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Sesiunea Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare economică

In cursul zilei de marți, la 
Consiliul de Miniștri au înce
put lucrările celei de-a 3-a 
siuni a Comisiei interguverna- 
incntale româno-soviclice dc 
colaborare economică.

Delegația guvernamentală 
română este condusă dc Glicor-

se-

gho Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, iar 
delegația guvernamentală 
victică dc M. A. Lcseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Comisia inlerguvernamentală 
examinează modul in care au

30-

fost îndeplinite recomandările 
adoptate la sesiunea anterioa
ră. precum și noi posibilități 
de lărgire și adîncirc in conti
nuare a colaborării și cooperă
rii economico și tehnico-șliin- 
țifice dintre cele două țări.

(Agerpres)

Plenara Consiliului

Dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea

AFIRMARE PLENARĂ A VOINȚE!
CREATOARE Șl ANGAJA
MENTULUI DE A ÎNFĂPTUI

Geometrie urbanistică modernă și flori...
Foto : N. MOLDOVEANU

i» Al

Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al X- 
lea al Partidului — document 
cil un profund caracter științi
fic. creator — acordă o atenție 
deosebită dezvoltării artei, a- 
rătind că aceasta are menirea 
să mobilizeze activ masele ia 
înfăptuirea programului parti
dului de înflorire multilaterală 
a patriei, la dezvoltarea conș
tiinței socialiste și promovarea 
trăsăturilor politico-morale îna
intate specifice omului nou al 
societății socialiste.

Subliniind că partidul și sta
tui 2cordă o înaltă prețuire ar
tei și literaturii, ca factor e- 
sențial de cunoaștere Tezele 
scot în relief faptul că. astăzi 
creația literară, artistică, gă
sește mai mult decit oricînd 
în realitatea dinamică, in con
tinuă transformare și înnoire a 
vieții noastre socialiste — un 
inepuizabil teren de investiga 
ții, un izvor nesecat 
nică inspirație. Numai 
traducerea in artă și 
ră a acestui univers
inedit pe care il oferă socia
lismul. problemele fundamen
tale ale existenței omului în 
noua societate constituie o con
diție hotăritoare a valorii și 
trăiniciei artei noastre.

In anii socialismului parti
dul și statul au încurajat in 
mod susținut dezvoltarea artei 
noastre socialiste, dezvoltarea 
nestinjenită a personalității 
tuturor artiștilor. Arta, ca toa
te domeniile vieții sociale, nu 
poale sta pe loc, ea urmează 
o linie de neîntreruptă dezvol
tare dialectică, ea nu se poa
te închide în canoane și lipa-

de r<»d- 
prin in- 
literatu- 
omciiesc

re stabilite, nu se poate opri 
la un anumit stadiu de evolu
ție. Legile procesului dezvol
tării impun artei noastre so
cialiste să parcurgă neîntrerupt 
un proces de dezvoltare și per
fecționare.

Din totdeauna semnul dis
tinctiv al marii arte a fost și 
continuă să fie exprimarea ce
lor mai nobile aspirații ale <>- 
menirii, confundarea artistului 
cu cele mai progresiste, mai 
revoluționare idealuri, cu nă
zuințele și interesele poporului 
său.

Istoria civilizației univer
sale, demonstrează că 'lin tot 
ce s-a creat în artă de-a lun
gul timpurilor, umanitatea a 
selectat si păstrat în patrimo
niul culturii universale ope
rele ce au avu! în centrul lor 
omul, viata, natura. Lucrările 
ce au ignorat realitatea sau nu 
au înțeles-o, lucrările făcute 
numai pentru o mină de „aleși" 
nu au rezistat în fața timpului.- 

înfruntarea de curente și de 
concepții diferite opuse in ar
tă ne arată că întotdeauna în 
aceste înfruntări nu a învins 
moda ci operele ce au reflectat 
fr.'fuintările societății și aspi
rațiile oni'mirii, operele ce au 
revoluționat arta si au pus-o 
in slujba umanității, a progre
sului. a fericirii omului pe pă- 
minl.

Tabloul lumii contemporane 
oferă puternice încleștări și 
ciocniri intre forțele reacție-

Iloria XELEGA ' 
procuror
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Din sumar1

Național al femeilor
Marți dimineața a avut loc 

în Capitală Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Femei
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, care a dezbătut Tezele 
Comitetului Central al P.C.R. 
pentru cel dc-al X-lca Congres

Simpozion

POLITICA PARTIDULUI
Localilatca minieră de pe Jiu 

— Petrila — și oamenii săi te
merari. ce și-au înscris nu
mele cu slove mari în repor
tajele pline de admirație ale 
Iui Geo Bogza, despre faptele 
de adevărată bravură mine
rească săvîrșite în adîncuri 
pentru a scoate la lumina zilei 
,,diamantele negre" întru satis
facerea cerințelor dezvoltării 
industriei cu combustibil și e- 
nergie, au trăit intens anii lu
minoși ai socialismului birui
tor. Căci pentru Petrila și pe- 
trileni, cum de altfel pentru 
întreaga Vale a Jiului, acești 
ani au constituit cu adevărat 
o epocă luminoasă, de adinei 
prefaceri și înnoiri. Sensurile 
vii ale acestei epoci dc aur 
din viața localității și a oame
nilor ei, semnificația excepțio
nală ce o au Tezele C.C. al 
P.C.R. și proiectul Directive
lor pentru Congresul al X-lea 
al partidului, privind viitoarea 
dezvoltare economică și socială 
a țării noastre și o dată cu a- 
ceasta a Văii Jiului și a ora
șului minier Petrila. au fost 
multilateral și cu aprindere 
relevate in conferința organi
zației orășenești de partid Pe
trila. Cei 297 delegați au ex
primat, în numele organizațiilor 
de partid, a miilor de comu
niști de la minele Petrila și 
Lonea, de la preparație, dc pe 
șantierele de construcții. din 
sectoarele I.G.L. și I.G.C., din 
școli, instituții medico-sanitare 
și culturale, din cartiere etc., 
care le-au dat mandatul do a-i 
reprezenta la conferință, ade
ziunea fierbinte, aprobarea to
tală față de politica marxist- 
lcninistă consecventă, profund 

și clarvăzătoare a 
de edificare a so- 
în țara noastră, de 
~ . cele
culmi ale civiliza-

rcalistă 
partidului 
cialismului 
ridicare o României pe 
mai înalte 
ției și progresului. Exprimîn- 
du-și în unanimitate aproba
rea față de mărețul program 
de înflorire a patriei, comu
niștii Pelrilei, delegați la con
ferință. și-au manifestat tot
odată hotărîrea neclintită de a 
munci fără preget, cu toată 
energia și dăruirea, fiecare la 
locul său de' muncă, pentru 
înfăptuirea lui.

Sectorul minier, cel mai pu
ternic din domeniul economic 
dc activitate al orașului Pe
trila, a cunoscut din plin rit
mul trepidant al dezvoltării 
specifice socialismului. In anii 
cincinalului actual, traducin- 
du-se în viață liniile de dez
voltare stabilite de Congresul

r de
E

pe

„Miracolul românesc" 
fapt nici nu e miracol, 
adevărat, i-am uimit 
multi prin dezvoltare, prin 
ritm, prin frumusețe.
transformat totul din 

molii și continuăm construc
ția. Bogățiilor naturii le-am 
alăturat bogățiile sufletului. 
Și-am mai adăugat, mereu 
in amplificare. inteligența 
românească. Ne-am luptat 

mereu cu timpul. Am învă
țat muncind, am muncit în- 
vățînd. N-am avut posibili
tatea să le facem pe rind, 
ci deodată. Poate tocmai de 
aceea, ceea ce am realizat 
se aliniază demn în rind cu 
tot ce are mai bun omenirea.

Oțelăriile și laminoarele 
Hunedoarei. termocentrala 
Devei, minele și uzinele Vă
ii Jiului au un nivel tehnic 
ridicat. Automatizarea și me
canizarea complexă sini 
componente de permanență 
ale procesului de producție. 
La minele din Valea Jiului 
capătă o pondere tot mai mare 
exploatarea straturilor de 
cărbune prin abataje cu front

Cadrat;

Ani 
te-

COniJNl$TII—umăr

Joi, 10 iulie, ora 18, la Clu
bul sindicatelor din Vulcan 
va avea loc un simpozion 
cu tema „Lupta muncitorilor 
din Valea Jiului în orîndui- 
rea capitalistă". Conferenția
ză prof. T. Cardoș, cercetător 
la Muzeul mineritului din 
Petroșani și inginerul C. Pol
lak de la Centrala cărbunelui 
Petroșani.

al partidului, și proiectul de 
Directive privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale 1 
economiei naționale 
da 1976—1980.

La plenară au participat 
membre ale Consiliului Națio
nal al Femeilor, reprezentan
tele conducerii comitetelor ju
dețene ale femeilor, activiste 
obștești ale mișcării de femei 
și redactorii șefi ai revistelor 
editate de C.N.F.

Tov. Suzana Gâdca. președin-

dezvoltării 
pe perioa

ta Consiliului Național al Fe
meilor a prezentat o amplă ex
punere cu privire la Tezele C.C. 
al P.C.R. și proiectul dc Direc
tive, subliniind sarcinile ce re
vin comitetelor și comisiilor fe
meilor în lumina acestor docu
mente.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, plenara a adoptat 
o telegramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

(Agerpres)

lingă umăr
pentru înfăptuirea programului

luminos al partidului
al IX-lea al partidului, a fost 
modernizată mina Lonea și a 
cunoscut o dezvoltare 
cîndă mina Petrila, ceea ce a 
avut ca rezultat creșterea pro
ducției celor două mine de la 
1 680 225 ’ 
1965 la 
cărbune 
spor de . .
400 00 tone a avut ca temelie 
trainică creșterea însemnată a 
productivității muncii în sub
teran, avînd la bază introdu
cerea pe scară largă a tehnicii 
noi, perfecționarea organizării 

• procesului de extracție in aba-

eres-

tone dc cărbune in 
2120 000 de tone de 
in anul curent. Acest 
producție de peste

comuniștilor de la mina Pclri- 
la. Procesul de edificare a 
unei economii moderne arc o 
importanță hotăritoare pentru 
făurirea multilaterală și depli
nă a socialismului, răspunde 
intereselor vitale ale poporului 
român. Succesele obținute in 
diversele ramuri ale economiei, 
în industrie și agricultură, in 
domeniile cercetării • științifice, 
ale activității culturale și artis
tice, demonstrează justețea po- 
'liilcii partidului nostru, in de
plin acord cu năzuințele po- 

■ porului. Colectivul minei Petri- 
la și-a dat acordul la politica

Conferinfa organizației 
orășenești de partid Petrila

taje și galerii, ridicarea gra
dului de calificare a muncito
rilor, toate prinlr-o îndrumare 
competentă, făcută din aproape 
de organizațiile de partid.

Pornindu-sc de la aceste rea
lizări, de la necesitățile spori
te de cărbune ale economiei în 
anii viitorului cincinal, minele 
Lonea și Pctrila vor trebui să 
extragă la un loc 2 550 000 tone 
de cărbune in 1975.

Vorbind despre realizările 
minei Petrila în anii după Con
gresul al IX-lea, despre cele 
din anul acesta, cu care colec
tivul minei întîmpină Congre
sul al X-lea al partidului, des
pre dezvoltarea viitoare a mi
nei și a producției, tov. ing. 
Gheorghe Giuclea, directorul 
minei Pctrila spunea între al
tele : „Programul vast de dez
voltare accelerată și complexă 
a economiei naționale, științific 
fundamentat in Tezele C.C. al 
P.C.R. și in proiectul de Direc
tive, in mod firesc se află as
tăzi in atenția noastră — a

partidului, realizînd și depă
șind sarcinile de plan în fie
care din anii acestui cincinal. 
Producția și productivitatea 
muncii, realizate în prima ju
mătate a acestui an, au depășit 
nivelul prevederilor planului 
cincinal pentru anul 1970. Pen
tru creșterea capacității de pro
ducție a minei în viitorul cin
cinal la 1 200 000 tone/an pînă 
în 1971. pentru sporirea pro
ductivității muncii, care la fi
nele cincinalului următor va 
trebui să atingă 1,800 tone/post 
in anii 1971—1973, se va reali
za modernizarea procesului de 

i extracție la suprafață a produc
ției. prin reamenajarea actua
lului puț auxiliar și dotarea cu 
o instalație de extracție auto
matizată, cu schipuri. Totodată, 
pentru viitorul orizont princi
pal de transport (orizontul 
XVI), se prevede dotarea cu o 
linie automatizată dc transpor

toare cu bandă de cauciuc. Pe 
i baza rezultatelor bune obținu- 
< te pînă in prezent, se va ex-

tinde metoda de exploatare prin 
abataje frontale cu susținere 
modernă în stratul 3 și, ținind 
cont de schimbarea structurală 
a zăcămîntului sub aspectul re
ducerii înclinării, se va trece 
la mecanizarea tăierii cărbune
lui în abatajele frontale din 
strate subțiri. Se vor crea con
diții mai bune de lucru în 
subteran prin reconstrucția u- 
nor stații principale dc aeraj, 
va crește gradul dc securitate 
a muncii prin punerea în func
țiune a unor instalații de telc- 
grizumetrie și drenare a me
tanului.

Realizarea acestor obiective, 
solicită eforturi materiale deo
sebite. Lucrările de investiții 
in anii viitorului plan cincinal 
vor crește la lucrările miniere 
cu 40 la sută, efortul financiar 
total, inclusiv mecanizările a- 
mintite, însumează 281 mi
lioane lei.

Conform prevederilor Direc
tivelor partidului pentru Con
gresul al X-lea. creșterea ni
velului cantitativ și calitativ 
al producției, în paralel cu re
ducerea consumului de muncă 
pe baza perfecționării și mo
dernizării procesului de pro
ducție, prin organizarea știin
țifică a producției și a muncii, 
colectivul nostru de muncă, a- 
semenea întregului popor ro
mân, desfășoară cu însuflețire, 
in aceste zile, întrecerea in 
cinstea celui de-al X-lea. Con
gres al Partidului Comunist 
Român și celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre, exprimîndu-și 
prin fapte, adeziunea față de 
politica partidului. La finele 
lunii mai a.c., colectivul ex
ploatării miniere Petrila și-a 
reînnoit angajamentele luate 
în întrecerea socialistă cu cele-

astfel.

I. BAL AN
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Ascensiuni hanedorene

3. Salt calitativ
pe traiectoria tehnică

lung, în care tăierea și tran
sportul sînt mecanizate, iar 
susținerea, metalică. Prin a- 
cest procedeu se extrage in 
prezent cea. 30 la sută din 
producție, obținindu-se o 
creștere a randamentelor 
față de procedeele obișnu
ite de aproape 40 la sută.

