republica"
2—6 iulie: PIANELE MECA

NICE, o producție franco-spa- 
niolă. cu Melina Mercouri.

7—11 iulie: PENTRU INC A 
PUȚINI 
luare.

12—11 
MULUI,

DOLARI, film in re-

itilie: V IESTELE O- 
o producție a Casei

de filme București. Scenariul și 
regia Alecu Croitoru.

Filmul iși propune șă prezin
te, intr-o formă artistică, inedi
tă, tezaurul cel mai de preț al 
poporului nostru, cele mai vechi 
obiceiuri și tradiții, ciutece și 
dansuri, care zugrăvesc sufle
tul oamenilor de pe întinsul ță
rii, de la munte la mare, filo
zofia specific popufară. dorințele 
și năzuințele, sensibilitatea și 
puritatea atît dej caracteristice 
neamului nostru.'

15—16 iulie: priUMURI, o 
producție a sttidioirilor bulga
re. cu Apostol Karamitev.

închis in camera/albă de spi
tal, profesorul universitar Peter 
Aleksandrov, știindi-se condam
nat de o boală incurabilă. își 
n.'ia’izează prnpriy viață.

17—21 iulie : >U STK IGlUl, 
film grec, in redare.

22—26 iulie: JM DOUA MA
ME ȘI DOI T.yri. o producție 
Jordan Film Zțgreb

27—:li iulie): PARADISUL 
INDRAGGSTIȚILO’I, o produc
ție a studiourilor cin K.F.G. _
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DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI
Valente superioare obiectivelor 

social-culturale
4» ' imute din pag. 1

Jui «1328 apartamente (Jute In 
folosință, complexele comercia
le de la Petrila și Aeroport. 4 
puncte comerciale construite 

Petroșani și Vulcan, liceul 
<)e la Vulcan etc. — sint doar 
o etapă spre înfăptuiri vii
toare? și mai mari. Anii care 
urmează — așa cum prevăd 
documentele ce se aflau in 
dezbaterea conferinței — pun și 
■ onslructarilar din cadrul Gru
pului II de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H. sarcini și răs
punderi deosebite, privitor la 
miile do apartamente, spa
tiile comerciale și celelalte e- 
tlificii ser ial-cui turale ce , se 
vor realiza prin mintea și 
brațele lor. Sarcini de mare 

lui dc execuție a lucrărilor. îm
bunătățirii calității execuției, 
reducerii prețului do cost, ex
tinderii folosirii prefabricatelor, 
fn special al panourilor mari 
de beton, a înlocuirii timplă- 
riei de lemn cu cea metalică, 
n utilizării mai accentuate a 
maselor plastice, a extinderii 
mecanizării și folosirii judi
cioase a utilajelor, a îmbună
tățirii formelor de organizare.

aprox izionarc și gospodărire n 
șantierelor.

înfăptuirile acestor harnici 
și priccpuț i constructori — 
cartierele de locuințe din Lu
nea. Petrila. Petroșani. Vulcan, 
Lupeni și Uricani a căror linie 
verticală suplă și elegantă îți 
incintă privirea — sint o che
zășie sigură a succeselor lor 
viitoare pe drumul preconizat 
de Tezele și proiectul Direc- 
fivelor pentru cel dc-al X-lca 
Congres al partidului.

..De pe platforma rezultate
lor noastre de pînă acum. .< 
spus în uvintui său Dumitru 
Roșu, •-ef de brigadă zidari, 
ne angajăm să transpunem in 
a iată sarcinile caro ne revin, 
să înfăptuim inlrutotul poli
tica înțeleaptă a partidului 
nostru, a cărei justețe si ca
pacitate viguroasă a fost încă 
o dată, cu clarviziune, expri
mată in documentele ce Ie dez
batem astăzi. Personal și in 
numele colectivului care m-a 
delegat să particip la această 
conferința mă angajez să in- 
timpinăin Congresul al X-lca 
cu realizări sporite, printre care 
terminarea in roșu a căminului 
de nefamiliști cu 300 locuri 
din cartierul Aeroport — Pe
troșani la caro lucrăm momen
tan14.

Secretarul organizației de
bază do pe șantierul 4 Lupeni, 
Cornel Vasian, dorind să înfă
țișeze, printre altele, un aspect 
al însuflețirii și bucuriei cu 
caro oamenii muncii au primit 
documentele pentru Congresul 
al -X-lea al partidului relata t 
„La data apariției lor în pre
să, chioșcurile din Lupeni au 
fost pur și simplu asaltate. 
Dezbaterile care nu avut loc 
ulterior, pe șantier, in grupuri 
restrinsc, in ședințe de lucru, 
au reliefat adeziunea unani
mă a comuniștilor, a întregului 
colectiv al șantierului nostru 
la linia politică a partidului". 
Vorbitorul a consemnat in con- 
tinuarc faptul că pe șantierele 
de construcții se simte nevoia 
unei impulsionări a activități’, 
a prezenței unui număr mai 
mare do cadre do conducere, 
bine pregătite, de a se preco
niza noi forme de stimulare.

Angajamentele — expresie 
fidelă a adeziunii și hotăririi 
forme do a urma drumul as
cendent pe care ne conduce 
partidul spre propășire bună
stare— jalonează luminos spo
rirea eforturilor colectivelor din 
cadrul șantierelor Grupului II, 
in cinstea Congresului al X 
lea al partidului, cuvintele co

muniștilor Petre Cosma. Ion 
llca. Ion Bondoc. NicnlAc Sa
șii. Ion Sin nines. răsunau so
lemn in sală, dornice de 
înfăptuirea dezideratului ce-1 

i onțim au : „Vom construi mai 
mult, mai bine, mai ieftin. La 
Vulcan, se vor preda 50 apar
tamente peste plan și 2 cor
puri din cele 5 cite va avea 
complexul comercial : la Pe
trila, 'a fi predat blocul G 
cu 104 garsoniere cu peste HO 
de zile înainte do termen ; la 
Petroșani vor fi a< tolerate lu
crările la blocurile de locuin
țe și la creșă : I.P.S.P Livczeni 
va deservi in cele mai bune 
condițiuni șantierele cu utila
je. mijloace do transport și 
confecții metalice și a obți
ne economii In prețul de cns| 
de peste 400 000 lei m.d.

în continuarea d.’/ha lor Hor 
ing. Dumitru Țurnă. .lircrtoriil 
Grupului 11 de șantiere .1 re
lev ut :

„Deosebit de im)>orlanl <• 
faptul că documeu' ’le pentru 
Congresul al X-lca al partidu
lui au fost publicate înainte si 
au fost puse astfel la dispoziția 
tuturor oamenilor niuni ii spre 
dezbatere, in înmiim esenței de
mocrației socialiste care expri
mă necesitatea ca poporul să 
participe nemijlocit la intrca-; 
ga activitate de conducere a 
vieții economico-sociale. Nu 
pol să nu remarc faptul că, an 
de an. am simțit cum ade
ziunea comuniștilor, a întregu
lui popor față de politica in
ternă și externă a partidului

o crescut tot mai mult. In 
politica externă desfășurată de 
partidul nostru ne găsim ex
primată vrerea noastră, a tu
turor, de n trfii in pare, pen
tru a putea progresa atif noi 
cit și generațiile care vin după 
noi ; această politică, exprima
tă de pe platforma unui înalt 
internaționalism proletar. ie- 
flectă dorința noastră de a ve
dea partidele comuniste și 
muncitorești strîns unite, lup
ți n<! curajos împotriva Imperia
lismului oriunde s-ar mani
festa ol.

Sint convins că noi. comu
niștii — și o dală cu noi în
treg colectivul do constructori 
al Grupului II de șantiere — 
vom depune toate eforturile 
pentru ca sarcinile care ne 
stau in față să Io îndeplinim 
si să le depășim iizir și valo
ric. astfel incit să facem un 
pas înainte chiar față de 
anul 1968 — anul in care ne
am îndeplinit toți indicatorii 
dc plan'*.

Animali c|r o înaltă conș
tiință politică, comuniștii Gru
pului II de șantiere au adop
tat in unanimitate măsuri con
crete și mobilizatoare, pentru 
a-și spori realizările do pînă 
acum prin eforturi susținute 
do zi cu zi, astfel incit să poa
tă; intîmpina Congresul ai X-lea 
al partidului cu rezidate și 
succese do seamă în sectorul 
lor de activitate, ca o premisă 
a traducerii în viață a-' pre
vederilor documentelor pentru 
al X-lca Congres al partidului.

1 Orizont deschis
I

i împlinirilor
+ Urmare din pag. 1

| țiuzfl in mod cu totul aparte Adina Vințan. Joan Gican și

I Gabriela Vlas. Nici ceilalți nu-s departe de fapt, jumăta
te au obținut 0 și 10.

I Șeful promoției la secția topografie este loniță Pădure. 
I singurul cu notă maximă Din discuția purtată cu dinsul 
' .in fugă' (se grăbea la repartizare..), am dedus atmosfera 
I do adevărată colegialitate existentă in anul lor. ajutorul 
- neprecupețit venit din partea cadrelor didactice atît la 
| cursuri, seminariî. lucrări do laborator, teme cu caracter ști- 
’ ințific, cil și in perioada pregătirii proiectului de diplomă, 

în vederea unei rezolvări la nivelul cerințelor. Să conscm-
I năm pe cîțiva topograficii de nădejde : Lucian Liscti, Bea- 
» trice Cosma, Miron Chiș, Emilian Turcu, Cristian Soleau. 
| „Producția' de electromecanici din acest an este foarte
’ bogată: 56 (din 511 prezentați). Sectoarele electromecanice 
| alo minelor noastre nu vor intra .în criză". .
’ Seriozitatea și ambiția cu care au lucrat zi de zi. de la
I începutul anului, la proiectul susținut, conștiinciozitatea a- 
I testată in aprofundarea bibliografiei, a determinat formarea 
‘ unui .schimb" de bază al energeticicnilor : Ioan Mircea. La- 
| dislau Magvari, Carmen Florca Morarii, Francisc Takacs.
» Mircea Teodor, Aurelian Țircă, sini cițiva dintre ci.
| Cu ultimul pe care l-am menționat, nc-ain întilnit în 
» fața căminului studențesc. Cileva amintiri, nostalgic, nă- 
I zuințe
J — Studiul transportului cu vagonete la o exploatare mi-
Inieră prin simularea pe un calculator electronic, este col 

dinții pentru industria noastră minieră .. Colectivul minei 
' Petrila m-a ajutat mult în Culegerea datelor și ’efectuarea 
I determinărilor... Aș vrea neapărat să transpun in fapt lot 
* ceea ce am stabilit. Am certitudinea că. prin muncă i per- 
I severență, voi reuși. Viața noastră de acum încolo e un fol 
* de orizont larg deschis împlinirilor..
I
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Comunistul
în fata exigențelor

prezentului socialist
A devenit obișnuit, cotidian, 

faptul ca membrii de partid, 
vv--—.fie luați drept • xcmplu, mode. r„fcrințâ dc 
comportare m V s 
lie și societal Accasla esle 
normal pen’^ câ lol ccca ce 
s-a mfăptUț jn patrja noastră, 
prin efo 
’■ 1OS.Vv pătrar 

,?* aniversăm 
României de _ _ 
este legat organic de Partidul

deosebite, in glo- 
de secol pe care 
de la eliberarea 
sub jugul fascist,

Comunist Român, de coi aproa
pe două milioane de membri 
cure îi aparțin.

Privind retrospectiv activita
tea partidului nostru, nu putem 
să nu evidențiem, așa după cum 
subliniază și documentele pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului — Tezele și proiectul de 
Directive — preocuparea unita
ră .și de perspectivă pentru in
dustrializarea socialistă a țării, 
slujirea neabătută a intereselor 
celor mai vitale ale poporului, 
ale cauzei triumfului socialis
mului în lume și a păcii. Oame
nii muncii din Valea Jiului știu 
■ ă dezvoltarea industrială fără 
precedent din anii construcției 
socialiste se datorește partidu
lui comuniștilor. Partidul, prin 
politica sa economică științific 
fundamentată, legată de intere
sele cele mai legitime ale po
porului, a investit un uriaș fond 
material pentru dezvoltarea in
dustriei cărbunelui din acest 
colț înfloritor al patriei, pen
tru progresul energeticii și al 
altor ramuri.

Sintem încercați de sentimen
te de legitimă mîndrie cînd pu
tem afirma că Valea Jiului — 
In contextul dezvoltării impetu
oase și a celorlalte bazine mi
niere — dă circa 40 la sută din 
producția de cărbune a țării. 
Aceleași sentimente le încercăm 
cind ne referim la producția 
de energie electrică : de peste 
două ori producția țării în 1938 
se realizează aici, la Paroșeni.

Comunitșilor nu le este ca
racteristică automulțumirc-a. Ei 
trăiesc in prezent și pentru viilor, 
pentru viitorul construcției mul
tilaterale și depline a socialis
mului în România, pe pămin- 
tul ci. Sarcinile pe care docu
mentele Congresului al X-lea 
țc pun în fața comuniștilor, a 
poporului, sint pline de răspun
dere, cer din nou eforturi con
siderabile. dar cu sens, cu sen
sul apropierii ca nivel de dez
voltare a statelor cele mai in
dustrializate și implicit ca ni
vel de bunăstare și civilizație
pentru toți cetățenii.

Dczbătind problemele actua
lității, documentele Congresului 
al X-lca, comuniștii din Valea 
Jiului au mereu în vedere că 
m această etapă se cere o mo- 
bibzare maximă a forțelor pen
tru a lutimpina evenimentele 
din august cu rezultate de pres
tigiu. Sint cunoschtc angaja
mentele organizației județene de 
partid luate la începutul anu
lui ; se cunoaște, dc asemenea, 
că, recent, Comitetul județean 
de partid s-a angajat, pe baza 
unui studiu aprofundat și a 
concluziilor la care au ajuns 
colectivele "dc muncă in urma 
rezultatelor obținute. în numele 
tuturor comuniștilor, a masei 
largi de oameni ai muncii ca, 
pină la deschiderea lucrărilor 
Congresului, sarcinile de plan 
vor fi depășite cu cel puțin 100 
milioane lei la producția marfă 
vindută și încasată și cu 40 
milioane lei la beneficii.

întrecerea, in acest an, se des
fășoară între organizațiile de 
partid și acest lucru trebuie să 
se rețină.

De aici, din faptul că între
cerea socialistă a fost inițiată 
și este condusă de către orga
nizațiile dc partid rezidă ma
rile sarcini, marile răspunderi 
care revin comuniștilor.

Rolul conducător al partidu
lui — rol legic — se înfăptu
iește prin activitatea ce o des
fășoară fiecare comunist la lo
cul său de muncă. Nu punem 
la îndoială faptul că membrii 
de partid de la mina Petrila, de 
unde a pornit întrecerea între 
exploatările miniere, nu și-ar 
face pe deplin datoria, precum 
si faptul că iniile dc membri de 
partid de la celelalte mine nu 
se achită prompt de sarcini. Dar 
(in limbajul nostru este și a- 
ccst dar) comuniștii se prezintă 
în fața Congresului cu o mul
titudine de probleme.