In oțelăriile Hunedoarei se 
extinde utilizarea oxigenu
lui la elaborarea șarjelor. In 
ultima vreme, la cuptorul

Martin nr. 7 s-a experimen
tat cu succes o nouă teh
nologie de elaborare a oțe
lului, cu insuflarea oxigenu
lui prin lance, care a deter
minat atingerea unor indici 
de utilizare la nivelul celor 
obținuți pe plan mondial.

Am numit doar cîteva rea
lizări. E drept, de răsunet, 
dar cîteva. Ni se pare firesc, 
și firesc este pentru socie
tatea în care trăim, ca fie-

Așa 
nu-

care om al muncii să învețe 
să aibe preocupări științifice, 
tehnice și culturale. Mina 
care stăpinește furnalul, cio
canul de abataj sau com
bina mișcă dibaci rigla de 
calcul sau penelul, ori face 
să vibreze sufletul, 
ne-a învățat partidul :
mai oamenii cu o bogată cul
tură sînt în stare să constru
iască socialismul. Și noi îl 
construim cu succes...

Acum fixăm noi dimensiuni 
dezvoltării patriei. O facem 
toți, laolaltă, indiferent de 
vîrstă, indiferent de naționa
litate. Pentru toți patria e 
scumpă și o vrem mai fru
moasă. Comuniștii, alături de 
saltul economic, insistă pe 
dezvoltarea invățămîntului, 
științei și culturii. Vrem mai 
multe școli, mai multe lăca
șuri de cultură, mai multe 
cadre. Vrem să determinăm 
noi salturi calitative, pentru 
ca triumful ideilor comunis
te să fie la valoarea super
lativă.

N. ANDRONACHE

Bătrînul, ca orice bătrin, e pensionar iar marea lui 
e marea amintirilor. Nu importă cum îl cheamă. Il vedem 
în fiecare zi acasă, in incinta unei eventuale grădinițe cu 
flori — privind petalele trecătoare — il vedem in fața 
unei cafele sau al unui toi de „zamă dc prună" — deru- 
lind meticulos, fără grabă, filmul unei vieți trăite' intens 
sub zodia activității creatoare.

— Apoi „domnișorule", zise bătrînul coborîl parcă 
din cărțile lui Rcbreanii, să-ți spun o noutate. Noi bătnnii 
avem întotdeauna noutăți. Iacă noutatea : N-am fost miner.

__ Asta-i bună, zic eu. Nu-i nici o noutate.
— Ba este Ioane, este, 

(îmi zice Ioane ca oricărui 
pur și simplu nepoate). Eu 
Tot așa mă consider deși-s 
frinar. Ioane să ai grijă

In Valea asta-s numa mineri 
tinăr. Pentru el Ion înseamnă 
sînt frinar. Adică la cefereu. 
pensionar. Meserie grea să fii 
de trenuri să nu se cioc-

nairinui m marca"
nească. Cind eram tinăr mă mai ciondrăneam cu ne
vasta și dacă mă supăram dădeam pe ea ca pe Plevna. 
Dumneata să nu faci așa. Eu cind eram tinăr eram, prost 
Și să-ți mai spun o noutate: Nici nu-s de 
prin I—5— 
teu ?

— La drept să spun...
— Sigur că n-ai auzit. Dar nu trebuie 

să mărturisești. Ioane. Dacă românu’ s

- ________ _____ p-aici. Is dc
părțile Zârandului, de la Apateu. N-ai auzit de Apa-

să-ți fie frică
_____ ______ s-ar fi temut de 

frunză și iarbă nu mai era țara asta așa de faină și de 
cunoscută în lume. Vezi, io îs acuma ca frunza gata sa 
pice și mîine am să fiu iarbă. Da. da .. și ochii bătrînului 
pensionar rid. Rid in fața transfigurării în frunze și ierbi. 
E în el o liniște mioritică. Marea amintirilor îl leagănă 
îi dă încă putere, nu-1 lasă să se gindească la trecerea 
vieții. Bătrînul frinar își retrăiește viața în fața cafelei.

— Eu nu plec din Valea Jiului, îmi spune intr-un 
tîrziu.

— Sigur că nu-.
— Mi-i urit că nu mai pot munci. Să nu crezi că viața 

de pensionar e grozavă. Ai bani, ai liniște, ai copii și ne
poți, dar n-ai putere să mai strîngi mina pe frină și să 
strigi : stai trenule, mina mea le oprește. Stai trenule al 
vieții încărcat cu timp. Vreau să mai privesc o dată țara 
asta și gorunii ei de oameni...

Și pentru prima oară se întristează puțin și oftează, 
apoi conclude implacabil.

— Asta-i. Ioane.
Rusalin MURESANV

„Scaunul melancolic**  Cfoiieton) Rubrics
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' Acțiuni de amploare 
pentru reducerea 

consumului de lemn

La mina
Lonea |

în anii cincinalului actual

titlului nostru a ținut perma
nent in atenția întregii <wno- 
mii naționale, in fața tuturor 
unităților economico. ca sarci
nă centrală creșterea continuă 
r .'fi ențri economice Ncce- 
s laica creșterii continue a ren
tabilității tuturor întreprinde
rilor, sarcină ce este legată 
nemijlocit de dezvoltarea mul
tilaterală a patriei noastre so- 
t ialîstr. este mult accentuată 
și în proîvvtul de Directive al 
CC. al P.CR pentru cel de-al 
X-Ira Congres al partidului.

Vna din ftilc principale pen- 
mke' a întreprinderilor. inclu
siv a exploatărilor miniere, os
ie reducere. I sistematică a 
consumurilor de materiale.

în minerit, avînd in vedere 
sp- field de lucru, în rindul 
materialelor ce intră în con
s' d tehnologic ponderea cea 
nwi însemnată o deține mate
rialul lemnos. Bunăoară, in

Calculatoarele 
electronice 
în sistemul 

energetic national
Ing. C. RACOVEANU,

inginer șef — I.E.C. Deva

Azi. cind întregul nostru po
por dezbate cu viu interes pro
gramul de înflorire a patriei 
socialiste, am deosebita plăce
re să particip la Consfătuirea 
tehnico-științifică cu tema -Fo
losirea calculatoarelor electro
nice in sistemul energetic al 
RS.R." organizată la Tg. Mu
reș, de către Consiliul Națio
nal al Inginerilor și Tehnicie
nilor și Ministerul Energiei 
Electrice. La consfătuire par
ticipă peste 40 de specialiști 
din multe instituții și între
prinderi din țară.

Prima lucrare — ..Probleme 
actuale privind introducerea și 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice în sistemul energetic 
național al R_S.R.~ — prezen
tată de ing. H. Furtunescu, di
rector in M.E.E, relevă stadiul 
aciuai al folosirii calculatoare
lor electronice in unitățile din 
cadrul M.E.E. și unele conclu- 
z.'i privind rezultatele obținute.

D< asemenea, plccind de la 
prevederile proiectului Directi- 
vrior Congresului al X-lea ai 
P.C.R. in care, așa cum știm, 
sc acordă importanță deosebi
tă dezvoltării producției de e- 
nergk- electrică (55—57 miliar
de kWh ip 1975 și 80—85 mi
liarde kWh in 1980» și avin- 
du-se ia vedere că se va trece 
la folosirea calculatoarelor e- 
Icctronieo in conducerea pro- 
cf.selor tehnologice, lucrarea 
analizează unele considerente 
de principiu legate de extin
derea utilizării in viitorul a- 
prop at a calculatoarelor elec
troni.v- ia centralele electrice.

Sarcina prelucrării rapide în 
..timp real- a unui volum mare 
de informații primite din sis
temul energetic poate fi reali
zată numai prin utilizarea ce
le; mai moderne tehnici de 
calcul și prin crearea unui 
sistem automat de prelucrare 
a informațiilor. Aceste proble
me sint tratate de un colectiv’ 
din Direcția Sistemului Ener
getic și de la Institutul de Stu
dii și Proic-ciârj Energetice. Se 
finalizează, cu ap!ii arca directă, 
3a sistemul energetic al R.S.r’.

• Funcțiile sistemului auto
mat de prelucrare a informa
țiilor ;

® Tipul .-i volumul informa
țiilor necesare a fi prelucrate 
(on-line și off-line);

• înlănțuirea algoritmelor 
prin care se urmărește ex
ploatarea optimă a instalații
lor ;

• Utilizarea d< iziilor sis
temului automat de tratare a 
informațiilor ; 

prețul de cost planificat al 
cărbunelui la E.M Lonea, con
sumul de material lemnos re
prezintă 45,2 la sută din capi
tolul materiale și 9,2 la sută 
din total preț de cost.

Dar problema reducerii con
sumului de material lemnos t .i- 
pătă o semnificație deosebită 
la scara întregii economii na
ționale, avînd în vedere posi
bilitatea valorificării superioare 
a lemnului, cu o eficiență mult 
sporită, prin industrializarea 
acestui material.

De aici rezultă câ reducerea 
continuă a consumului do ma
terial lemnos in ramura minie
ră. pe lingă importanța ce o 
are de a contribui din plin la 
reducerea prețului de cost al 
utilului extras, are o eficiență 
deosebită in economia naționa
lă. fiecare mc do lemn econo
misit la mina transformîndu-se 
in beneficii substanțiale, lată 
de ce, la mina Lonea, colecti
vul de muncă. îndrumat de or
ganizația de partid, a avut și

G> Utilizarea tehnicilor mo
derne de vizualizare sintetică.

Ne-a reținut atenția „Utili
zarea calculatoarelor de pro
ces și a consolelor periferice 
atașate pentru vizualizarea ima
ginii nodale a sistemului elec
tro-energetic". in care ing. H. 
Cristca de la Institutul Energe
tic al Academiei R,S.R„ pre
zintă instalația pilot în cons
trucția realizată pe baza unui 
brevet românesc de invenții ți 
a unor rezultate obținute în 
cercetările pe modele, insta
lație adaptată condițiilor cal
culatoarelor de proces din 
C.E.T. Craiova, care va 
permite vizualizarea imaginii 
nodale a sistemului electro- 
energetic.

In continuare s-au prezen
tat alte 3 lucrări. Ne oprim 
la .Utilizarea calculatoarelor 
Ia conducerea blocurilor e- 
nergetice de 315 MW — 
C.E.T. Craiova". Am fost plăcut 
surprinși că prezentarea lu
crării a fost încredințată inv. 
V. Ciucă (C.E.T. Craiova) care 
cu ani în urmă. înainte de în
ceperea facultății de electrc£ 
mecanică, a fost muncitor la 
atelierul de automatizări al 
Termocentralei Paroșeni.

In lucrare se prezintă carac
teristicile tehnice ale calcula
toarelor, funcțiile acestora, pro
blemele ridicate de punerea lor 
in funcțiune.

Prevăzute cu o memorie in
ternă de 4 096 adrese și una 
externă de 64 000 adrese, avînd 
posibilitatea efectuării a 

30 000 operații pe secundă, fie
care calculator controlează 400 
mărimi analogice (parametrii 
blocului) și 112 contacte de re
lee din circuitele fiecărui bloc 
de 315 MW.

Calculatorul realizează:

• Supravegherea parametri
lor. semnalizând și inregistrind 
toate depășirile, ora și minu
tul ;

• Calculul indicilor tehnico- 
economici ;

• Analiză post-mortem a 
dalelor.

în plus, datele statistice pu
se la dispoziție de calculator 
vor fi folosite la calculul ca
racteristicilor dinamice ale blo
curilor în vederea optimizării 
funcționării sistemelor de reg
lare automată.

Din discuțiile purtate asupra 
temelor prezentate in prima 
parte a consfătuirii se des
prind in mod clar rezultatele 
frumoase obținute in această 
direcție, in faza de pionierat, 
și realele posibilități de care 
dispunem in a da viață preve
derilor proiectului de Directi
ve. 

are preocupări susținute pen
ii t» utilizare.) cit mai judicioasă 
c materialului lemnos. în anii 
de după Congresul al IX lea 
al partidului. acțiunea de eco
nomisire a lemnului de mină 

luat amploare. Efectul ? Re
ducerea ontinuă a consumu
lui specific la acest material 
<i încadrarea în consumul pla
nificat in continuă scădere, 
Astfel, dacă in anul lîXîrî con
sumul specific do lemn era de 
41,34 mc/1 000 tone cărbune 
< xtras. in anul 1967 S-a reali
zat 37 mc/1 000 tone față de 
39.8 nu/1 000 tone plan, in
1968. față do 36.3 mc/1 000 tone 
r’an. s-a realizat 35 mc/1 000 
tone, iar în primele cinci luni 
ale anului 1969 s-a realizat un 
consum mediu de 34.6 mc/ 
1 000 tone față de 35 mc/1 000 
tone plan.

Măsurile aplicate la mina 
Lonea, caro au permis redu
cerea continuă a consumului 
de lemn și încadrarea în con

Uși automate de aeraj
Este cunoscut faptul că com

plexitatea rețelelor subterane 
este condiționată în primul 
rind de parametrii geometrici 
ai zăcămîntului și metoda de 
deschidere — pregătire și ex
ploatare și\in al doilea rind 
dc alți factori cum ar fi trans
portul, acrajul minier etc. A- 
cest lucru conduce la crearea 
unui sistem de lucru care ri
dică diverse probleme, mai ales 
atunci cind numărul de strate 
este relativ mare și adâncimea 
de exploatare crește.

în ccca ce privește aeraj ul 
general al unei mine se cons
tată că, datorită sistemului de 
lucrări existente, debitele de 
aer trebuie repartizate conform 
necesităților — cu ajutorul u- 
nor construcții speciale între 
care se numără .și ușile de ae
raj. (

Distribuția debitelor de aer 
în rețeaua de lucrări cu aju
torul ușilor constituie o solu
ție frecvent aplicată în minele 
noastre. De remarcat este fap
tul că situațiile din practică, 
ca urmare a reducerii pierderi
lor de aer și perturbațiilor 
care pol apare în aerajul ge
neral (focuri endogene, incen
dii, etc.), impun realizarea a- 
cestor construcții pe măsura 
necesităților.

Condiția esențială ca ușa de 
aeraj să-și exercite rolul cu 
bune rezultate este ca, pe lin
gă o execuție corespunzătoare, 
să stea permanent închisă chiar 
și-n cazul cind trebuie inver
sat aerajul. Excluzînd alte co
mentarii apare evidentă nece
sitatea ca aceste uși să func
ționeze automat, eliminîndu-se 
prin aceasta dezavantajele uși
lor actuale cu acționare ma
nuală sau semiautomată.

în industria minieră din 
țara noastră — s-au încercat 
diferite variante de automati
zare a deschiderii și închiderii 
ușilor de aeraj însă faptul că 
nici una nu s-a generalizat do
vedește că soluțiile construi li
ve alese n-au corespuns în- 
trutolul condițiilor din mină.