Comuniștii acționează în mij
locul oamenilor care, sint și ei 
intr-un proces de continuă 
transformare, mai ales în ce 
privește conștiința. Orice defi
cientă din activitatea noastră 
reflectă. în ultima analiză, ca
rențe în munca de partid, in 
activitatea comuniștilor.

Cind avem asemenea sarcini 
mobilizatoare de realizat, de a 
contribui efectiv la crearea ba
zei de creștere în amplitudine 
a socialismului, comuniștii — a- 
cești oameni totdeauna devo
tați — trebuie, și viața o cerc, 
să fie omniprezențî.

I. M.

Perspective luminoase pentru
afirmarea elanului si inițiativei

creatoare a tinerei generații
Urmate din pag. 1

condiție hotărîtoare a asigurării 
independenței și suveranității 
de stat, a propășirii societății 
noastre.

Imbrățișînd multilateral toate 
domeniile de activitate ale par
tidului și statului nostru in pe
rioada viitoare, Tezele C.C. al 
P.C.K. și proiectul de Directi
ve, care vor fi supuse spre a- 
probarea Congresului al X-lea 
al partidului, sint larg dezbă
tute și de către masele de ti
neri. In contextul general al 
sporirii rolului pe care îl au 
organizațiile de masă și obștești 
in societatea noastră crește și 
răspunderea Uniunii Tineretu
lui Comunist. „Procesele înnoi
toare care au loc în toate do
meniile vieții noastre sociale, 
se subliniază în Tezele C.C. al 
P.C.R., solicită din plin apor
tul tineretului, oferă cîmp larg 
de afirmare elanului și iniția
tivei sale creatoare". Aceste 
condiții determină cerința ca 
organizația revoluționară de ti
neret să-și perfecționeze necon
tenit activitatea in scopul edu
cării tinerilor și mobilizării lor 
la îndeplinirea obiectivelor con
strucției socialiste.

„Organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist, se menționea
ză in continuare în cuprinsul 
Tezelor, trebuie să-și perfecțio-

neze necontenit formele de ac
tivitate, sporindu-și contribuția 
Ia atragerea tineretului in ac
tivitatea economică, in viața 
social-politicâ și culturală a ță
rii. la educarea tinerei gene
rații în spirit revoluționar. Ia 
formarea concepției sale de 
viață materialist-dialectice, Ia 
lupta pentru înfăptuirea politi
cii partidului".

In Tezele C.C. al P.C.R. se 
subliniază : „Școala, familia, U- 
niunea Tineretului Comunist, 
instituțiile de artă și cultură, 
toate organismele sociale și ob
ștești trebuie să-și facă o no
bilă misiune din educarea ti
nerei generații care este che
mată să ducă mai departe fă

clia progresului social pe pă- 
mintul patriei".

Uteciștii, toți tinerii Văii 
Jiului, ca de altfel întregul ti
neret al patriei prețuiește grija 
părintească pe care partidul o 
poartă noii generații. Conduce
rea organizațiilor de tineret de 
către partid, reprezintă chezășia 
ridicării activității fiecărui ute- 
cist, pe o treaptă și mai înaltă. 
.Atașat profund partidului, ho- 
tărit să-și consacre eforturile, 
priceperea și talentul cauzei no
bile a dezvoltării societății so
cialiste românești, tineretul ve
de in realizarea programelor e- 
laborate de partid căile împli
nirii năzuințelor sale, afirmă
rii sale multilaterale.
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Exploatarea minieră
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Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
Joi au Început in Capitală 

lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor din Ro
mânia. La plenară iau parte 
membrii și membrii supleanți 
ai Consiliului Central, mem
brii Comisiei Centrale de cen
zori, membrii birourilor exe
cutive ale Uniunii sindicatelor 
pe ramuri profesionale, .șefi de 
secție și alți activiști ai Con
siliului Central al U.G.S.R., 
președinți ai Consiliilor jude 
țene ale sindicatelor, repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere.

Plenara are următoarea or
dine dc zi:

— Dezbaterea Tezelor Comi

tetului Central ai P.C.R. și a 
proiectului de Directive ale 
Congresului al X-lea al Par
tidului.

— Raportul cu privire la 
starea de sănătate a salariați- 
lor, îmbunătățirea asistenței 
medico-sanitare și respectarea 
măsurilor de prevenire a îm
bolnăvirilor profesionale.

La primul punct al ordinei 
de zi, a luat cuvintul tovară
șul Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care 
a făcut o amplă expunere in 
legătură cu Tezele C.C. al 
P.C.R. și Proiectul dc Direc

tive ale Congresului al X-lea 
al Partidului și sarcinile care 
revin sindicatelor în lumina a- 
cestor documente.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvintul numeroși vorbi
tori care au subliniat însem
nătatea Documentelor elabora
te de Comitetul Central al Par
tidului și au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătăți
rea activității de viitor.

Tntr-o atmosferă de caldă 
însuflețire, Plenara a adoptat 
textul unei scrisori adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Lucrările plenarei continuă.

(Agerpres)
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Concursul va avea loc în ziua de 7 iulie

1969, ora 8, la sediul exploatării.

Cererile împreună cu actele se vor depune 

la biroul personal pînă la data de 5 iulie 1969.

Informații suplimentare se pot obține zil

nic între orele 7—15,30 la biroul personal.
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VINERI 4 IULIE

10,00 Telc-enci<!opcdia (re
luare).

11,00 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lanterna magică. Fil

mele: „Peti la concursul 
de frumusețe" și ..Dia
mantul**.

17.50 Limba spaniolă (relua
re).

18.15 Sport in vacanță. Să 
iinațâm înotul (1).

18.35 Program dc balet.
19.00 Tclc-universitalea. Ci

clul „Viața". Apă, car- 
bon„. și încă ceva.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Bulei in meteorologic.

20.00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din ma
rca dezbatere.

20.15 Film artistic „Ciclonul 
începe la noapte" — 
producție a studiouri
lor sovietice.

21.30 Monografii contempora
ne. Dealuri in mers.

21.50 Reflector.
22,05 Cintece vicnezc inter

pretate de Jean Iaco- 
bcscu .

22.25 Mull c dulce și fru
moasă. Emisiune de lim
ba româna.

22.50 Ansamblul de vario
le al studenților din 
Pittsburg.

23,20 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic.

23.30 închiderea emisiunii.

radio
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PROGRAMUL

\ PENTRU 
SÂPTĂMÎNA 
VIITOARE

I DUMINICĂ 6 IULIE
8,30 Deschiderea emisiunii. 

. De strajă patriei.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii.
10.30 Ora satului.
11.30 Concert simfonic.
17,00 Realitatea ilustrată Tv. 

— emisiune magazin.
18,10 Roman foileton. Poves

tea unei femei (II).
19,00 Cu Ansamblul artistic 

U.T.C. în țară și peste 
hotare.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

19.45 Reporlaj-anchetă : Che
marea șantierelor. Stu
denții la muncă patrio
tică.

20.15 Seară de teatru Tv. ■
22,25 Telejurnalul dc noapte.
22,40 Publicitate.
22.45 Muzică ușoară româ

nească.
23.15 TelesporL

LUNI 7 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Biblioteca lui Așchiuță.
17.50 Ex-Terra ’69, Emisiune 

pentru pionieri și șco
lari.

18,20 Ateneul tineretului.
18.50 Criterii. Gong.
19.15 „Pe sub poale de Fe- 

leac" — muzică popu
lară.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbalere.