De cîțiva ani la mina Anina 
ing. I. Vacaru, a conceput, 
dimensionat, construit și expe
rimentat în mină un sistem 
de uși automate de aeraj pe 

sumul specific planificat nu 
fost:

• exploatarea cu abataje fron
tale cu susținere metalică și 
podire cu plasă a cărbunelui 
in blocul III și blocul VII:
• trecerea la profile do 

1 ■ 4 metri la toate abatajele 
cameră din stratul 3 cu excep
ția minei Lonea I. iar de la 
data <lc I iunie a.c. s-au ex
tins aceste profile si nici, o 
dată cu Ircccrca producției ta 
orizontul 400 și dirijarea ei la 
puțul cu scliip :
• la abatajele cu presiune 

marc din stratul 3 s-a genera
lizat betonarca galeriilor de 
atacare din suitor și executa
rea lor la 2—3 folii ;

la aceleași abataje s-n 
generalizat susținerea metalică 
(ip TH și Ia prcabatajele trans
versale ;
• recuperarea unei părți din 

materialul de susținere înainte 
de prăbușirea abatajelor, acolo 
unde condițiile geologice o 
permit fără a periclita securi

care vom încerca să le pre
zentăm in cele cc urmează.

Aceste uși automate, actual
mente in curs dc brevetare lâ 
O.S.I. ca invenție, au fost con-' 
ceputc, plccind de la o nece
sitate practică impusă de re
zolvarea corespunzătoare a 
aerajului minei Anina, atit în 
situația aerisirii normale cit 
.și în cazul inversării lui. Ti
pul adoptat se compune din 
ușa propriuzisă și sistemul de 
comandă .și dcschiaere-închidc- 
re. în tocul metalic al ușii, 
care este încastrat într-o zidire 
de cărămidă sau beton bătut 
este montată ușa do tablă cu 
două aripi egale. După nece
sități, in ambele aripi ale ușii 
se practică ferestre prevăzute 
cu obloane de reglare. Coman
da automată, respectiv, deschi- 
derca-închiderea este alcătuită 
din ventilele I și II ..NORMAL 
ÎNCHISE" (vezi schema grafi
că) montate la calea ferată 
CF de o parte și de alta a ușii 
U și comandate cu ajutorul 
pîrghiilor N. dintr-un sistem 
de izolare III a contactelor I 
față de II șl invers sau de pu
nere în paralel, ventilul IV 
..NORMAL DESCHIS" care a- 
limentează permanent cu aer 
comprimat pistonul de mane
vrare P al ușilor de aeraj în 
poziția închisă a acestora, sis
temul de forță „cilindru-pis- 
ton" V care efectuează lucrul 
mecanic necesar manevrării 
ușilor, brațele pîrghii VI care 
deschid sau închid ușile de 
aer prin preluarea lucrului me
canic de la tija pistonului și 
în sfîrșit ventilul și supapa de 
reținere VII care reglează 
timpul de închidere a ușilor. 
Funcțional, ușile lucrează da
torită acțiunii acrului compri
mat (3—4 kgf/cmp) care, prin 
intermediul sistemului de co
mandă descris, pune automat 
în mișcare pistoanele, sertăra
șele, arcurile și ventilele aces
tuia. La trecerea locomotivei 
sau a omului se apasă pe pir- 
ghia N care comprimă arcul 
din ventilul I .și permite ae
rului comprimat (A C) din re
țea să ajungă la sistemul izo
lare III — al cărui pistonaș 
este deplasat spre stingă și in 
continuare spre ventilul distri
buitor IV și sistemul V (vezi 
săgețile indicatoare din desen). 

tatea lucrărilor miniere și a 
<»'■ oilor ;

41 s-a extins susținerea me
talică provizorie in tonte gale
riile ce se tatonează.

Paralel ii aceste măsuri s a 

aprovizionarea cu material 
lemnos din depozite la dimen
siuni < ii mai corespunzătoare. 
• pr.. n r.'rttlw pirrdrrile ,1 
risipa de lemn.

Pentru reducerea in conti- 
n* *i.irc  a consumului dc lemn 

mtoă și pentru a se asigura 
in \ iilor obținerea unor rezul
tate și mai bune, pe lingă a- 
plkarea cu perseverență in 
continuare a măsurilor luate 
pînă in prezent. au fost luate 
și alte măsuri ce se vor apli
ca in lunile re urmează și care 
nu vor intîrzia să-și arate roa
dele.

• asigurarea unei repartiții 
permanente și fără modificări 
a debitelor de aer. respectiv 
reducerea esențială a scurtcir
cuitărilor ;

• se exclude orice posibili
tate de acumulare a gazelor 
nocive sau explozive pe uncie 
trasee ;

• reducerea personalului de 
deservire (paznici, întreținere);

9 posibilitate de montare in 
orice traseu, chiar și în gale
riile de cap, fără solicitare dc 
spații suplimentare, pentru sis
temele de comandă ele.

în prezent, la mina Anrna 
se află in funcție, de ’peste doi 
ani, un număr de peste 12 
uși automate de aeraj plasate 
In circuitele principale de re
partiție a debitelor (galerie di
recțională orizontal 7 și 8 sec
torul IV sud, galeria transver
sală orizontul 6 flancul estic
— zona puțului I etc.). Bin 
calculele efectuate rezultă un 
cost destul de scăzut al ușii
— circa 9 000 lei — care poa
te fi amortizat în 5 ani.

Realizarea obținută la mina 
Anina în automatizarea des
chiderii ușilor de aeraj este 
nețesar sSf stea în atenția ca
drelor tehnice din conducerea 
minelor din Valea Jiului. Tn 
mine ca Lupenl, Petrila, Vul
can, Aninoasa etc. unde scurt
circuitele și repartiția debitelor 
de aer în rețeaua subterană 
este necesar a fi conduse ju
dicios, în special pe traseele 
cu transport intens, considerăm 
ca foarte utilă preluarea și ex
perimentarea ușilor automate 
de aeraj în varianta adoptată 
la Anina. îmbrățișarea acestui 
sistem de dirijare a acrului în 
rețeaua subterană ar aduce 
stabilizarea și raționalizarea 
aerajului general al minei, la 
realizarea unei mari siguranțe, la 
obținerea de însemnate econo
mii bănești.

Ing. Dumitru IONESCU 
șef de secție la S.C.S.M.

Petroșani 

între aceste măsuri amin
tim :

41 introduceien abatajului 
frontal cu susținere metalică 
(stîlpi hidraulici tip Sagem și 
grinzi Vanworsch) si podire cu 
plasă in blocul VI, care 'a 
asigura o producție lunară (Ie 
circa 4 500—5 600 tone cărbu
ne cu o rediu ere a consumu
lui (le lemn de aproximativ 
20 mc/1 000 tone începînd chiar 
din trimestrul III in care ani 
iniral

t> deschiderea celui de al 
doilea abataj frontal cu susți
nere metalică in blocul III. în- 
cepinrl din a doua jumătate a 
trimestrului III :

© îmbunătățirea metodei de 
exploatare cu abataj frontal 
din blocul VII. in concordanță 
cu condițiile dc zăcămînt din 
acest bloc, prin trecerea de la 
deschiderea frontului cu două 
preabataje pe felie la un sin
gur jjrcabataj pe mijlocul stra
tului susținui metalic, măsu
ră cc asigură reducerea con
sumului dc lemn de mină cu 
14 mc/1000 tone față de rea
lizările obținute pînă în pre
zent la acest bloc. Acest i»r<>- 
cedcu se aplică deja din luna 
iunie a.c. :

C introducerea pentru ex
perimentare, inccpind din lu
na aceasta, la galeria direcțio
nală in culcușul stratului 3 
orizontul 530, a scutului meta
lic mobil pentru săparea și 
betonarca galeriilor, scut cc a 
fost conceput și executat ca 
prototip la E.M. Lonea și care 
permite eliminarea completă a 
susținerii provizorii la gale
riile ce se betonează, ducînd 
prin aceasta la reducerea con
sumului de lemn de mină cu 
0.35 mc/inl de galerie. In func
ție de rezultatele ce se vor ob

Sertărașul ventil ului IV se dc- 
■ plasează spre dreapta închizind 
i admiSia aerului comprimat (poz. 
r.2) in cilindru și in aceiași 
timp leagă atmosfera cu sis
temul V iar prin orificiul .,1 
A" eliminîndu-se astfel aerul 
comprimat din acesta ca ur
mare a alimentării directe de 
la rețea. Concomitent cu miș- 

11 ărilc din ventilul IV se ali
mentează cu aer comprimat și 
sistemul de forță V, in spatele 
pistonului P, prin intermediul 
grupului supapă de reținere și 
ventil VIL In acest fel, pisto
nul se deplasează de la stingă 
la dreapta — iar tija lui îm
preună cu pârghiile și articu
lațiile sistemului VI deschid 
ușile (sensul săgeților curbe). 
În cazul unui tren de vagonc- 
te ușile rămin deschise perma
nent, deoarece prin ventilul I 
continuă să circule aer com
primat din rețea. La trecerea 
ultimului vagonet arcul va 
impinge în sus pistonașul și va 
bloca accesul aerului compri
mat (poz. 1) iar cantitatea de 
aer existentă în sistemul de 

^omandă se evacuează în at- 
niosferă printr-un orificiu de 
’Ieșire a ventilului I. O dată 
cu această evacuare aerul sis
temului de izolare IV se des
tinde și treptat permite aeru
lui comprimat (poz. 2) să intre 
în cilindrul C, în fața pistonu
lui P care, făcînd cursă înapoi, 
va în‘hide ușile U. Timpul de 
închidere a ușilor poate fi 
stabilit după necesități cu ven
tilele de reglare R ale sis
temelor IV și VIL în general 
constatîndu-se ca optim 20 se
cunde.

Analizînd ușile automate, 
descrise sumar în rândurile de 
mai sus, so desprind calități 
deosebite ale acestui sistem de 
deschidcre-inchidere. o serie de 
avantaje importante cum ar 
fi :

@ construcție simplă și u- 
șoară ;

9 nu se deschid la inversa
rea aerajului ;

deschidere promptă și si
guranță in funcționare ;

• creșterea capacității de 
transport prin eliminarea opri
rii (renurilor ; 

ține. metoda respectivă va fi 
extinsă ți la alte galerii și se 
m putea apoi introduce și la 
alte exploatări miniere :

0 este in studiu introduce
rea experimentală a susținerii 
metalice lip Tll în suitori, me
todă care se ia aplira in cursul 
aicstui trimestru si care per
mite rediu erea consumului de 
lemn de mină la suitori eu 
circa 0.4 mc/ 1 ml de suitor 
inițial, economie rare mai lirziu 
ia fi mult mai marc 1inindu-sc 
seama do reducerea prin aceasta 
a volumului însemnat dc în
treținere sj rcarniarc a suitori 
lor in timpul exploatării :

# a fost construit in cadrul 
exploatării un circular mobil 
montat pe cărucior, ce urmea
ză a fi introdus in .subteran 
în cursul lunii curente. Cu a- 
cest circular se vor putea pre
găti bandaje din lemn de mină 
recuperat si el ia putea Ii ușor 
mutat dc la un loc de muncă 
la altul, de la un raion In al
tul pentru punerea in x aloarc 
n unei părți înseninate din 
materialul lemnos recuperat.

O problemă deosebit de im
portantă pentru mina Lonea. 
in reducerea consumului de 
lemn. este completarea și men
ținerea stocului de lemn de 
mină in depozite în asa f< 1 incit 
locurile de muncă să poală fi 
aprovizionate in mod perma
nent cu lemn us-.u. î.i aret 
sens este nrcesar a se alcătui 
urgent o echipă dc ii<.j:,âri 
pentru a Iran .porta în mod 
masiv lemn de mină din depo
zitul Petrila, folo?;i!i.lu-se din 
plin mijloacele de transport in 
dotare și a se complota stocu
rile in depozitele minei Lo
nea. Așteptăm ca tovarășul 
Cristescu loan, șeful biroului 
depozite, să trateze această pro
blema cu toată seriozitatea și 
să folosească din plin timpul 
prielnic din perioada verii pen
tru formarea stocurilor respec
tive de lemn.

Acționînd în continuare cu 
aceeași amploare pe direcțiile 
tehnice și- organizatorice amin
tite mai sus. sintem convinși 
câ rezultatele viitoare ce le vom 
obține in reducerea consumului 
de lemn \or fi .și mai bune con
tribuind prin aceasta la redu
cerea cheltuielilor de produc
ție la extragerea cărbunelui și 
in același timp la rezolvarea 
unei importante probleme pu
se dc partid în fața lucrători
lor din toate sectoarele econo
miei naționale.

Ing. Petru BALANESCU, 
șeful serviciului tehnologic 

și de organizare a muncii — 
mina Lonea

MmlJ orMi orănli 
ile paHid Pelrils

♦ Uiiv •' din r> ■/ I

laJle exploatări din județ, an
gajamente ore încă din pri
ma lună au și prins contur. In

< ursul lunii iunie au fost ex
trase, peste plan. 2 600 tone de 
cărbune, n alizindu-se. pină la 
sfir.iliil aer stei luni, peste 87 
la sută din angajamentul re
înnoit in cinstea celui de-al 
X lea Congres al P.C.R între 
gul spor dc producție din lu
na trecută a fost realizat pr 
Miaua creșterii productivității 
muncii, rare depășește sarcina 
de plan cu jx^tc 4 lâ sută și 
cu 1.3 la sntâ angajamentul 
luat. Dl- a- nenea, s-a redus 
continuu conținutul de ■< nu-ă 
(conform angajamentului) < u 
0,5 puncte <i s-a realizat un 
licncficiu suplimentar dc 371 
mii Ic», adică cu 71 mii pr st<*  
angajamentul luat în cinsOn
< .'ongresului.

Tn perioada care ne desparte 
de Congres, ne vom mobil iz.i 
toate forțele pentru rcalizar i 
integrală a angajamentului luat, 
in ar<-st fel dovedind adeziu- 
nea noastră deplină față de 
politica partidului, față de ca- 
radtcrul ci științific și rea list-.

Dind glas sentimentului fier
binte față dc marile biruinți 
ale poporului român pe calea 
jalonată dc partid in direcția 
propășirii patriei și ridicării 
întregului său nivel de viață, 
minerul comunist Ludovic Kc- 
paș, a adus in conferință me
sajul miilor dc mineri dc la 
mina Lonea, al comuniștilor 
de aici, dc aprobare totală 
a documentelor j>entru Congre
sul al X-lea. a adus angajamen
tul lor solemn de a ridica pro
ducția minei la nivelul actuali i 
dezvoltări și dotări, a eforturi
lor mari de investiții cc lc-a 
făcut partidul și statul nostru 
pentru modernizarea minei, 
hotărirca lor de a fi la înălți
mea angajamentelor asumate 
dc colectivul minerilor loncni 
in întrecerea socialistă în in- 
(împinarea mărețelor evenimen
te politice și istorice din au
gust ’69. în acest sens, vorbi
torul a spus printre altele :

„Ca miner șef dc brigadă in 
raionul II din zona a 11-a a 
minei Lonea, alătur sentimen
tului personal de aprobare a 
istoricelor documente ale Con
gresului al X-lea al partidului, 
pe cel al întregului colectiv al 
brigăzii, al tuturor ortacilor 
mei care m-au investit să ex
prim in conferință hotărîrea 
noastră de a ridica și mai sus 
realizările obținute In produc
ție. In cinstea Congresului, noi 
nc-ain sporit angajamentul ini
țial dc la 150 la 400 tone peste 
planul anual. Dc la începutul 
anului am extras 253 tone in 
afara planului, astfel că pină 
la finele lui iulie ne vom rea
liza integral angajamentul, iar 
pină la 4 august vom majora 
plusul de cărbune dat peste 
angajament".

Și alți delegați de la mina 
Lonea. ca minerul șef dc bri
gadă Vasile Bălăuță, secretarul 
organizației de partid nr. 2, 
Andrei Colda, secretarul comi
tetului de partid pc mină, au 
subliniat importanța excepțio
nală a documentelor Congresu
lui, realizările cu care minerii 
din Lonea intimpină acest ma
re eveniment politic din viața 
partidului și poporului nostru, 
direcțiile în care își îndreaptă 
ei preocupările pentru ridica
rea întregii activități a minei, 
la nivelul actualelor și viitoa
relor sarcini puse de partid. 
Arâtînd printre altele că mine
rii de la Lonea, beneficiind de 
avantajele progresului tehnic, 
introdus pe scară largă în anii 
de după Congresul al 1 X-lea 
al partidului, au ridicat pro
ducția cu 280 000 tone dc căr
bune, față de nivelul anului 
1966. Tov. Andrei Colda s-a o- 
prit asupra măsurilor politice 
.și organizatorice ce trebuie să 
fie luate de conducerea minei, 
de comitetul de partid pentru 
sporirea producției, a eficien
ței economice, pentru a putea 
fi realizate noile obiective de 
dezvoltare ce stau în fața minei 
în anii cincinalului următor, 
respectiv atingerea capacității 
maxime de producție care în 
1975 va fi cu 150 000 de tone 
superioară celei din anul 1970. 
„In acest scop, a subliniat vor
bitorul. este necesar a sg ridi
ca puterea de mobilizare, dc 
îndrumare și control a organi
zațiilor de partid din raioanele 
și zonele rriinci Lonea, a sc 
spori eficiența și competenta în
tregii munci politice in condu
cerea activității economice, de 
a ridica nivelul propagandei de 
partid, de a intensifica munca 
de educare comunistă a tutu
ror salariaților punîndu-se ac
centul pe aspectul disciplinei 
— toate acestea urmărind in fi
nal crearea unui climat favo
rabil ridicării activității minei 
concretizată în sporirea pro
ducției si productivității mun
cii. reducerea prețului de cost 
al tonei de cărbune extrase".

Alături de eforturile mineri
lor petrileni și loncni pentru 
asigurarea industriei cu cărbu
ne au stat, in toți anii socialis
mului, cele ale preparatorilor. 
Vorbind în numele comuniștilor 
dc la preparație despre reali
zările lor. despre perspectivele 
de viitor și hotărîrea colecti
vului de a face totul pentru 
a-și da din plin aportul la în
făptuirea programului de dez
voltare a țării in anii cincina
lului 1970—1975 trasat de Te
zele și proiectul de Directive 
pentru Congresul al X-lea. to
varășul ing. Sabin Florea, direc
torul preparației Petrila, a spus 
printre altele : „Colectivul nostru 
a socotit că cel mai concret pas 
în direcția înscrierii pe linia în
făptuirii programului de dez
voltare economică viitoare tra
sat de partid este realizarea e- 
xeniplară a sarcinilor actuale 
de plan. In cele șase luni tre
cute, noi am depășit planul 
producției nete cu 9 500 tone 
dc- cărbune, cu 3 200 tone de 

cărbune sp< ■ ?il pentru semicots 
■ ) Ml 1 100 lone la brich> ie îm
bunătățind indicele de recupe
rare cu 0.3 puncte și obținind 
r-conomii la oretul de 'OSt în 
valoare dc 375 000 lei".

Alți delegați p trilcni la eon- 
f i ință, intre < '• l-hn - "iul 
Ioan Bodcnloz, d( pulat în Ma
rea Adunare Națională. Ion 
Chcroâheș. i'lari'l co" '"'n- 
lni de r> 't’lid ii minei P ’rila, 
Viorel Psldureau. profesor la 
L r-ncrală nr. I. Gheorghc
Drib’hici, directorul spitalului 
P<'lt"i,i. Teofil Vlaicu. șecretarul 
comitetului I'.T.C. al minei Pe
trila. Traian Costea, vicepreșe
dinte al Consiliului popular o- 
rășenesc Petrila. au subliniat 
viața nouă cc pulsează în oraș, 
înnoirile ce au avut loc în țoa
le localitățile aparținătoare, 

. Iransformînd Petrila intr-un a- 
d' • ărat ora- -grădină înfloritor, 
prosper. Intr-adevăr, în Petrila 
• •ii avut loc prefaceri profunde 
atit in dezvoltarea si moderni- 
z r-a urbanistică a loc 'i:'ălil 
cil ri in viata socială si ■•vri- 
tuală. toate la un loc mnlri- 
buînrf substanțial la imb""ătă- 
țirea nivelului de trai al popu
lației Astfel. în anii act" dului 
cincinal s-au dat în folosință 
în total 191!' apartament' îm- 
bunătăținclu-so condițiile dc lo
cuit ,'to minerilor din Petrila 
si T on< a. s-au construit și dat 
in folosință un modern coni- 
pp-x comercial, o școală cu 16 
să*i  do clasă. Locuitorii Petri- 
1 i se mindresc pe bună drep
tate cu noul earlier „fi Martie", 
ah' cărui blocuri elegante, par
curi. alei, zone verzi și ronduri 
dc flori, dau imaginea unui o- 
raș cu adevărat modem. Dra
gostea pentru orașul lor. dorin
ța dc a-1 face lot mai frumos, 
răsplătind astfel grija statalul 
socialist pentru viața lor. c -Lă- 
țenii Petrilei și le-au exprimat 
în primăvara acestui an orin 
larei acțiuni de muncă Datrio- 
tieă. do curetenic și înfrumu
sețare. In f-'nto cu deputății 
lor. Aurica Firoiu. Simion Mo- 
gos. Tuliu riubas. Vilma Rzil- 
voster. Maria Androne. Ileana 
Ror-toti. Maria Cerehezan. Eleo
nora Halaszi și alți cetățeni au 
ieșit cu mic cu mare la munci 
patriotice amenaiind 15 hectare 
zone verzi, parcuri, alei, ron
duri cu flori, aducînd o econo
mie de 1 551 000 lei.

Despre tcate aceste realizări, 
despre inflorirea urbanistică 
și social-culturalâ a orașului 
Petrila, despre perspectivele 
de viitor ale localității, a vor
bit in conferință comunistul 
Traian Costea. vicepreședinte 
ai consiliului popular al ora
șului Petrila. Exprimînd hotă- 
rirea comuniștilor petrileni de 
a du viață viitorului program 
de (iezvoi tare economică și so
cială a patriei prevăzut in do
cumentele Congresului al X-lea 
al P.C.R., x orbitorul a punc
tat citeva obiective edilitar-gos- 
podărești pc care le-a propus a 
fi înfăptuite pentru ridicare în 
continuare a localităților, pentru 
îmbunătățirea nivelului de viață 
al locuitorilor, obiective cure 
să stea in atenția organelor de 
partid și de stat superioare in 
viitorii ani : asfaltarea șose
lei Lonea—Cimpa. introduce
rea rețelei de apă potabilă în 
Cimpa, înființarea unui cămin 
și a unei grădinițe de copii in 
cartierul „8 Martie" din Petrila. 
unde a crescut extrem de mult 
densitatea populației în urma 
construcției masive de locuințe 
executate a: i in ultimii ani. 
etc.

întreaga dezbatere, insuflcți- 
tele aplauze de aprobarea care 
au însoțit expunerea asupra 
hotărîrilor adoptate de confe
rință, au reflectat cu putere 
adeziunea unanimă, deplina 
aprobare dată do comuniștii 
organizaților dc partid din o- 
ra.șul Petrila Tezelor C.C. al 
P.C.R. și proiectului de Direc
tive pentru Congresul al X-lea 
al partidului, hotărîrea lor fer
mă de a contribui fără preget 
la înfăptuirea programului de 
desăvirșire a coi^strucției so
cialiste in țara noastră. Intr-o 
atmosferă de entuziasm gene
ral, dc puternică însuflețire, 
delegații la conferință au adop
tat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAV- 
ȘESCli, in caro se spune prin
tre altele :

„Comuniștii, delegații la con
ferința extraordinară a orga
nizației orășenești dc partid 
Petrila, dezbătind documentele 
pentru Congresul al X-lca al 
partidului, î.și exprimă apro
barea și adeziunea deplină fa
ță de conținutul dm-umen’. . 
față de întreaga p- 'i'kâ inter
nă și externă .i P: riidului Co
munist Român. Noi vedem în 
înfăptuirea politieii partidului, 
a programului luminos cuprins 
in documentele dezbătute, ca
lea pentru inflorirea continuă 
a patriei socialiste, pentru ri
dicarea nivelului do trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc, pentru întărirea in
dependenței și suveranității 
naționale.

Comuniștii din orașul Petri
la asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră scumpe to
varășe’ Nieolae Ceaușescu, (ă 
vom susține și in continuare, 
prin fapte, politica realistă, 
științifică a partidului, inde- 
plinindu-nc în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin și anga
jamentele luate în cinstea Con
gresului și a sărbătoririi îm
plinirii a 25 de ani de la eli
berarea României. Ne angajăm 
ca in cinstea Congresului al 
X-lea al partidului sâ dăm pa
triei 9 500 tone de cărbune 
peste plan și să realizăm i o- 
nomii suplimentare la prețul 
de cost in valoure de 2 mili
oane lei. aducindu-ne prin 
aceasta contribuția la trail ti 
cerea în viață a mărețului 
program de dezvoltare și pro
gres a patriei noastre socia
liste-.
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Da<i» nu m-oș fi l.'ttul scrii
tor în mod precis m-aș li 
făcut ospătar. Nu fiindcă nici 
se ciștigîi mai bine tlecil In 
noi ci pentru simplul moli' 
că firea mea distrată si... dis
tractivă se pretează de mi
nune unei astfel de îndelet
niciri ^cest al doilea talent 
al meu. din păcate nefolosit 
din lipsă de calificare, a în
ceput să crească vertiginos 
«a ciuperca după ploaie toc
mai la Petroșani. La 7.20 fă- 
< cam formai un dus de ploaie 
>n fala ușii restaurantului 
Tic-Tac — pe care scria : 
„deschis de In ora 7 la..." La
7.20 m-am apropiat de scau
nul — baric adu ce-mi bara 
intrarea, era cit p-aci să-l 
dau la o parte cind o ospă
tăriță mai inimoasă mi-a sărit 
In 8,iulor.

— întotdeauna deschideți 
la 7 ? — am fntrebat-o.

— Desigur.
— Acum r 7.25.
— Dar era deschis, dom

nule. N-ați văzut : ușa era 
deschisă. A... scaunul, scaunul 
I-ain pus acolo să prix ească 
mersul autobuzelor. E un 
scaun (arc melancolic, săracii, 
dar nu muscă. Sărcați peste 
el si._ gata. în fața unei ast
fel de explicații am simțit 
cum mă apucă... foamea. 
M-am apropiat dc agregatul 
frigorific de lingă bar să-mi 
aleg o gustare.

Din rafturile triste mă pri
vea rece puțină brinză topi
tă !

— Luați ceva ? m-a între
bat un ospătar.

— Aș lua... agregatul să-l
repar.

— Nu merge de o sâptâmi-
nă. Dar avem in altă parte
un frigider care merge: acolo 
ținem totul. Aveți încredere !

— Bine, dă-mi o fleică de 
vită.

— N-avem.
— Atunci dc porc...
— Nici.
— Atunci niște crenvurști ?
— Aș!
— Păi atunci ?!
— Ouă.
— Bine, dă-mi ouă.
— Nu x ă sfătuiesc. Sint 

vechi.
Aici nu știu ce s-a mai in- 

timplat cu mine. Am privit 
o clipă interiorul restauran
tului atit dc bine pus Ia 
punct, mi-a părut rău și._ am 

L'rmaie din pag. 1
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leșinat in brațele celui' mai 
just ospătar. M-am trezit sea
ra.

— Atunci, mici!
Ospătărița a răsuflat ușura

tă : of ! ce client dificil.
— l-am pus. Trei. Dar du

pă o clipă a revenit. N'u-i mai 
pun. Țin la dumneavoastră și 
nu vreau să râmincți pentru 
veșnicie la Petroșani. Sint 
vechi micii— Și privindu-mă 
tristă a murmurat. V-am a- 
dus friptură bcrlincză.

— Mulțumesc, i-am zis de
zolat și-am leșinat iară. Pe

Scaunul 
melancolic 
foileton

senine ca să scape dc mine, 
cineva mi-a depus corpul in 
incinta restaurantului „Car- 
pați”, fiindcă acolo m-am po
menit strigînd :

— O vodcă poloneză !
— N-avem — m-a contra

carat un ospătăraș.
— Uitc-le! în raft. Zac a- 

colo de cine știe cind. Sticle 
pline.

— Aa... ?! s-a mirat ospă- 
tărașul. Deci ax cm vodcă !... 
Bine, dacă avem vă dau. 
Habar n-aveam. Deh! clicl- 
nerașul c distrat. N-are in
teres ?! Are dar...

— O cafea, te rog! E ora 
14 și mă grăbesc.

— Vine! Și a venit după o 
oră. Asta zic și cu cafea. Pre
parată cu migală. De foame, 
ploaie și tristețe îmi veneau 
in minte versuri celebre ca 
„Flâmind și gol. fără-adă- 
post“ etc. etc...

A doua zi am plecat in pri
begie. Am luat un autobuz 
la intimplarc și m-am trezit 
Ia Lupeni. Am dat buzna in 
restaurantul „Progresul".

— Băiete, o friptură !

Oglindirea problemelor fundamentale ale existenței omului
lungul timpului.

Inspirindu-se din noul cli
mat filozofic și social, arta si 
literatura țării noastre este o 
artă trainică cu o valoare ar
tistică inestimabilă, o artă ce 
îndeplinește dezideratul major 
al oglindirii celor mai frumoa
se năzuințe ale oamenilor.

Artistul societății noastre tre
buie să fio legat (rup și suflet 
de interesele patriei socialis
te. idealul său cel mai inalt 
trebuie să fie crearea unei arte 
a țării sale, a poporului său, 
o artă care să răspundă ne
cesității mărețului moment is
toric pe care îl trăiește Româ
nia.

Prețuind ceea ce s-a creat 
bun in sferele de creație ale 
artei și literaturii de înaintași, 
generația noastră aduce aces
tora omagiul cuvenit, insă in 
același timp această prețuire 
este un imbold al oamenilor 
dc artă de astăzi de a le urma 

La Grupul școlar minier Lupeni

Un liilanl rodnic te se m peroeîual
cui secund.