20.15 Steaua fără nume. Emi- 
siune-concurs de muzică 
ușoară.

21.15 Roman foileton. Lunga 
vară fierbinte (X).

22.05 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolgic.

22.20 Publicitate.
22,25 Cadran — emisiune de 

actualități internațio
nale.

22,55 Varietăți pe peliculă.

MARȚI 8 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor.
17,50 Tinere, cunoaște-ți țara! 

Itinerar de vacanță pe 
plaiuri argeșene. Film.

18.20 Dialog muzical cu Lui
za Costachc și Dorin A- 
nastasiu.

18,40 Din lumea științei. Efi
ciența cercetării științi
fice.

19.15 Cintă fanfara Căminu
lui cultural din comuna 
Batăr, județul Bihor.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,45 Congresul al X-lea al 

P.C.K. Cu carul de re

portaj în țară. Aveți le
gătura cu... Bacău.

20,15 Film artistic: Marele 
restaurant.

21.40 Prim plan.
22,00 Invitata noastră : Cintă- 

reața de muzică ușoară 
Laila Kinnunen (Fin
landa).

22,20 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22,35 Publicitate.
22.40 Criterii.

MIERCURI 9 IULIE
10,00 Limba franceză (re

luare).
10,25 Ce-ați dori să revedeți ! 

A 12-a noapte — de W. 
Shakespeare.

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor.
17,50 Imagini estivale. Cu ti

nerii noștri telespecta
tori pe stadioane și la 
ștranduri.

18.15 Pentru școlari. „Un ier
bar... nemaivăzut!".

18,45 Tribuna economică. 
Competența Comitetelor 
de direcție.

19.15 Muzică si jocuri popu
lare.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-cinemateca.
21.50 Reflector.
22,05 Convorbiri literare.
22,45 Telejurnalul de noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

23,00 Publicitate.
23,05 Dialog cu telespecta

torii.

.101 10 IULIE
10.00 Limba engleză (reluare).
10,25 Limba germană (re

luare).
10.50 Ce-ați dori să revedeți? 

Film artistic : Karin, fi
ica lui Mans.

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Cei trei 

mușchetari (II).
17.50 Un interpret îndrăgit 

al cintecului munte
nesc : Benone Sinulescu.

18,15 Studioul pionierilor. (In- 
terviziune).

18.40 Consultație tehnică Tv. 
19,00 Cronica ideilor. Dinami

ca democrației socialis
te in țara noastră.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Transfocator.
20.30 Avanpremieră.
20.40 Film artistic. Telegra

me.
22.00 Permanențe lirice. Ver

suri.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Publicitate.
22.35 Muzică ușoară interpre

tată de formația „Ve
nus'*.

23,00 Itinerar european.

VINERI 11 IULIE
10.00 Limba rusă (reluare).
10,25 Limba spaniolă (re

luare).
10.50 „La șase pași de o ex

cursie". Emisiunc-con- 
curs pentru pionieri și 
școlari.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. Cei trei 

mușchetari (III).
17.50 Sport în vacanță.
18.15 Pe scenele lirice ale ță

rii — Iași.
18,45 Tele-universitatea.
19.15 Cintece și jocuri popu

lare.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Congresul al X-lea al

P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20.15 Film artistic : Sfîrșitul 
agentului W4C. O come
die polițistă a studiouri
lor cehoslovace.

21,40 Monografii contempo
rane.

21,55 Prolog Mamaia 1969.
22.15 Reflector.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 Publicitate.
22,50 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de. limbă 
română.

SIMBÂTA 12 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17J5 Bele și Sebastien (re

luare).
18.30 Marea tinereții (Inter- 

viziune). Program dis
tractiv de cintece și 
dansuri. Transmisiune 
de la Sofia.

19.00 Lumea copiilor.
19.20 La volan — emisiune 

pentru automobiliști.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Cu carul de re
portaj in țară. Aveți le
gătura cu Oradea.

20.15 Telc-enciclopcdia.
21.15 Monografii contempora

ne. Porțile dc fier (emi
siunea a 111-a).

21.30 Recital Cliff Richard. 
22,05 Telejurnalul de noapte.
22.20 Publicitate.
22,25 Film serial. Comisarul 

Maigret.
23.15 Romanțe.
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VINERI 4 Il’LIE 1969 

PROGRAMUL I

5.05—6.00 Program muzical 
de dimineață : 6.05—9.30 Mu
zică și actualități ; 9.30 Mi
orița ; 10.05 Așa se joacă pe 
la noi : 10.15 Cintccc pentru 
copii ; 10.30 Din țările so
cialisto. Emisiune de la Mos
cova : 11.05 Să înțelegem
muzica : 11.30 Poemul sim
fonic „Pinii din Roma' 
de Respighi ; 12.00 Din cro
ația compozitorului Mălinea- 
nu ; 12.30 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal : 
13.22 Melodii interpretate de 
Puica Igiroșanu : 13.35 For
mațiile Florca Mihai și Ro
ger Danneels : 13.50 Zece
minute cu Manolo Escobar ; 
14.00 La acordeon Ilie Udilă: 
14.10 Vreau să știu : 15.00 
Radioclub turistic ; 1520 Din 
pîlnia gramofonului ; 15.30 
Compozitorul săptâminii. 
Franz Liszt; 16.00 Radiojur
nal ; 16.20 Cîn'.u Roxana Ma
tei ; 16.„0 Biluniu) marilor 
realizări : 16.45 Prelucrări
corale: 17.05 Antena tine
retului : 17.30 Cintă Ale
xandru Grozuțâ, Ioana Cră
ciun și orchestra ..Doina Ar
geșului* din Pitești ; 18.03 
Muzică ușoară ; 18.10 Știin
ță, tehnică, fantezie; 18.35 
Varietăți muzicale ; 19.00
Gazeta’ radio : 1920 Săptă- 
mina unui meloman ; 20.10 
Vedete ale muzicii ușoare: 
Cliff Richard ; 20.30 Emines
ciana : 20.35 Pentru magne
tofonul dv. : 21.00 Acasă la 
Șcrban Cioculescu ; 21.20
Revista șlagâ'Hor: 21.35
Sport; 21.45 Revista șlagă
relor : 22.00 Radiojurnal.

■ Buletin meteorologic ; 22.20 
La balul de sîmbătâ seara : 
22.55 Moment poetic; 23.00 
Expres melodii ; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

6.10 Veselie pe portativ :
6.45 Cintedo și jocuri ; 7.00 
Radiojurnal. Sumarul pre
sei ; 7.11 In sunet de fan
fară ; 7.30 Cintă Gabriela 
Teodarescu și Ton Ulmeanu;
7.45 Orchestra de muzică
populară a Filarmonicii din 
Cluj ; 8.10 Tot înainte ; 9.00 
Matineu de operă ; 10.25 Me
lodii estivale: 11.00 Soli/-’ 
și formații artistice de ama 
lori ; 11.30 Bibliotecă dc poe
zie românească : 11.50 Cin- 
lecul săptăminii : 12.15 Ca
leidoscop muzical : 13.00 De 
la 1 la 5 — emisiune de 
divertisment muzical ; 17.05 
Viața de concert a Capita
lei : 17.40 Rad iopu-bl ici țațe ; 
18.00 O melodie jx* adresa 
dumneavoastră ; 13.30 Oa
meni dc seamă. Lomonosov: 
18.50 Nestemate folclorice : 
19.00 Pagini corale : 19.20 
Revista literară radio : 1950 
Muzică din operete : 20.00 
Concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii „Georgc 
Enescu" ; 22.20 Teatru seri
al ; 22.43 Romanțe : 23.05
Din creația lui Theodor Grl- 
goroiu; 23.50 Din cintccele 
lui Jocqucs Brel.

filme
w ■ ■ t » v^t

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Noaptea e făcută pentru 
a vish ; Republica : Pianele 
mecanice ; LONEA — 7 No
iembrie : Doctorul Aumădoa- 
rc ; Minerul : Ziua in care 
vin peștii : VI I C \N : Profe
sioniștii ; LUPENI — Cultu
ral : Răutăciosul adolescent.

__________________________
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Dezbaterile din guvernul

Consiliul de Securitate
a ordonat

armatei

A 24-a ședință a Conferinței
cvadripartite in problema

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a în
trunit din nou miercuri pentru 
a discuta situația din partea 
arabă a orașului Ierusalim, a- 
flată sub ocupația trupelor is
rael ienc. La lucrări au partici
pat fără drept de vot repre-

zentanții Iordaniei, Israelului, 
Republicii Arabe Unite, Arabiei 
Saudite, Marocului, Irakului șl 
Indoneziei. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Marocului, Zam- 
biei, Nepalului, Finlandei. Un
gariei. Libanului. Iranului, In
doneziei, Siriei și Israelului.

și politiei
să preia paza
principalelor

vietnameză

Plenara C.C. al Partidului
institufii

Socialist Italian
ROMA 3 (Agerpres). — Miei 

curi după-amiază 
lucrările 
Central 
italian, 
nare esl 
în 
majorități omogene care să 
conducă activitatea de viitor a 
partidului.

în capitala Italiei nu se face 
un secret că de rezultatele a- 
cestci plenare depinde soarta 
actualei coaliții guvernamenta
le de centru-stinga. Deschide
rea lucrărilor a fost făcută de 
președintele P.S.I- Pietro Nen- 
ni, care a lansat un apel la 
unitate.

Actuala criză din rândul 
P.S.I. a apărut imediat după 
Congresul dc unificare al P.S.I. 
cu P.S.D.T. din octombrie 1966. 
în perioada care a urmat Con
gresului. după multe tratative 
epuizante s-a reușit în cele din 
urma, să se închege o majori
tate de 53 la sută, formată a- 
proape în totalitate din foști 
membri ai Partidului social
democrat și din aripa de dreap- 
t a fostului P.S.I. Curând in
să in sinul acestei majorități, 
mai precis între adepții curen
tului „Revoluția și Unitatea 
socialistă”, care are în frunte 
pe Francisco De Martino, și 
partizanii secretarului național 
al partidului Mauro Ferri au 
apărut neînțelegeri. Lui Fran
cisco De 
în cele 
Mancini, 
publice. 
Mauro Ferri că se lasă tot mai 
mult influențat de aripa social- 
democrată. Rindurile celor ce 
se împotrivesc vechii majori
tăți s-au lărgit prin adeziunea 
fracțiunii „Angajamentul so
cialist" care are ca lider pe 
Antonio Giolitti. în ultimele 
săptămîni grupurile Revoluția 
și unitatea socialistă, angaja
mentul socialist și adepții lui 
Giacomo Mancini au ajuns la 
o înțelegere cerind o reevalua
re a situației politice în inte
riorul Comitetului Centrai

au început 
Plenarei Comitetului 

1 Partidului Socialist 
Scopul actualei ple- 

»te reluarea dezbaterii 
erca realizării unei noi

Martino i s-a alăturat 
din urmă Giacomo 
ministrul lucrărilor 

care reproșează lui

Noul cabinet
irlandez

DUBLIN 3. (Agerpres). Jack 
Lynch a fost confirmat ca prim- 
ministru al Irlandei, iar ca ad
junct al său, protestantul 
Erskine Childers.

Partidul Fianna Fail al cărui 
membru este și Jack Lynch, a 
clștigat 75 din cele 144 de lo
curi în D.A.I.L. (Camera infe
rioară irlandeză) la alegerile 
din luna trecută.

Noul cabinet irlandez nu a 
suferit modificări importante 
față de cel precedent. Se re
marcă numirea lui Paddy 
Hillery in funcția *xie ministru 
al afacerilor externe, exercita
tă pînă acum de Frank Aiken.

stabilirea unei noi majorități, 
precum și alegerea lui Giaco
mo Mancini, in funcția de se
cretar național al P.S.I. îm
potriva acestui grup se ridică 
însă foștii social-democrați, ca
re au amenințat că se vor 
retrage din partid. Actuala 
plenară a C.C. al P.S.I. are 
deci misiunea de a dezbate 
două rezoluții : prima elabora
tă de curentele Mancini — 
De Martino — Giolitti, care 
caracterizează actuala politică 
a partidului „limitată" și „pri
zonieră a schemelor depășite" 
și cere „reexaminarea princi
piilor și metodelor tradiționa
le". Al doilea document ela
borat de Mauro Ferri și de 
foștii social-democrați respinge 
de la bun început rezoluția pre
cedentă. Divergențele dintre 
cele două grupări apar grave, 
ceea ce determină pe mulți ob
servatori să afirme că „divor
țul" dintre aceste două curente 
nu va putea fi evitat.

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). 
— Guvernul Uruguayan a ordo
nat miercuri armatei și poli
ției să preia paza principalelor 
instituții și să fie gata pentru 
a împiedica greva generală de 
32 de ore, declarată la chema
rea federației sindicale, Con
venția națională a muncitori
lor. Ordinul de grevă a fost 
lansat, prin manifeste clandes
tine, deoarece guvernul a inter
zis reuniunile sindicale în ba
za legii cu privire la institui
rea „măsurilor de securitate**. 
Greva a început miercuri la 
ora 15. dar nu se așteaptă să 
afecteze instituțiile de stat, 
deoarece toți funcționarii și 
lucrătorii acestui sector au fost 
„militarizați". Potrivit agenției 
U.P.I., se crede însă că acțiu
nea revendicativă se va bucu
ra de ecou în majoritatea în
treprinderilor industriale și 
comerciale.

Convenția națională a munci
torilor din Uruguay, care gru
pează 500 000 de salariați. a 
ordonat încetarea lucrului în 
somn de protest împotriva in
troducerii „măsurilor de secu
ritate" la 24 iunie și în spri
jinul cererilor de mărire a sa
lariilor.

PARIS 3 (Agerpres). — Joi 
s-a întrunit la Paris cea de-a 
24-a ședință a Conferinței cva
dripartite în problema vietna
meză. Delegatul R.D. Vietnam, 
ambasadorul Ha Van Lau, a 
declarat că forțele americano- 
saigoneze intensifică acțiunile 
militare în Vietnamul de sud 
și continuă să atace partea 
sudică a Vietnamului de nord.

în intervenția sa, șeful dele
gației americane, Henry ‘Ca
bot Lodge, a făcut cunoscut că 
Statele Unite și administrația 
de la Saigon vor examina lima 
viitoare posibilitatea unei noi

reduceri a efectivului forțelor 
americane din Vietnamul de 
sud, adăugind că o asemenea 
reducere este condiționată 
un număr de factori și ea 
te fi hotărâtă numai de 
ședințele Nixon.

Conducătoarea delegației 
vcrnului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud, Nguyen Thi Binh, a 
declarat că retragerea a 25 000 
soldați 
mul do sud nu semnifică 
dezcscaladarc a conflictului, 
doar o regrupare a forțelor 
mericano-saigonezc.

VIETNAMUL DE SUD
rea

unde o casă cu 7

in ziua inaugurării.