Trecem la o altă filă...
La faza municipală a con

cursului de pentatlon școlar, 
echipa grupului se clasează pe 
locul II. La numai cîteva zile 
după acest concurs, are loc 
faza municipală a campionatu
lui republican dc atletism al 
juniorilor. Participind la acest 
concurs cu un număr mare de 
atleți (40), aceștia reușesc să 
cucerească in final cinci lo
curi I, șase locuri secunde și 
-zece locuri III. O „recoltă” bo
gată care anunța o participare 
strălucită la finalele campio
natului .școlar de atletism pe 
Ministerul Minelor, lntr-adc- 
văr, finalele următoare oglin
desc comportarea foarte bună 
a echipei de atletism a școlii 
in această importantă întrecere 
la care au participat 12 echi
pe. Locul I pe echipe. 12 tit
luri de campioni — iată pe 
scurt rezultatul strălucit al 
atleților din Lupeni la acest 
concurs. Paralel cu această în
trecere. patru echipe școlare 
miniere din județul nostru iși 
dispută intiictatea in cupa 
transmisibilă „Tînârul miner" 
inițiată de G.Ș.M. Lupeni, eu 
sprijinul Comitetului județean 
al U.T.C. întrunind un punctaj 
superior la proba de pentatlon 
și mai multe victorii Ja hand
bal, echipa grupului a intrat 
in posesia trofeului pînă la a- 
nul viitor.

Crosul tineretului — tradițio
nală întrecere a .mlădîțelor' 
de pe țoale meleagurile patriei 
— rlștigâ noi adopți in rindul 
elevilor G.Ș.M. Lupeni. Parti- 
< iparea lor numeroasă la faza 
pe școală dă posibilitatea să 
se formeze o echipă omogenă, 
care cîșligă detașat faza pe 
oraș, ocupă un loc 1 la faza 
pe județ și iși trimite un re
prezentant — pe elevul Tdrok

---------------------------------------------------------------------.

— Gata ! Și mi-a adus-o.
— Băiete ! Salam de Si

biu !
— Gata. Și mi-a adus.
Eram în al nouălea cer. 

Uito un restaurant <arc-si 
merită numele „Progresul". 
Bravo! Ospătar mă fac. la 
Lupeni. Satul și fericit sim
țeam nevoia unui șpriț bun. 
M-am uitat In ospătar cu o 
privire caldă in care el pu
tea citi cel puțin : „măi br'c- 
te de-aș putea (e-aș face „Ca
valer al mărci fripturi" dar 
nu pot". El insă m-a înțeles.

— Doriți vermut ?
— Da. Un sfert.
— Ori un pahar, ori o ju

mătate. ori un kilogram. Nu 
umblăm <u sferturi .

Mi-a pierit tot cheful. No
roc că nu i-am acordat titlul 
dc cavaler că i l-aș fi retras 
imediat.

— Dar eu vreau un sfert.
— N-avem sferturi.
— Atunci mii supăr și plec 

înapoi Ia Petroșani la Tic- 
Tac. Și am plecat cu iluziile 
spulberate. Am intrat in fru
mosul Tic-Tac cu scaune v e- 
scle .și tapisate (in afară dc 
scaunul schizofrenic dc la ușă), 
m-am așezat la una din me
sele strălucind de curățenie și 
am așteptat ospătarul. îmi 
părea rău că-i supărasem cu 
insistențele melc cu o zi îna
inte.

Ospătarul s-a apropiat, mic 
nii-era foarte sete, așa că le
gătura între noi s-a făcut 
imediat. Era dimineața la 7 
fix. soarele răsărise frumos, 
cind ospătarul m-a întrerupt 
din reverie :

— N-avem decît cașcaval... 
Am simțit cum mă înăbuș. 

Mai aveam insă o speranță.
— Un... sfert dc vermut, 

l-am rugat cu glas tremură
tor.

— Poate vreți un pahar, o 
.jumătate-, un kilogram. N-a- 
vem măsuri pentru un sfert. 
Scurt pe doi ! Ce mai ! Beți 
un kilogram și gata ! Și am 
băut. De atunci nu mai um
blu cu sferturi, nici măcar cu 
jumătăți dc măsură. De la 
kilogram am să trec la butoi, 
apoi la cisternă. Ce frumos 
va fi cind voi comanda la 
unul din aceste restaurante :

— Băiete! Un vagon de 
vermut și trei cisterne cu si
fon la gheață !

exemplul, servind cu abnegație 
poporul, cauza construcției so
cialiste.

l’entru realizarea unor opere 
reprezentative pe măsura tim
pului ce ii trăim artistul tre
buie să cunoască viața și preo
cupările poporului, trebuie să 
participe activ la viața socia
lă a țării.

Oglindind realitățile societății 
noastre de astăzi, arta ș« lite
ratura iși aduc o contribuție 
de seamă in concertul interna
țional al culturii umane. Nu
mai in acest mod arta noastră 
socialistă iși va aduce contri
buția sa specifică, originală la 
avuția spirituală a omenirii. 
Participând activ la viața lu
mii contemporane, cunoscind 
și insușindu-și cuceririle noi 
ale artei universale și afirmi ud 
în același timp cu pasiune va
lorile spirituale ale poporului 
român, faci nd cunoscut tutu
ror geniul său artistic arta ță

Bella — la faza pe țară unde 
ocupă locul IV.

Filele jurnalului sportiv' sint 
numeroase... Ele vorbesc des
pre campionatul interclase la 
volei, care în final declară 
campionă clasa I F; despre în
trecerea la handbal, unde clasa 
I B ciștigă „laurii"; despre cam
pionatul interclase la fotbal în 
6 și campioana sa, clasa II F; 
despre disputa din cadrul cam
pionatului indiv idual de schi 
și elevul Gelu Iovu, care și-a 
dominat adversarii ; despre în
trecerea individuală de tenis 
de masă și campionul său 
Viorel Silinc.

Popularizarea care s-a făcut 
insignei „Cercurile olimpice" 
determină pe numeroși elevi 
să-și manifeste dorința dc a 
intra in posesia unui grad al 
acesteia. Pregătirea asiduă, per
manentă duce la înregistrarea 
unui număr de 6 purtători ai 
insignei „Cercurile olimpice".

Nu ne putem despărți de a-

Rapidista Maria Ghiță Ia Știința
Să vorbim și despre certitudini. E mai bine, că des

pre nestatornicia fotbaliștilor auzim destule. Să ne apro
piem, deci, de handbal. E doar disciplina care-a adus spor
tului românesc atitea satisfacții ! Cu ocazia unei vizite la 
Școala sportivă Petroșani, prof. Eugen Bartha ne-a adus Ia 
cunoștință, printre altele, faptul că fosta valoroasă jucă
toare a Rapidului, maestra sportului Maria Ghiță, a primit 
drept de joc in echipa petroșăneană. Afh'ndu-se încă din 
iarnă la Petroșani (dar poposind aici... după scurgerea 
perioadei de transferări), handbalista Maria Ghiță s-a an
trenat in permanență alături de echipierele Științei, susți- 
nind meciuri amicale, dind totală satisfacție și în turneul 
din R.D. Germană.

In afară de aceasta, handbalul feminin petroșăncan 
va reprimi in rîndurile sale și pe Sanda Nemeș (in ulti
mul timp jucătoare la ,.U" Craiova).

Se întăresc, deci rindurile echipei car.-... înfrumusețea
ză diminețile de duminică de pe stadionul Jiul. Să fie de 
bun augur! Și să vedem la toamnă spectacole de clasă!

PAROȘENL Foto : N. GHENA

Cu „Nunta.. 
la București

Ansamblu] folcloric al Casei d6 cultură din Petroșani 
a participat de curind lâj un cdncilrs cultural-artistic găz
duit dc orașul Arad, în ftadrul căruia a prezefitat spec
tacolul „Nuntă în Valea Jiului". Spectacolul a atins o înaltă 
ținută artistică, artiștii a,maiori au lăsat o deosebită im
presie în orașul dc pe realul Mureșului, „Nunta in Valea 
Jiului’* fiind calificată pentru faza finală pe țară ce se 

ț va ține la București in prțima jumătate a lunii august.

nare retrograde și forțele nou
lui, cele ale progresului. A- 
rcast a. se reflectă și in ai tă 
și literatură punindu-și am
prenta asupra diferitelor cu
rente existente in domeniul 
creației artistice. Alături de 
artiști ce-și închină eforturile 
lor creatoare cauzei libertății 
si independenței popoarelor, 
idealurilor de pace și securi
tate, fericirii omului, există 
concepții care cultivă forme și 
imagini in sine, lipsite de orice 
mesaj social-uman. Prin aceas
ta artistul societății capitaliste 
de astăzi este izolat de publi
cul larg, de popor.

în țara noastră sint afirma
te cu putere principiile uma
nismului socialist. Societatea 
pe care o construim are drept 
țel slujirea omului, realizarea 
(clor mai înalte aspirații ale 
sale. Socialismul nu reduce o- 
mul la rolul de forțe de pro
ducție. ci vede in el beneficia
rul tuturor valorilor științifi
ce și culturale produse de-a

Multiple au fost activitățile 
■sportive desfășurate pe parcur
sul acestui an în cadrul Gru
pului școlar minier Lupeni și 
pe care încercăm in cele ce 
urmează să le închegăm un 
succint bilanț.

în fața profesorului Golubov 
— „Nea Mișu", cum i se mai 
spune — și a colaboratorilor 
săi stă un registru gros in care 
apar, așternute intr-o ordine 
cronologică, cele mai de seamă 
acțiuni sportive, fotografii, ar
ticole decupate din ziare, di
verse cifre.

Prima pagină a jurnalului 
sportiv este ocupată de crosul 
dc toamnă, la a cărui fază mu
nicipală elevii Școlii profesio
nale din Lupeni au participat 
în număr mare, obținînd rezul
tate meritorii.

Filele următoare ne aduc in 
prim plan participanții la e- 
1;.pa finală pe Ministerul Mi
nelor a campionatului școlar 
de lupte greco-romane și libe
re. faza la care echipa 
G.Ș.M. Lupeni se situează pe 
locul III și cucerește 4 titluri 
dc campioni. Nu peste mult 
timp, in finala campionatului 
școlar de schi, pe pirtiile de la 
Mogoșa, echipa noastră se cla
sează pe locul II. intrind în 
nosesia a 3 titluri de campioni. 
In schimb, linala campionatu
lui școlar de haltere este domi
nată copios de echipa grupu
lui care „monopolizează" toate 
titlurile de campioni. Clasați 
pe locul II in ultima reuniune 
a campionatului școlar do box. 
pugiliștii noștri scot la iveală 
o autentică speranță : pe ele
vul Laurian Ciocea.

File după file... Roade spor
tive bogate ale dirzeniei ele
vilor. ale instruirii competen
te, pline de răbdare a profe
sorilor lor. Imediat după sosi
rea știrii despre inițierea con
cursului „Săniuța de argint', 
elevii G.Ș.M. Lupeni încep an- 
trenamcntele și participă mul
țumitor la faza județeană, care 
a avut loc pe dealul Racotzi 
al Petroșani ului. Ei au o com
portare foarte bună In con
cursul „Cupa speranțelor" Ja 
schi, unde se remarcă în mod 
deosebit tlnărul schior Anton 
Soos.

Primăvara ii găsește pr elevii 
sportivi prezenți la primul 
cros, inițiat in cinstea „Zilei 
alegătorului' (3 martie). în
treaga echipă s-a „plasat" ono
rabil : locul I Ja juniori II, lo
cul II Ja juniori I. Zonele de 
calificare pentru faza finală 
Ja volei, handbal și fotbal a- 
duc echipele respective pe !o-

Pentru ca acest, frunjos obicei jicnesc, prelucrat cu 
atenție și fantezie dc Gco Bucur Și Gltoorghe Popa, să se 
bucure de apreciere in șapiiăla țării, el trebuie pregătit 
cu multă grijă, cu meticulozitate și. răspundere colectivă.

________________________________

rii noastre își îndeplinește o no- 
bilă misiune patriotică și in a- 
celași timp internațională.

Luînd din experiența bună 
a artei universale ceea ce este 
mai prețios artistul de astăzi 
al patriei noastre va crea o- 
pere de artă cu adevărat via
bile numai în măsura in cate 
acestea vor fi legate de pămîn- 
tul unde s-a născut și a cres
cut. Așa după cum arăta tova
rășul Nicolae Ceausescu in 
cuvintarea sa la Adunarea Ge
nerală a compozitorilor și mu
zicologilor „păsările ce nu sint 
de pe aceste meleaguri nu ciută 
cu aceeași voioșie, cu aceeași 
originalitate, ca acelea care 
s-au născut și au învățat să 
zboare aici".

Epoca de profunde prefaceri 
sociale pe care o trăim, epo
ca revoluției științifice și cul
turale este epoca afirmării o- 
mului ca stăpin al propriilor 
sale destine. Omul societății so

ceastă agendă sportivă a anului 
școlar 1968/1969 fără a aminti 
că alături de terenurile de 
handbal — cu pista ce îl în
conjoară —, de volei, tenis de 
tâmp, fotbal s-a adăugat o fru
moasă pistă de atletism, sec
toare de aruncare și sărituri 
ce întregesc baza sportivă.

Linia de încheiere a bilanțu
lui nu e trasă încă... Se aș
teaptă rezultatul comportării 
celor patru finaliști pe țară 
la atletism : Robert Bagyo, Bel
la Szabo, Ștefan Demeter și 
Vasile Boroș cărora le urăm 
mult succes.

Panoul sportiv' — pe frontis
piciul căruia stă scris „Citius— 
Altius — Fortius" — este în
cărcat cu diplome, fanioane, 
cupe, fotografii ale campioni
lor.

Un bilanț sportiv' rodnic ce 
se cere perpetuat.

Imling IACOB
Grupul școlar minier Lupeni 

cialiste acționează în deplina 
cunoștință și în sfera creației 
spirituale, el făurește o cultu
ră ce este rodul necesității în
țelese, o cultură inspirată din 
realismul societății noi. din 
umanismul socialist, închinată 
poporului.