A GERMANIEI : Un record mondial în construc
ția clădirilor s-a stabilit la Hamburg, 
etaje a fost ridicată în 5 zile terminîndu-se concomitent 
și finisarea interioară.

IN FOTO : Clădirea
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Lupte sporadice
în diîerite regiuni

SAIGON 3 
în ultimele 24 
patriotice sud-vietnameze 
efectuat șapte bombardamente 
asupra unor obiective inamice, 
după cum a apreciat coman
damentul american de la Sai
gon. Printre obiectivele viza
te, relatează corespondentul a- 
genției France Presse, figurea
ză o poziție a diviziei „Ame- 
rical" (530 km de Saigon), pre
cum și o seTie de obiective 
militare din regiunile Khc Sanh 
și Piei Ku.

S-au înregistrat lupte spo
radice în diferite regiuni. Un 
convoi militar alcătuit din opt 
camioane a căzut într-o am- 
busoadă a patrioților între lo
calitățile Nha Trang și Lam 
Dong. în provincia Quang Ngai, 
patru soldați americani au fost 
uciși și alți opt răniți 
cursul unei ciocniri cu o 
pă a forțelor patriotice.

Bombardierele „B-52“ au 
sat peste 700 tone de bonibe

(Agcrpres). — 
de ore forțele 

‘•au

în 
gru-

lan-

diverse locuri considerate 
importanță strategică".

O
SAIGON 3 (Agerpres). — 

Un grup de deputați din Ca
mera reprezentativă a așa-zi- 
sului parlament saigonez l-a 
acuzat pe primul ministru Tran 
Van Huong de „incapacitate** 
și „ineficientă**, cerînd demi
sia sa și a cabinetului pe ca- 
re-1 conduce, relatează de la 
Saigon corespondentul agenției 
U.P.I. Aceste acuzații constituie 

■ obiectul unei petiții adresate 
președintelui Thieu, care a fost 
semnată de 92 din cei 135 de 
membri ai Camerei Inferioare.

O
SAIGON 3 (Agerpres). — 

241 militari americani au fost 
uciși și 1 674 răniți in cursul 
luptelor desfășurate in Vietna
mul dc sud săptămînă trecută, 
s-a anunțat la Saigon. Pierderi
le forțelor saigoneze in pe
rioada menționată se cifrează, 
potrivit acelorași surse oficiale, 
la 44G de morți.

în 
„de
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Maimuța cosmonaut Bonny
a început să creeze

probleme la Houston
WASHINGTON 3. Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Bonny, 
prima maimuță lansată sîmbă- 
ta trecută în spațiul cosmjc 
de la cosmodromul Cape 
Kennedy, a început să creeze 
probleme cercetătorilor de la 
centrul de urmărire a zboru
rilor exlraatmosierice - din 
Houston, cu toate că misiu
nea „Biosatelitului numărul 3“ 
— în care călătorește Bonny 
se desfășoară normal, potrivit 
programului prestabilit. .

După trei zile de la lantsare, 
cercetătorii din Houston au 
anunțat că adolescentul 
Bonny, a cărui misiune spați
ală va ajuta cercetătorii să 
dezlege unele enigme privind 
efectele zborului de lungă du
rată, în condiții de imponde
rabilitate asupra animalelor, 
a încetat să se mai joace cu 
jucăriile ce-i stau la dispozi
ție în cabina sa. Medicii au 
declarat că aceste jocuri a- 
veau ca efect o variație a 
frecvenței biocurenților crefe-

ru/u; maiznu/ei, dînd astfel 
specialiștilor posibilitatea de 
a studia comportamentul sis
temului nervos central al a- 
cesteia și schimbările' inter
venite ca urmare a imponde
rabilității pe tot cuprinsul ce
lor 30 de zile de zbor. Se 
speră Insă că in viitoarele zi
le, Bonny, acum derutat de 
imponderabilitate și melan
colic datorită singurătății și 
plictiselii, Iși va relua -jocul.

Olicialitățile N.A.S.A. con
sideră „misiunea Bonny" de 
o mare Însemnătate pentru 
programul spațial american, 
intrucit ea urmează să furni
zeze o serie de date prețioa
se asupra zborurilor de lun
gă durată și capacităților de 
rezistență a organismului u- 
man la astlel de zboruri. Cel 
mai îndelungat zbor cosmic 
Întreprins pînă acum de as- 
tronauții americani nu a de
pășit două săplămini. N.A.S.A. 
a planiiicat deja zboruri de 
56 de zile.

■

■

■
O

■■■■■■■■

R. P. POLONA: Fabrica dc automobile „Zeran" din 
Varșovia construită in 1948 și modernizată mereu pe 
parcurs are o capacitate de producție din ce in ce mai 
mare. Sînt cunoscute automobilele „Sirena", iar acum 
produce după o licență italiană automobile „Fiat 125**.

IN FOTO: O linie de asamblare pentru „Fiat 125".

PE SCURT

Guvernul

argentinian

a decretat

„sfare de asediu**

a

BUENOS AIRES 3 (Agerpres).
— Mii de muncitori din Buenos, 
Aires au participat miercuri 
la funeraliile lui Augusto Van- 
dor, unul din principalii lideri 
sindicali argentinieni, care
fost asasinat de persoane ne
cunoscute cu gloanțe trase din 
arme automate și revolvere. 
Cortegiul funerar s-a întins pe 
o distanță do 4 kilometri, trans- 
formindu-se într-un „marș al 
tăcerii". în cursul dimineții 
s-au produs mai multe explozii 
în apropierea clădirii Uniunii 
muncitorilor metalurgiști, un
de era depus corpul lui Van- 
dor.

Guvernul argentinian a de
cretat „stare de asediu** pe 
/ntreg teritoriul țării.

PE SCURT

Joi a avut Ioc la Praga SEM
NARE/! ACORDULUI CU PRI
VIRE LA COLABORAREA IN 
DOMENIUL TURISMULUI IN
TRE OFICIUL NAȚIONAL DE 
TURISM DIN ‘ "
SOCIALISTA 
MINISTERUL 
EXTERIOR AL 
SLOVACE.

REPUBLICA 
ROMANIA ȘI 
COMERȚULUI 

R.S. CEHO-

Observatorul seismologie din 
Torino a înregistrat în cursul 
nopții de miercuri spre joi un 
CUTREMUR DE PAMÎNT ca
re s-a resimțit în întreaga va
le a Piemontului. Panica care 
s-a creat a determinat pe mulți 
locuitori din Torino și din lo
calitățile apropiate, să-și pără
sească in grabă locuințele.

GREVA DOCHERILOR DIN 
PORTURILE LIVERPOOL ȘI 
SOUTHAMPTON S-A EXTINS 
și asupra docurilor londoneze, 
unde muncitorii au încetat lu
crul, în semn de solidaritate 
cu tovarășii lor care lucrează 
la unul din podurile mobile 
ale portului. Aceștia au refu
zat să-și continue lucrul în 
momentul în care autoritățile 
au concediat un membru al e- 
chipei lor. Greva a împiedicat 
intrarea în docuri a navelor 
cu un deplasament mai mare 
de 16 000 tone, ca urmare a 
nefuncționării instalațiilor de 
ridicare a podului.

In R.F.G. s-au introdus APA
RATE RADAR PENTRU A 
CONTROLA NU NUMAI VI
TEZA AUTOVEHICULELOR, 
DAR ȘI DACA CONDUCĂTO
RII AUTO RESPECTA DIS
TANȚA REGLEMENTARA fa
ță de vehiculul din fața lor. 
Pînă acum nu exista posibili
tatea de a prinde pe contra- 
venienții care nu respectau a- 
ceastă distanță, deoarece poli
ția de circulație nu se putea 
bizui decit pe supoziții, care 
în fața tribunalului nu contau 
ca dovezi.-

Acum, situația s-a schimbat 
datorită radarului. Aparatul 
este instalat pe un pod. Pe 
autostradă sînt așezate — in
vizibile pentru conducătorii 
auto — dispozitive pentru mă
surat distanțele.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE

Războiul din Nigeria
Deși informațiile sînt frag

mentare și contradictorii, după 
cum provin dintr-o parte sau 
din cealaltă, este incontestabil 
că trupele federale și-au accen
tuat in ultima vreme în mod 
sensibil presiunea asupra teri
toriului pe care îl controlează 
forțele biafreze. După cum se 
afirma intr-un raport al echi
pei de observatori internațio
nali formată din reprezentanți 
ai Canadei, Poloniei, Suediei 
și Marii Britanii, in prezent 
suprafața biafreză reprezintă 
doar puțin peste 1 la sută din 
întregul teritoriu nigerian. 
>Trebuie să se recunoască, scria 
ziarul „Le Monde", că, în ciu
da unei stabilizări temporare 
■a frontului și in ciuda contrao
fensivelor episodice, adesea vic
torioase, „reduta biafreză" se 
restrânge treptat. Bineînțeles, nu 
este de așteptat ca biafrezii să 
depună definitiv armele pentru 
că au trebuit să mai cedeze 
cîțiva kilometri, chiar dacă în 
această retragere ei ar fi nevoi- 
{i să-și abandoneze ultima ca
pitală. Dar, cu toată combatixi- 
tatea lor, forța de rezistență și 
întăririle in armament pe care 
le-au primit in ultimele luni, 
superioritatea numerică și mi
litară a federalilor este atît de

copleșitoare incit 
poate imagina azi . ________
a situației militare".

In vederea găsirii unei moda
lități de soluționare a conflic
tului, Organizația Unității Afri
cane a depus intense eforturi, 
în special după crearea unui 
comitet de pace, prezidat de 
împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie. Dacă aceste eforturi n-au 
fost încununate pină în pre
zent de succes, aceasta sc da- 
torește mai ales intransigen
ței părților aflate în luptă. 
Perspectiva unei soluționări 
prin mijloace politice, prin tra
tative directe, apare deocam
dată îndepărtată.

Acest război a provocat da
une mari economiei țării. Du
pă cum apreciază guvernul fe
deral nigerian, suma necesară 
țării pentru a recupera în ur
mătorii patru ani pierderile 
suferite în timpul războiului se 
ridică la 1 163 milioane lire 
sterline. Războiul intre Nigeria 
federală și Biafra a întrerupt 
aplicarea programului de dez
voltare de șase ani.

Evoluția acestui grav con
flict ' . ...................
impune desfășurarea 
eforturilor in vederea 
unei soluții care să răspundă 
aspirațiilor locuitorilor acestei 
țări.

cu greu se 
o răsturnare

de pe teritoriul african 
tuturor 
găsirii

Tensiune la Seul
De aproape o săptămînă Se

ulul a devenit teatrul unor ma
nifestații deosebit de puternice. 
Mii și mii de sud-coteeni au 
ieșit pe străzile orașului, de
monstrând împotriva politicii de 
represalii și teroare, de însce
nări judiciare, arestări și de
tențiuni duse de actualul regim 
condus de Pak Cijan Hi. De
monstrațiile. violentele ciocni
ri cu poliția, condamnările la 
moarte sau închisoare pe dife
rite termene constituie atmos
fera caracteristică a capitalei 
sud-coreene. De data aceasta 
— după cum relatează cores
pondenții agențiilor de presă — 
nemulțumirile au fost amplifi
cate de noul proiect de amen
dament la „constituție", menit 
să permită președintelui Pak 
Cijan Hi să-și prelungească 
mandatul pentru încă patru ani. 
Nici de data aceasta n-au lip
sit ciocnirile violente, soldate 
cu sute de răniți de ambele 
părți, precum și arestarea unui 
mare număr de persoane.

Acțiunile de protest de la 
Seul se înscriu in puternicul 
curent anli-dictalorial care 
străbate dc la un capăt la al
tul Coreea de sud. Ele reflec
tă cu pregnanță rezistența in-

verșunată pe care o opun mase 
din ce în ce mai largi încer
cărilor de perpetuare la putere 
a juntei militare sud-coreene. 
Aspirațiile maselor sînt înăbu
șite prin măsuri de teroare. In 
rîndul celor condamnați la 
moarte sau închisoare pe viață 
se înscriu profesori universitari, 
studenți, personalități ale viei ii 
politice și sociale. Arestările 
se fac în baza faimoaselor legi 
privitoare la «securitatea sta
tului" și la „lupta împotriva 
comunismului", în virtutea că
rora oricine poate fi judecat) 
fără probe. La acestea se ada
ugă starea de înapoiere a eco
nomiei, subjugată intereselor 
monopolurilor străine, precum 
și existența unui număr mare 
de șomeri — aproximativ 7 
milioane. Populația sud-core- 
eană este împovărată, de ase
menea, cu imensele cheltuieli 
pentru înarmare, care ating 
sume ce reprezintă 70 Ia sută 
din bugetul statului.

Realitatea demonstrează că o 
asemenea politică, contrară in
tereselor naționale, nu poate 
avea șanse de supraviețuire. Pe 
un front larg la care participă 
muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți, regimul dictatorial din 
Coreea de sud întâmpină o re
zistență crescîndă.

Un nou președinte
Preluarea funcției de preșe

dinte al Republicii Federale a 
Germaniei de către Gustav 
Heinemann marchează un mo
ment important în viața poli
tică vest-germană. El este pri
mul social-democrat care deți
ne această funcție. Predecesorii 
săi au fost liber-democratul 
Theodor Heuss și creștin-demo- 
cratul Heinrich Lubke. La nu
mai cîteva zile după alegerea 
sa, Heinemann a făcut declara
ții care au stîrnit comentarii 
dintre cele mai diverse in pre
sa occidentală. Președintele 
ales a abordat cele mai spinoa
se probleme politice pentru vii
torul statului vest-german intr-o 
manieră nouă în raport cu po
litica de rutină din anii trccuți. 
Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Stuttgarter Zeitung". vor
bind despre armata vest-germa
nă, Heinemann a arătat că a- 
ceasta ar putea fi «repusă în 
discuție, în cazul cind s-ar 
contura o soluție politică mai 
avantajoasă". El preciza atun
ci că o asemenea soluție ar pu
tea fi transpusă în viață prin 
renunțarea la politica de bloc 
și ieșirea din pactul militar 
nord-atlantic. Iar într-un alt 
interviu acordat cotidianului

hamburghez „Die Welt", el a 
țindt să sublinieze că „înarma
rea nu poate constitui o cale 
pentru restabilirea comunității 
poporului nostru și că, dimpo
trivă, printr-o astfel de înar
mare, scindarea Germaniei și 
chiar a Europei se va adinei". 
Heinemann a fost unul din 
aceia care s-au pronunțat cu 
hotărâre împotriva prescrierii 
crimelor de război naziste.

Bineînțeles că astfel de pozi
ții au stîrnit nemulțumirea 
acelor cercuri politice care con
tinuă să fie dominate de con
cepții învechite. Presa vest-ger
mană remarcă de altfel că po
ziția lui Heinemann nu consti
tuie o surpriză. Deținînd por
tofoliul de interne în cabinetul 
Adenauer, el a demisionat în 
1950 in semn de protest față de 
politica de relnarmare a Ger
maniei occidentale.