în anii socialismului Valea 
Jiului a cunoscut o înflorire 
fără precedent pe toate tări- 
murile de activitate. Cultura 
și arta, atit de vitregite în tre
cut pe aceste meleaguri. au 
căpătat cadrul instituțional 
adecvat prin înființarea in ur
mă cu peste două decenii a 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" apoi a cenaclului artiști
lor plastici, devenit nu de mult, 
ca o consacrare pe plan repu
blican a meritelor plasticieni- 
lor locali, filială a U.A.P.. prin 
construirea modernului și im
punătorului edificiu al Casei 
de cultură din Petroșani, prin 
înființarea Cenaclului literar 
„Meșterul Manole", recent afi-

RRONOSPORT 
Pronosticul nostru

la concursul nr. 28 din 13 iulie
Flacăra Moroni Prahova Ploiești 1

2. Poiana — I.R.A. Cimpina 1
3 Caraiman — Carpați X

4. Șoimii Buzău — Petrolul Berea I
5. Petrolistul Boldești — Metalul Buzău 1
6. Colorom Codlea Unirea Cristur 1
7. Victoria Tg. Jiu — Elcctroputere Craiova 1
8. Minerul Motru — Progresul Strehaia 1
9. Victoria Caransebeș — Minerul Bocșa 1

10. Furnirul Deta — C.F.R. Timișoara 2
11. U. M. Timișoara — C.F.R. Arad 2
12. Victoria Călan — Minerul Deva 1
13. A. S. Cugir — Minerul Ghelar 1

CONCURS DE ÎNOT
Concursul de înot organizat 

duminică de asociația sportivă 
Preparatorul Lupeni a atras la 
ștrand peste 1 000 de spectatori. 
Cei 22 de conGurenți, din aso
ciațiile Preparatorul. Minerul, 
Elevul din Lupeni, Energia Pa- 
ro.șeni și Știința Petroșani și-au 
disputat cu dîrzenie victoria.

Pe categorii primele locuri 
au fost ocupate de următorii 
concurenți : Copii, 50 ni liber : 
Aurel Vlad. Elevul, 58”: Steli- 
an Fiilop. Preparatorul. 1’ : 
loan Căținaș. Elevul, 1’ : Juni
ori, 100 ni liber : loan Donciu,

L II P T E

Campionatul de calificare - la jumătate de drum
■Sala de sport din Petrila a găzduit duminică 

etapa a doua a campionatului de calificare pen
tru divizia A la lupte libere. Din seria în care 
acționează și luptătorii de la Jiul Petrila mai 
fac parte : Armata Brașov, Lemnarul Odorhei 
și Mureșul Deva. Cu etapa de la Petrila putem 
spune că s-a consumat jumătate din competiție, 
deși echipa din Brașov nu a susținut încă nici 
o partidă. Dc asemenea, au mai rămas în sus
pensie intilniri intre luptătorii care in perioada 
cc-lor două etape se aflau în diferite loturi orga
nizate de federația de specialitate. Toate restan
țele vor avea loc in penultima sau ultima eta
pă ce urinează să aibe loc la Brașov și Deva.

Dacă in etapa de la Petrila localnicii nu au 
putut învinge pe principalul adversar al serici, 
Lemnarul Odorhei, aceasta se datore.ște faptului 
că trei din oamenii de bază ai gazdelor (Moț,

Grigore și Negraru) n-au luptat. Momentan sco
rul dintre Jiul și Lemnarul este favorabil oas
peților cu 15—9. Cunosdnd valoarea sportivilor 
petrilcni, ce urmează să intre in întrecere, avem 
convingerea că după disputarea celor trei res
tanțe victoria va trece de partea luptătorilor 
noștri.

In celelalte două intilniri s-au înregistrat re
zultatele : Lemnarul Odorhei — Mureșul Deva 
32—4 și Jiul Petrila — Mureșul Deva 28—-1. Și 
la meciul Jiul — Mureșul urmează să se mai 
dispute două restanțe (Grigore și Moț).

In ce privește comportarea luptătorilor de la 
Jiul care în cele două meciuri au evoluat pe 
saltea merită să scoatem în evidență pe Ion 
Carculea, Vlad Aionesei și Martin Bere.ș.

S. BÂLOI

Ecou la ancheta:

(ursurile IM ln|ă la Miile 
generale din Valea Jinlni in pragul 
bilanțului de slîrșil de an
Dună ce s-au găsit vinovății...

Relatăm in întregime răspun
sul primit de Ja E.M. Lupeni, 
răspuns care dovedește că la 
semnalul de alarmă tras cu 
prilejul anchetei, conducerea 
minei a făcut o analiză minu
țioasă a situației existente .și 
probabil in viitorul an școlar 
va aplica măsurile propuse.

„Din cele relatate in artico
lul publicat, rezultă că in ca
drul exploatării noastre, nu 
s-.i acordat atenția cuvenita 
privind mobilizarea muncitori
lor Ia cursurile fără frecvr nță, 
la școlile generale de 8 ani. in 
vederea completării cunoștin
țelor generale.

Din cercetările efectuate a- 
supra stării dc lucruri pe te
ren, privind felul in care sa- 
lariații înscriși la cursurile fără 
frecvență pentru a-și comple
ta studiile s-au prezentat la 
examenele dip sesiunea iunie 
anul trecut a rezultat <ă ; la 
E.M. Lupeni au fost mobilizați 
și îndrumați de., către condu
cerile zonelor și sectoarelor : it 
și dc către comitetul de partid, 
organizația de sindicat și 
U.T.C. pentru a-și completa 
studiile un număr de 350 mun
citori. care s-au înscris la 
cursurile fără frecvență la 
școlile generale de 8 ani. r.r. 
1 și nr., 3 din orașul Lupeni.

Din totalul de circa 170 de 
muncitori care s-au înscris la 
Școala generală nr. 1 s-au pre*  
zentat la examenele din luna 
iunie a.c. numtip 25 de sala
riu ți.

La Școala generală nr. 3, din 
totalul de 180 de muncitori 
înscriși, s-au prezentat Ja exa
menele din sesiunea iunie a.c. 
un număr de 56 de salariați.

Din datele de mai -sus re
iese că din totalul de 350 mun- 

liat la Asociația din Brașov a 
Uniunii Scriitorilor etc. Pe lin
gă toate aceste instituții și for
me de organizare pulsează o 
intensă viață artistică a cărei 
ecouri au trecut de mult peste 
hotarele județului nostru. Ar
tiști ca pictorii Victor Silves
ter. Kalman Fodor, artista c- 
merită Ana Colda, spre a a- 
minti numai cițiva dintre ci, 
și-au cucerit un prestigiu bine
meritat pe plan republican.

In acest context de emula
ție spirituală și efervescență 
creatoare putem cere creatori
lor locali ca, în lumina docu
mentelor pregătitoare ale Con
gresului al X-Iea, să-și conti
nue eforturile pe linia oglindi
rii omului nou al zilelor noas
tre, să evite provincialismul 
și incifrarea, evaziunea spre 
apolitic și atemporal. Numai a- 
bordînd creația artistică și li
terară din unghiul de vedere 
al zilelor noastre, numai sur
prinzând x irit a complexă a oa
menilor dc pe aceste melea
guri, artiștii locali se vor ridica 
la nivelul celor mai înalte exi
gențe spirituale.

Preparatorul 1’52” ; Ștefan 
Csilay, Preparatorul 1’58” : Va
sile Luca, Elevul 2’02” ; Seni
ori, 100 m bras: Victor Arde
lean, Preparatorul 1’35” ; loan 
Rogojan. Minerul 1’50” ; Ale
xandru Marton, Știința Petro
șani 1'53” : Seniori, 100 m craul: 
Vladimir Sirian. Energia Paro- 
șeni 1’30’ : Nicolae Crișan, Mi
nerul 1'58” : Seniori, 100 m 
bras : Lidia Kclț, Energia Paro- 
șeni 2’05”.

Asociația Preparatorul Lupeni 
a oferit primilor clasați medalii 
și diplome. 

eitori caro s-au înscris la
< nesurile fără «acvență - ni 
prezentat la examenele din se
siunea iunie un număr de 81 
dc salariuți.

O mare parte din lipsuri le 
rev ine muncitorilor înscriși la
< ursurih fără frecvență, rare 
nu s-au prezentat Ia consultații

i la examenele din sesiunea 
iunie 1969.

O parte din vină o poartă și 
conducerile zonelor și sectoa
relor pentru faptul că nu au 
urmărit îndeaproape stil» nu au 
avut o evidență clară cu mun
citorii înscriși la aceste cursuri, 
pentru a putea urmări și (inc 
legătura eu salariații înscriși, 
în șederea prezentării lor l i 
examenul din sesiunea iunie
1969.

Este de remarcat faptul <â 
nici școlile generale nu au 
prezentat conducerii exploată
rii. săptămînal, situația privind 
felul (tun s-au prezentat mun
citorii înscriși la consultații si 
examene.

Pentru prevenirea deficiențe
lor de genul celor care s-au 
semnalat pe perioada anului 
școlar 1968—1969 la cursuri e 
fără frecvență, la școlile g - 
nerale, privind completarea 
studiilor de către muncitori, 
pentru anul școlar 1969—1970, 
conducerea exploatării, a 'zo
nelor și sectoarelor. vor lua 
următoarele măsuri :

1. Conducerea exploatării, 
a zonelor și sectoarelor cit și 
organizațiile do partid, sindi
cat și LT.T.C. pentru noul an 
școlar vor duce o mun
că mai susținută și concretă 
privind îndrumarea salariaților 
pentru a se înscrie la cursurile 
fără frecvență, la școlile gene
rale dc 8 ani in vederea com
pletării studiilor, muncă care 
va decurge in mod mai orga
nizat în decursul anului școlar 
1969—1970 fiind judicios coor
donată de . comitetul dc direc
ție, conducerile zonelor și. sec
toarelor.

2. Conducerea exploatării, a 
zonelor și sectoarelor, vor jnen- 
ținc legătura cu conducerile 
școlilor generale de 8 ani de 
la Lupeni. care Ja rindul lor, 
prin informările transmise con
ducerii exploatării, zonelor și 
sectoarelor aceste organe vor 
lua măsurile corespunzătoare 
în vederea - urmăririi felului 
cum salariații înscriși la cursu
rile fără frecvență sc vor a- 
chita de această sarcină.

Conducerea zonelor și sec
toarelor vor întocmi tabele cu 
evidența muncitorilor înscriși 
la cursurile fără frecvență din 
timp pentru a putea urmări 
modul cum se vor prezenta 
salariați la cursuri în vederea 
completării studiilor la școlile 
generale".

Ing. Vasile CIRIPERU
Director al E.M. Lupeni

N.R. Ce bine era dacă aceas
tă analiză ar fi fost făcută 
după sesiunea de examene din 
iarnă.

Handbal

România 
Franța 
22—13

.A început turneul internațio
nal masculin de handbal de la 
Madrid. In primul joc, echipa 
României a învins cu scorul de 
22—13 (10—7) echipa Franței. 
Cei mai buni jucători români 
au fost Gruia, Marinescu, Po
pescu și Oțelea. Din echipa 
franceză s-au remarcat Ferignac, 
Gallant și Brunet. In cel de-al 
doilea meci, echipa Norvegiei 
a întrecut cu scorul de 24—18 
(13—8) echipa Spaniei.

Un valoros 
loc trei

La București, a avui loc fa
za finală a campionatului re
publican dc tenis dc masă, 
rezervat copiilor. Cu acest 
prilej, tinăra jucătoare Ildico 
Gyongyoși de la Școala spor
tivă Petroșani s-a clasat pe 
locul 3 la categoria copii pînă 
la 12 ani. iar echipa din care 
face parte s-a clasat tot pe 
locul 3 la proba respectivă.

MIERCURI 9 IULIE

10.00 Limba franceză (re
luare).

10.25. t e-.iți dori să n vedeți 7 
A 12-a noapte de W. 
Shakespeare.

12.40 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.40 Buletin dc știri.
17.45 Lumea copiilor. C i ti’H 

mușchetari (I). Prezinlă 
Tcalrbl dc păpuși din 
Brașov.

13.00 Imagini estivale.
18,15 Pentru școlari. „Un ier

bar... nemaivăzut ?°
18.15 Tribuna economică.
19.15 Muzică și jocuri popu

lare.
19,30 Telejurnalul de si u-fi. 

Buletin mdcorologic.
20,00 Tele-cinemalcca.
21„5l) Reflector.
22,05 Convorbiri literare.
22.45 Telejurnalul de noapte 

si buletinul meteorolo
gic

23,05 Dialog cu telespectato
rii.

23,20 închiderea omisiunii.

radio
JOI 10 IULIE

PROGRAM l-L 1 : 5,05-
6,(:0 Program muzical dc di
mineață . 6.05—9.30 Muzică 
și actualități ; o.. 0 Odă lim
bii române : 10,05 Muzica :
10.10 Curs do limba rusă ;
10.30 înflorești pămint al
bucuriei — eintcce; 10,45
Din țările socialiste; 11,05 
Cinlărcți români pe scenele 
lumii ; 12.00 .Melodii : 12,15
Ateneu ; J2.30 lntilnirc eu 
melodia populară >i interpre
tul preferat : 13.00 Radiojur
nal . 13.10 Avanpremieră co
tidiană : 13.22 Ciieva minute 
cu Nicolae Ni? seu : 13,35 
Formația Ion Calistrache :
13.45 Moment științific; 13.50 
Cinlâ Rika Zarai : 14.00 Mu
zică populară : 1 1.10 Emisiu
ne literară pentru școlari ;
14.30 Album folcloric: 15.20
Radio publicitate : 15.30 Com
pozitorul săptăminii; 16.00 
Radiojurnal ; 10.20 Melodii
interpretate de Gigi Marga ;
16.30 Bilanțul marilor reali
zări: 16,45 Muzică corală pe 
discuri: 17.05 Antena tinere
tului: 17,30 Concert de muzi
că populară : 18.03 Melodii 
iiricc : 18.10 Programul par
tidului — programul nostru;
18.30 Varietăți jnuzicaIc I
19.00 Gazeta radio; 19,20 
Sâptămina unui meloman ; 
20.05 Tableta dc scară ; 20.10 
Interpreți celebri — Luis 
Mariano : 20,30 Eminesciană; 
20,35 Pentru magnetofonul 
dv. : 21,00 Poșta radio; 21.20 
Revista șlagărelor; 21.35
Sport ; 21.45 Rev ista șlagăre
lor.: 22,00 Radiojurnal; 22.20 
Romanțe ; 22,40 Atențiune,
părinți!: 23.00 Muzică: 23,05 
Moment poetic ; 23.10 Meda
lion Mișu Iancu; 23.40 Mu
zică ușoară ; 0,03—5.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6.10
Muzică ușoară: 6.45 Cînlece 
și jocuri ; 7,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei; 7.11 In su
net de fanfară : 7,30 Cintă 
Lidia Andronescu și Octa
vian Cadia; 7,45 Muzică
populară : 8,10 Tot înainte ; 
8,25 Concert : 9,00 ^Jocuri 
populare ; 9,30 Lucrări co
rale ; 11.00 Orchestra Paul 
Mauriat; 11.15 Interpreți de 
folclor ; 11,30 Viaduct in 
timp : 11,45 Sub steagul par
tidului — cîntece; 12,03 A- 
vanpremieră cotidiană; 12,15 
Mozaic sonor ; 12,45 Concert 
dc prinz; 13,30 Muzică din 
operetele lui Nico Dostal ;
14.10 Orchestra de muzică 
populară „Doina Olteniei" ;
14.30 Muzică ușoară; 15,00
Moment științific ; 15,05
Duete din opere; 15,30 Es
trada artistului amator ; 
16,00 Radiojurnal : 16,55 Sfa
tul medicului ; 17,05 Recital 
Ileana Cotrubaș și Ion Bu- 
doiu; 17,40 Radiopublicitatc; 
18,00 O melodie pc adresa
dv.; 18,50 La cobză Ion Șcr-
ban; 19.00 Coruri; 19,20
Convorbirile de joi; 19.50
Noapte bună, copii ; 19.55
Mazurci de Chopin; 20,10
Melodii lansate pe ecran ;
20.45 Fonoteca de aur. 21,05 
Doine și jocuri populare ;
21.20 Sinteze contemporane; 
22.00 Tangou] veșnic .tinăr :
22.20 Miorița ; 22.30 Piese
instrumentale ; 0,01 Gintă
Barbara Strcissad.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul I : 5.00; 6,00;
10,00: 11,00; 17.00; 18.00;
20,00; 24,00; 2.00; 4,00. Pro
gramul II : 6.05: 12.00: 14,00; 
21,00: 23 00; 0.55.

filme 
na ■ ■ FJiuaDU
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : La dolce vita, seriile 
I și II ; Republica: Pentru 
încă puțini dolari ; PETRI
LA • Marele șarpe ; LONEA 
— 7 Noiembrie : Minunata 
călătorie a lui Nils ; Mine
rul : Rolls Royce-ul galben ; 
ANINOASA : Clovni pe pe
reți; VULCAN: Pașa; LU
PENI — Cultural : Noaptea e 
făcută pentru a \ isa ; PA- 
ROȘENI : Judoka. gent se
cret: 1’RICAN I Innorare
trecătoare.