Ziarul francez «Le Monde", 
comentând alegerea lui Heine
mann ca șef al statului vest- 
german, scria că constituția 
Republicii federale îi recu
noaște o competență foarte re
strânsă. Ea nu-1 împiedică, insă, 
pe marginea textelor, să arun
ce in balanță întreaga greutate 
a autorității și prestigiului său.

I. ALEXANDRESCU

Potrivit agenției V.N.A., De
partamentul Politic general al 
Armatei Populare a R.D. Viet
nam a hotărî t ca DIN CONSI
DERENTE UMANITARE ȘI 
CU OCAZIA ZILEI INDEPEN
DENȚEI POPORULUI AME
RICAN, să elibereze trei ame
ricani capturați in Vietnamul 
de nord și să permită ameri
canilor făcuți prizonieri în 
RJD. Vietnam să primească pa
chete de la familiile lor.

„După zborul cabinei spa
țiale „Apollo-U**, STATELE 
UNITE INTENȚIONEAZĂ SA 
TRIMITĂ SPRE LUNA IN UR
MĂTORII ANI ALTE NOUA 
NAVE**, a declarat Wernher 
von Braun, săptămânalului aus
triac „Wochenpresse**. Aceste 
zboruri in direcția satelitului 
natural al Pămîntului, a spus 
savantul american de origină 
germană, vor avea ca scop con
tinuarea cercetărilor științifice 
asupra Lunii. Wernher von 
Braun a precizat, de asemenea, 
că în programul NJL.S.A. este 
prevăzută lansarea unei stații 
spațiale locuite, aflată în mo
mentul de fată in construcție.

■ ■■

Ediția europeană a ziarului 
„International Herald Tribune" 
relatează că IN FIECARE LU
NA DEZERTEAZĂ CITE 20 
LA FIECARE MIE DE SOL
DAȚI SAIGONEZI. Numărul 
dezertărilor — subliniază zia
rul — este mai mare cu 12 la 
sută decit acela înregistrat în 
cursul anului trecut. Aceste 
date au fost prezentate de re
gimul saigonez în cadrul unei 
reuniuni, desfășurate cu ușile 
închise, a parlamentului de la 
Saigon.

Președintele Franței, GEOR
GES POMPIDOU, VA FACE O 
VIZITA OFICIALA LA BONN 
la începutul lunii septembrie, 
pentru a avea întrevederi cu 
cancelarul Kurt Georg Kiesin- 
ger, a anunțat purtătorul de 
cuvînt al guvernului vest-ger- 
man.

Intr-o scrisoare deschisă a- 
dresată Casei Albe, un grup 
dc PESTE 100 DE PERSONA
LITĂȚI AMERICANE se pro
nunță pentru inițierea de ne
gocieri in vederea interzicerii 
experiențelor subterane cu ar
me nucleare de mare putere.

Printre semnatarii scrisorii 
se numără dr. Jerome Weisner, 
fost Consilier științific al pre
ședinților Kennedy și Johnson, 
senatorul republican Charles 
Goodell, Walter Reuther, pre
ședintele Sindicatului unit al 
muncitorilor din industria de 
automobile și aviatică, genera
lul David Shoup, fost coman
dant al infanteriei marine.

RACHETA „EUROPA-1", 
LANSATA joi de la baza 
AUSTRALIANA WOOMERA, 
A EȘUAT.

Potrivit datelor telemetrice, 
primele două trepte au func
ționat corect, însă cea de a 
treia treaptă nu a putut atinge 
viteza suficientă pentru a plasa 
satelitul pe orbită.

în capitala Belgiei S-A DES
CHIS AL 9-LEA CONGRES 
AL CONFEDERAȚIEI INTER
NAȚIONALE A SINDICATE
LOR LIBERE.

In cursul celor șapte zile do 
dezbateri, vor fi prezentate mai 
multe rapoarte asupra activi
tății sindicatelor afiliate 
C.I.S.L.
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Locuitorii __
franceze Chabottes 
martorii unui CAZ 
TOTUL DIN COMUN: .
BLOC DE GHEAȚA DE 
PROXIMATIV 200 KG „A CA-] 
ZUT DIN CER*' in grădina u«? 
nui agricultor.

Mulți își pun întrebarea da-, 
că blocul de gheață nu a fost1 
pierdut de un avion, care zbura, 
pe de-asupra acestei localități, I 
s-au dacă acesta nu s-ar da- 
tora unui fenomen atmosferic] 
încă necunoscut.

Postul de radio Bagdad 
anunțat că generalul de briga
dă Saadoun Ghaidau, membru 
al Consiliului Revoluționar din 
Irak, a avut O ÎNTREVEDERE 
CU MAI MULȚI CONDUCĂ
TORI KURZI in districtul Kir
kuk. Potrivit postului de radio, 
generalul Ghaidan i-a asigurat 
pe liderii kurzi că vizita sa 
urmărește întărirea cooperării 
între populațiile kurdă și ara
bă care trăiesc în Irak. Potri
vit agențiilor occidentale de 
presă. în ultima vreme ar fi 
fost reluate luptele dintre tru
pele irakiene și triburile kurde.

i

Nava „Ra“ construită din 
papirus, la bordul căreia cu
noscutul explorator norvegi
an Thor Hayerdahl, însoțit 
de șase specialiști din dife
rite țări, încearcă să traverse
ze Oceanul Atlantic, a ajuns 
miercuri LA JUMĂTATEA 
TRASEULUI DINTRE AFRICA 
ȘI AMERICA. In ciuda a nu
meroase dificultăți, provocate 
în special de valurile mari, 
nava continuă să înainteze 
cu o viteză medie de 60 mile 
(96 km) pe zi. Acestea au fost 
știrile recepționate de Richard 
Ehrhorn, un radioamator din 
St. Petersburg (Florida), care 
menține contactul prin radio 
cu echipajul ambarcațiunii.

Poziția lui „Ra“ în cursul 
zilei de miercuri era la 1 400 
mile (2 252 km) est de Insu
lele Antile. Intrucît deplasarea 
ambarcațiunii depinde ioarlc 
mult de direcția viatului și 
curenții marini, se pare că ea 
va intra în Marea Caraibilor 
la sfirșitul lunii iulie, trecînd 
pe lingă insulele St. lucia 
sau Martinica. Radiotelegrafis
tul navei, americanul Norman 
Baker, a comunicat că echipa
jul încearcă să mărească vi
teza printr-o serie de îmbu
nătățiri aduse structurii am
barcațiunii. Baker a informat, 
de asemenea, că pe măsură 
ce nava din papirus înaintea
ză, ea intilnește o tempera
tură tot mai ridicată, ceea ce 
permite echipajului să efec
tueze băi de soare.

Generalul Armando Artola, ministru de stat în GU
VERNUL PERUVIAN, A ANUNȚAT CA VOR FI EFEC
TUATE „ALTE ZECE IMPORTANTE REFORME**, virând 
folosirea in interesul țării a bogățiilor peruviene. Ijupă 
exproprierea proprietăților societății nord-americane „Inter
national Petroleum Company" și recenta lege pentru re
formă agrară prin care au fost preluate importante Plan
tații de zahăr deținute de proprietari străini, a precizat 
Artola, vor fi luate măsuri asemănătoare în domeniul 
industriei pescuitului și al sistemului de comunicații*

Pe de altă parte, în întreaga țară continuă să sa' expri
me solidaritatea cu măsurile de reformă agrară. Intr-o 
declarație a Partidului democrat creștin din Peru ‘se ara
tă că legea reformei agrare „reprezintă primul pas 4’ru 
modificarea structurii social economice a țării**.