Xlieu publicitate
Pierdut cartea d<*  muncă 

seria Cd. nr. 328 323 pe nu
mele Si ripcaru Dumitru. De
clar nulă.
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Răspunsul guvernului român 
la Nota verbală a secretarului 

general al O.N.U. privind politica 
de apartheid promovată 

de Republica Sud-Africană
La 7 iulie a. c„ Misiunea per

manentă a Republicii Socialiste 
România de la New York a 
transmis Organizației Națiunilor 
Unite răspunsul guvernului ro
mân la Nota verbală a secre
tarului general al O.N.U. pri
vind politica de apartheid pro
movată de guvernul Republicii 
Sud-Africane.

In Nota de răspuns se arată 
că examinarea deciziilor adop
tate din 1946 pină în prezent 
de către Adunarea generală a 
Organizației Națiunilor Unite și 
Consiliul de Securitate in pro
blema apartheidului demon
strează cu claritate că guver
nul Republicii Sud-Africane re
fuză constant să se conformeze 
recomandărilor acestor organis
me ale O.N.U. In ciuda măsu
rilor prevăzute in rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U. și 
ale Consiliului de Securitate, 
conflictul rasial din Republica 
Sud-Africană se agravează din 
zi în zi. Arestările în masă, 
deținerea și condamnarea unor 
persoane, pe motivul opoziției 
lor față de politica de a- 
partheid, sînt contrare scopuri
lor și principiilor Cartei O.N.U, 
și prevederilor Declarației uni
versale cu privire la drepturile 
omului.

Diferite organisme ale O.N.U. 
și, in primul rind, Comitetul 
special însărcinat cu studiul po
liticii de apartheid au cerut. în 
repetate rînduri. guvernului Re
publicii Sud-Africane sâ pună 
capăt politicii sale bazate pe 
supremația unei rase asupra 
alteia. Ignorînd aceste apeluri, 
guvernul Republicii Sud-Africa
ne a intensificat, in ultimul 
timp, politica sa rasistă. Aceas
tă atitudine este contrară con
cepției marii majorități a sta
telor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, care conside
ră ?ă rasismul, sub toate for
mele si in toate manifestările 
sale, lezează demnitatea uma
nă și afectează relațiile dintre 
popoare și state, constituind un 
fenomen extrem de .periculos, 
a cărui eliminare din viața so-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE 
DIN ITALIA

Partidul republican nu participă 
la noul guvern

ROMA 8 (Agerpres). — Parti
dul Republican, care împreună 
cu democrat-creștinii și socia
liștii a făcut parte din guver
nul de centru stingă, condus do 
Mariano Rumor, a hotărît să 
nu mai participe la noul gu
vern, pentru formarea căruia 
președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, își va începe la 10 iulie 
consultările. Hotărirea republi
canilor a fost luată luni după- 
amiază cu prilejul reuniunii Co
mitetului de conducere.

Refuzul republicanilor de a 
împărți în viitor responsabilita
tea guvernului cu cei doi par
teneri ai săi din precedenta 
coaliție a fost motivat de faptul 
că in momentul de față „nu 
sînt create condițiile continuării 
unei politici de centru-stinga". 
Atit democrat-creștinii cit și 
socialiștii se spune in comuni
catul dat publicității, s-au de
dicat in ultimul timp mai mult 
problemelor lor interne de par
tid. docit realizării unei poli
tici de centru-stinga, cohcrentă

Ședința 
Direcțiunii P. C. I.
Există condiții de reglementare a crizei

ROMA 8. — Corespondentul 
Agerpres. N. Puicea, transmi
te : La 7 iulie a avut loc o 
ședință a Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, sub preșe
dinția lui Luigi Longo, secre
tar general al partidului, în 
cadrul căreia a fost examina
tă evoluția situației politice 
din Italia, in lumina ultimelor 
evenimente. La sfirșitul ședin
ței a fost dat publicității un 
comunicat in care se spune, 
printre altele: ..Italia are ne
voie de o politică nouă. Aceas
ta este cerința care reiese tot 
mai pregnant din marile lupte 
unitare ale muncitorilor și ale 
maselor populare". In comuni
cat se subliniază necesitatea 
flezxoltării democratice a Itali
ei.

Rcfcrindu-se la modalitățile 
de rezolvare a actualei crize 
de guvern, comunicatul arată j 
„Itciia are nevoie urgentă nu 
de soluții monocolore. ci de un 
guvern care să aibă voința și 

cietății este imperios necesară.
Republica Socialistă România 

se pronunță constant pentru 
dezvoltarea colaborării cu toa
te țările, fără deosebire de o- 
rînduire socială, văzind în ex
tinderea relațiilor economice, 
diplomatice și culturale o con
tribuție la cauza generală a pă
cii și la progresul nestingherit 
al tuturor popoarelor. Dar Ro
mânia nu poate fi de acord ca 
un stat să încalce principiile 
și normele cuprinse in docu
mente internaționale funda
mentale cum sint Carta O.N.U. 
și Declarația Universală a drep
turilor omului și condamnă c- 
nergic asemenea practici. Gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia apreciază că promovarea 
politicii dc apartheid, prin im
plicațiile sale, asupra întregului 
continent african, reprezintă o 
amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale. In 
concepția guvernului român, 
Consiliul dc Securitate are da
toria să ia măsurile necesare 
care sâ asigure respectarea 
Cartei O.N.U. și a prevederilor 
rezoluțiilor Adunării Generale 
și ale Consiliului dc Securitate. 
Guvernul Republicii Socialiste 
România are convingerea că c- 
ficacitatoa acestor măsuri de
pinde dc conjugarea eforturi
lor întregii comunități interna
ționale pentru aplicarea rezolu
țiilor adoptate de Organizația 
Națiunilor Unite și, în primul 
rind. de concursul acelor state 
care întrețin relații politice, e- 
conomice și militare strînse cu 
guvernul Republicii Sud-Afri- 
cahe.

In ceea ce-1 privește, guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia respectă întru totul preve
derile rezoluțiilor Adunării Ge
nerale a O.N.U. și ale Consi
liului dc Securitate în proble
ma politicii de apartheid pro
movată de guvernul Republicii 
Sud-Africane și nu întreține re
lații diplomatice, consulare, po
litice sau economice cu autori
tățile de la Pretoria.

La rîndul său, Comitetul de 
conducere al Partidului socia
list unitar, care a luat ființă în 
urmă cu două zile, a ținut pri
ma sa reuniune in vederea sta
bilirii tacticii pe care o va ur
ma în viitor. In același timp, 
deputății socialiști, care au a- 
derat la noul partid — 29 din 
totalul de 91 — au constituit 
grupul parlamentar al acestui 
partid, desemnînd în funcția dc 
președinte pe Flavio Orlandi.

O
Președintele Camerei Deputa- 

ților a Parlamentului italian, 
Sandro Pcrtini. membru al Par
tidului Socialist Italian, și-a 
prezentat luni demisia din a- 
ceastă funcție ca urmare a sci
ziunii care a intervenit in rîn
dul PS.I. Camera deputaților 
a respins însă în unanimitate 
această cerere.

Pină joi vor avea loc reu
niuni ale diferitelor grupuri 

capacitatea de a se deschide 
cerințelor maselor populare și 
de a stabili un contact cu 
forțele pe care le reprezintă 
prin abordarea, în momentul 
de față, a problemelor urgente 
privind consolidarea regimului 
democrat, elaborarea dc refor
me profund structurale, acor
darea de noi drepturi demo
cratice muncitorilor, iar pe 
planul politicii externe luarea 
dc inițiative autonome in fa
voarea destinderii și păcii.

P.C.I. este gata să-și aducă 
contribuția la soluționarea fie
căreia din aceste probleme. 
Pentru a găsi aceste soluții 
este necesară o convergență, 
pornind chiar de la poziții di
verse și autonome, a tuturor 
forțelor de stingă și democra
tice. P.C.I. afirmă că există in 
momentul de față nu numai in 
țară, dar și in Parlament, con
diții pentru a da actualei crize 
o soluție care să satisfacă

Raportul lui U Thant în 
Comitetul pentru dezarmare

GENEVA 8. — Coresponden
tul Agerprcs. H. Liman, tran
smite : In ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare 
a fost prezentat raportul se
cretarului general al Națiuni
lor Unite, U Thant, asupra ar
melor chimice și bacteriologice 
și efectele eventualei lor uti
lizări. Raportul a fost întocmit 
cu sprijinul unui grup de ex- 
perți. El a fost înaintat, de

BELGRAD

Începerea lucrărilor întîlnirii 
consultative a țărilor neangajate

BELGRAD 8. — Coresponden
tul Agerpres, M. Plopeanu, 
transmite: La Belgrad și-a în
ceput marți lucrările întilnirca 
consultativă a țărilor neanga
jate, la care participă reprezen
tanți ai guvernelor din 51 de 
țâri ale Europei, Africii, Asiei 
și Americii Latine.

Lucrările întîlnirii au fost 
deschise de șeful delegației iu
goslave, Mirko Tepavaț, secre
tarul de stat pentru afacerile 
externe.

împăratul

Haile Selassie 

în S. U. A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

— împăratul Haile Selassie al 
Etiopiei a sosit luni la Washing
ton într-o vizită oficială de pa
tru zile. Avionul împăratului a 
aterizat la baza aeriană An
drews, din apropiere de Wa
shington, cu peste o oră întîr- 
ziere din cauza timpului nefa
vorabil. Ca urmare a întîrzierii, 
cele două părți au căzut de a- 
cord ca ceremoniile de sosire 
să fie aminate pentru marți di
mineața. cînd șeful statului e- 
tiopian îl va vizita pe președin
tele Nixon la Casa Albă.

parlamentare în vederea discu
tării situației care s-a creat- ca 
urmare a demisiei guvernului 
condus de premierul Mariano 
Rumor, precum și a sciziunii 
P.S.T. -Pentru miercuri s-a anun
țat reuniunea Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Ita
lian în vederea examinării si
tuației politice. Cu același pri
lej va fi ales și noul Comitet 
al direcțiunii P.S.I.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT . PE SCURT

Linia telefonică-telegrafi- 
că transcontinental Asia- 
Europa-Asia, de peste 14 000 
km. care realizează cea mai 
scurtă legătură între Europa 
și Japonia — prin U.R.S.S. 
— va intra în funcțiune la 
sfirșitul acestei luni. Aceas
tă hotărîre a fost luată la 
IMoskova de către cele trei 
părți — sovietică, daneză și 
japoneză — care au partici
pat Ia amenajarea noii linii. 
Participant» au relevat că

Șantierul naval „Ulianik" 
din Foia a încheiat un con
tract cu o firmă norvegiană 
pentru construirea unui tanc 
petrolier cil un deplasament 
de 226 000 tone. Nava va avea 
o lungime de 314 m, o lățime 
de 50 m și înălțimea de 20 m. 
fiind pusă în mișcare de două 
motoare Diesel. La acest șanti
er naval vor fi construite pen
tru firma respectivă 3 tancuri 
petroliere cu aceleași caracte
ristici tehnice.

Un comunicat al organizației 
palestiniene de rezistență „Al 
Assifa" distribuit presei liba
neze, informează că MEMBRI 
AI ACESTEI ORGANIZAȚII 
AU PLAS1T LUNI IN POR
TUL EII.ATH BOMBE INCEN
DIARE CARF EY”J
DAT PROVOCÎND UN MARE 
INCENDIU. Comunicatul men
ționează că incendiul a cu
prins și instalațiile portuare 
și că „daunele provocate sini 
evaluate la mai multe milioa
ne de dolari". 

asemenea, Adunării Generale 
a Națiunilor Unite, Consiliu
lui de Securitate și guverne
lor statelor membre ale O.N.U., 
pentru a fi examinat la cea 
de-a 24-a sesiune a Adunării 
Generale.

în cuvintul lor, delegații Po
loniei, Suediei, Canadei. Japo
niei, Mexicului și Angliei au 
apreciat importanța documen
tului.

Participanții au fost apoi sa
lutați de Mitia Ribicici, preșe
dintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia.

Primirea^de tătre 
losip Broz filo 

a delegației gariamentare 
franceze

BELGRAD 8. (Agerpres). — 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a primit marți 
delegația parlamentară fran
ceză, condusă dc Rene La 
Combe, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, care face o vi
zită in Iugoslavia, transmite 
agenția Taniug.

Noi tulburări
DELHI 8 (Agerpres). — Ca

pitala statului indian Andhra 
Pradesh, orașul Hyderabad, a 
fost din nou luni scena unor 
violente incidente declanșate de 
adepții separării administrative 
a regiunii Tclengana. Forțele 
polițienești mobilizate în vede
rea restabilirii ordinii au des
chis focul asupra manifestan- 
ților care blocaseră străzile o-

Ultimele pregătiri înaintea 
startului spre Lună

CAPE KENNEDY 8 (Ager- 
prez). — După ce și-au petre
cut slirșilul săptămînii in mij
locul familiilor lor, cei trei 
membri ai echipajului navei 
cosmice „Apollo-ll“ au înce
put Juni, la Cape Kennedy, ul
timele pregătiri înaintea star
tului în direcția Lunii, ce va 
ii dat la 16 iulie. Astronaufii 
Neil Armstrong, Michael Col
lins și Edwin zXldrin au con
tinuat zborurile simulate la 
bordul unor replici de antre
nament ale „modulului lunar11 
și al cabinei spațiale. Intre 
timp, tehnicienii N.A.S.A. ur
gentează punerea la punct a 
uriașei rachete- „Saturn-5", ca

încercarea liniei s-a făcut cu 
succes. Ea permite deocam
dată să se efectueze conco
mitent 20 de convorbiri te
lefonice, dar in viitor numă
rul canalelor va crește cu 
incă o sută. S-a menționat, 
totodată, că amplificatorii cu 
care este dotat cablul subma
rin de 800 km dintre locali
tățile Nahodka (U.R.S.S.) și 
Naoetzu (Japonia) funcțio
nează ireproșabil.

La tribunalul din Brooklyn 
(New York) A ÎNCEPUT PRO
CESUL INTENTAT ÎMPO
TRIVA A TREI PERSOANE 
ACUZATE DE A FI COM
PLOTAT PENTRU A ASASI
NA PE PREȘEDINTELE NI
XON. Cele trei persoane — 
Alimcd Gageh Namcr și doi 
fii ai săi — au fost arestate 
pe baza unui denunț, la două 
zile după alegerile prezidenți
ale de la 7 noiembrie. Jn urma 
unei descinderi la locuința lor, 
poliția a descoperit două arme 
și pumnale.

Acuzații sînt pasibili de pe
deapsa cu închisoarea pină la 
25 de ani.

Incendiul care a izbucnit 
luni după-amiază în portul 
Eilatli a fost provocat de aprin
derea spontană a unor insec
ticide expuse la căldură, au a- 
firmat oficialitățile israeliene.

Incendiul a fost stins după 
două ore și Jumătate cu con
cursul pompierilor și armatei. 
Portul Eilalli nu a avut de 
suferit. Pagubele provocate de 
incendiu sint evaluate de au
torități la 120 000 dolari.

SITUAȚIA DIN 
ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 8 (Agerprcs). — Avi
oane israeliene au pătruns luni 
în spațiul aerian al R.A.U., în 
regiunea portului Hurghada, a 
declarat un purtător de cuvint 
egiptean, citat de agenția 
M.E.N. Aviația egipteană a in
tervenit. După o scurtă luptă 
aeriană, avioanele israeliene 
s-au retras. Purtătorul dc cuvint 
a dezmințit afirmațiile că două 
avioane egiptene au fost do- 
borile în cursul acestei lupte.

Agenția M.E.N., citind o de
clarație a unui purtător de cu
vint egiptean, anunță că în 
noaptea de luni spre marți o 
companie a infanteriei egipte
ne a traversat Canalul de Suez 
și a atacat pozițiile fortificate 
israeliene in regiunea Lacului 
Timash. Purtătorul de cuvint a 
declarat că 30 di? soldați israc- 
licni au fost uciși, iar două

Acțiuni pentru eliminarea 
discriminării rasiale

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — într-o Încercare de a 
grăbi integrarea rasială in do- 
merfltil învățămîntului, guver
nul american a privat de fon- 

- duri- federale trei districte șco
lare din sudul S.U.A., care 

' refuză să transpună în viață 
legea, privind desegregarea in
stitutelor de învățămînt. Este 
vorba de districtele Flagler 
(Florida), Wayne (Georgia) și 
Orangeburg (Carolina de sud).

Recent, guvernul a renunțat 
la țermenul limită. stabilit 
penti'u toamna acestui an. în 
vederea integrăriii rasiale a

la Hyderabad
rașului. In cursul ciocnirilor au 
fost rănite mai multe persoane.

Tulburările semnalate la Hy
derabad au fost amplificate de 
greva declarată în sprijinul a- 
depților mișcării separatiste de 
aproximativ 5 000 de lucrători 
din serviciile municipale — in
formează corespondentul agen- 

•țier-Reuter.

re va înscrie nava cosmică 
„Apollo-U" pe o traiectorie 
lunară, pentru a fi gata în 
vederea începerii „numărării 
inverse", operațiune prevăzută 
pentru ziua de 10 iulie. Unele 
deleefiuni minore descoperite 

■la rachetă au fost remediate.
Purtătorul de cuvint al 

Casei Albe a declarat că, 
la recomandarea specialiștilor 
N.A.S.A., președintele Nixon a 
renunfat la planurile sale de 
a lua ultima masă dinaintea 
lansării împreună cu cei trei 
astronauti pentru a nu exista 
pericolul unei contaminări a 
lor cu microorganisme teres
tre.

GUVERNUL URUGUAYAN 
A INTERZIS, 1NCEPÎND DE 
LUNI, PUBLICAREA ORICĂ
ROR INFORMAȚII ȘI CO
MENTARII ÎN LEGĂTURĂ 
CU ACȚIUNILE GRUPURI
LOR „SUBVERSIVE" DIN 
ȚARA. Această hotărirc a fost 
luată la sfirșitul unei ședințe 
a guvernului, prezidată de pre
ședintele Republicii, Pachgco 
Areco. Publicațiile, posturile 
de radio sau televiziune, care 
vor contraveni acestei hotă
râri guvernamentle, vor fi sus
pendate. De asemenea, s-a a- 
nunțat că forțele de poliție 
uruguayene au fost puse sub 
controlul armatei.

ROMA 8. (Agerpres). — Un 
bloc de marmură de peste o 
tonă și jumătate a căzut de 
pe fațada Palatului Justiției 
din Roma in dreptul uncia 
din intrări. Din fericire, nici 
o persoană nu se afla in clipa 
aceea la intrare. Cu cîtva timp 
înainte, zeci de oameni se in- 
ghesuiseră la acea intrare. Nu 
a fost incă stabilită cauza pră
bușirii blocului de marmură.

Patru alpiniști britanici au 
încercat fără succes în cursul 
lunii trecute să escaladeze 
muntele Everest. La revenirea 
in capitala Nepalului, Kat
mandu, locul de plecare obiș
nuit al expedițiilor in Hima
laia, cei patru alpiniști au de
clarat că tentativa lor a eșuat, 
in ciuda faptului că au fost 
încercate trei itinerarii, din 
cauza timpului in general ne
favorabil. 

tancuri și alte două mașini 
blindate au fost distruse.

O
TEL AVIV 8 (Agerprcs). — 

Un purtător de cuvint israelian, 
citat dc agenția A.P., a decla
rat că luni a avut loc in regiu
nea Peninsulei Sinai o luptă 
aeriană intre avioane israelie
ne și egiptene. In cursul luptei, 
două aparate egiptene au fost 
doborite.

Potrivit declarației unui alt 
purtător de cuvint israelian, în 
noaptea de luni spre marți tru
pe egiptene au traversat Cana
lul de Suez și au încercat să 
atace pozițiile israeliene dispu
se în fața portului Ismailia. 
Trupele israeliene au respins a- 
tacul, obligind partea egiptea
nă, care a lăsat pe cîmpul de 
luptă trei morți. Să se retragă.

școlilor, considerindu-1 prea 
rigid, dar a anunțat că va 
acționa in continuare pentru 
eliminarea discriminării rasia
le in învățămînt.

Asamblarea unei unități de circuit de marc capacitate la 
întreprinderea de aparate electrice de la Budapesta.

Banca Mondială și Asocia
ția Internațională de dezvolta
re AU ACORDAT CREDITE 
ÎN VALOARE TOTALA DE 
103,5 MILIOANE DOLARI 
ARGENTINEI, MAURITANI- 
EI. PAKISTANULUI ȘI VE- 
NEZUELEI. Sumele vor fi fo
losite în Argentina pentru rea
lizarea unor proiecte rutiere, 
iar în Mauritania pentru ame
liorarea unor rețele feroviare. 
Suma acordată Pakistanului 
este destinată dezvoltării pro
gramului agricol, iar cea a 
Venezuelci dezvoltării produc
ției de energie electrică.

■ ■■
Fostul prim-ministru irakian, 

ABDEL RAHMAN AL BAZ- 
ZAZ A FOST DEFERIT JUS
TIȚIEI ȘI URMEAZĂ SA FIE 
JUDEC\T DE CĂTRE TRIBU
NALUL REVOLUȚIEI, anunță 
presa din Bagdad. împreună 
cu el vor compare in fața Tri
bunalului alte 19 persoane, 
printre care generalul Ibrahim 
Faysal al Ansari, fost șef de 
stat major al armatei irakiene, 
întregul grup este acuzat că 
ur fi inițiat sau participat la 
un „complot împotriva sigu
ranței statului".

UN NUMĂR DE 36 DE PER
SOANE AU MURIT și cerce
tările continuă pentru desco
perirea altor victime ale puter
nicei furtuni ce a bintuit la 
sfirșitul săptămînii trecute in 
nordul statului Ohio. Majori
tatea victimelor au pierit din 
cauza inundațiilor catastrofa
le.

Primul contingent 
a părăsit 
Saigonul

SAIGON 8. (Agerprcs). — 
Primul contingent din cei 
25 000 de militari americani 
caro urmează să fie repatriați 
in cursul acestei veri in Sta
tele Unite a părăsit marți Sai
gonul, indreptîndu-se spre 
Seattle, statul Washington. 
Este vorba de 814 soldați apar- 
ținind celei de-a noua devizii 
de infanterie americană, care 
acționa in delta fluviului 
Mekong. în urma lor rămin 
24 186 care au roti lud inea că 
vor pleca in curînd și ci spre 
căminele lor și alți 475 000 care 
au... numai speranțe.

-•

U Thant 
a fost operat

NfiW YORK 8. (Agerprcs). 
— Secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, a fost supus marți 
unei intervenții chirurgicale. 
Un purtător de cuvint al cli
nicii Leroy din New York, 
unde se află internat U Thant, 
a declarat că starea post-ope- 
ralorie a pacientului este nor
mală.

Reprezentantul special al 
Biafrei in Franța, Chijioke 
Dike. A RESPINS LUNI A- 
CORDUL PRIVIND TRAN
SPORTUL DE AJUTOARE 
VICTIMELOR CONFLICTULUI 
DIN NIGERIA, acord încheiat 
la Londra intre ministrul nige
rian al afacerilor externe, 
Okoi Aripko. vicepreședinte al 
Comitetului Internațional de 
Cruce Roșie. Jacques Fermond, 
și subsecretarul de stat în Mi
nisterul britanic al afacerilor 
externe. Maurice Foley.

In declarație se arată că 
guvernul biafrez cere Comite
tului internațional al Crucii 
Roșii să-și îndeplinească misi
unea sa umanitară in mod di
rect, fără amestecul altor au
torități.

nra w

.Bonny*  — micuța maimuță 
tailaiuleză, lansată la 30 iunie 
la bordul .Biosatelitului nr. 3“ 
pentru un zbor spațial <le 30 
de zile — a încetat marți din 
viață. Manifestind încă de săo- 
tămina trecută semne de plic
tiseală și apatie, luni, cu 21 de 
zile înainte de termen, micul 
„astronaut" a fost readus pe 
Pămint, după ce specialiștii 
N.AS.A. au constatat că mai
muța a refuzat să răspundă la 
semnalele ce-i anunțau ora 
primului.

GREVA CELOR 11 000 DO
CHERI DIN PORTURILE 
BRITANICE LIVERPOOL SI 
BIRKENHEAD A LUAT 
SFÎRȘIT LUNI. Greviștii au ob
ținut satisfacerea unor reven
dicări, care vor menține locu
rile lor de muncă chiar după 
introducerea „contcinerelor“ 
destinate a reduce mina de lu
cru în porturi. Greva a blocat 
în aceste porturi 90 de vase, 
în portul Southampton conti
nuă greva a 2 000 muncitori 
in sprijinul revendicărilor lor 
de sporire a salariilor.

Președintele Republicii Niger, 
Ilamani Diori. a sosit luni Ia 
Paris intr-o vizită neoficială în 
Franța. In cadrul unei confe
rințe de presă, el a declarat că 
Comitetul consultativ al O.U.A. 
pentru Nigeria, din care face 
parte și țara sa. este gata să se 
întilnească pentru a se putea 
găsi o soluție gravului conflict 
nigeriano-biafrez.

Un grav accident s-a produs 
marți intr-o mină de cărbuni 
din Taivan. A explodat o gale
rie'situată la peste 3 000 m a- 
.dîncimo. Bilanțul accidentului 
înscrie 24 de morți și 61 de ră
niți.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Capitala S.U.A.. care 
trece în prezent prin cea mai serioasă secetă din ultimii 97 
de ani, \ a trebui să se supună probabil unei raționalizări a 
apei potabile, dacă nu va ploua in curînd. Apele Polomacti- 
lui au coborîl la un nivel ioarle scăzut. Debitul lluvitihti este 
in prezent ceva mai mare deci! dublul consumului de apă 
polabi’ă al Washingtonului. De obicei, el este de peste re~e 
ori mai mare. Polamacul reprezintă principala sursei de .Ci
mentare cu apă a capitalei.

Utilizarea 
laserului 

în chirurgie
PARIS 8 (Agerpres). — La 

Paris se desfășoară in aceste 
zile lucrările unei reuniuni 
internaționale a savanților și 
tehnicienilor din nouă țări 
privind posibilitățile de apli
care a laserului in domeniul 
medicinei. In cadrul acestei 
reuniuni, dr. R. J. Rockwell 
(S.U.A.) a declarat că în cel 
mult un an sau doi laserul 
va înlocui in unele operații 
bisturiul chirurgului. Exem
pli ficind tezele expuse, dr. 
Rockwell a prezentat un film 
al unei operații de inimă, e- 
fectuală unui ciine cu ajuto
rul unui laser cu gaz carbo
nic. Folosindu-se această teh
nică. a arătat savantul ame
rican. operațiile s-ar desfă
șura mult mai rapid decit in 
prezent, făcindu-se în același 
timp mai „curat", prin supri
marea hemoragiilor, căci la
serul arc proprietatea ca în 
momentul tăierii țesuturilor 
să coaguleze sîngele. Tehnica 
folosirii laserului ar putea fi, 
de asemenea, folosită cu suc
ces in tratamentul unor tu
mori canceroase. Razele pro
duse de lascri au fost deja 
întrebuințate experimental 
pentru îngrijirea sau evita
rea formării cariilor dentare 
și sint aplicate pe scară din 
ce in ce mai largă in oftal
mologie.

Hidrocentrală 

cu dublă 
utilitate

MOSGOVA 8 (Agerpres). —• 
Pe malul Niprului, în apropiere 
de Kiev, se construiește prima 
centrală hidroelectrică sovietică 
în care turbinele vor funcționa, 
parțial, pentru producția de e- 
nergie și parțial ca pompe pen
tru asigurarea debitului nece
sar de apă în lacul de acumu
lare. Centrala de la Kiev va 
furniza energie în rețea numai 
în orele de dimineață și scară, 
cind consumul de curent este 
mai mare. Noaptea, cind in ce
lelalte centrale electrice există 
un excedent datorită consumu
lui redus, ele vor furniza ener
gia necesară pentru ca turbi
nele cu funcționare dublă să 
se transforme în pompe uriașe 
care să trimită milioane de me
tri cubi de apă in lacul de acu
mulare, situat la o diferență 
de nivel de 70 de metri față de 
hidrocentrala T.lev.

Energia electrică a centralei 
hidroelectrice noi de la Kiev 
va fi mai ieftină decit cea fur
nizată de centralele termoelec
trice.
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