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Ritmul ascendent al construc
torilor de utilaje miniere

Creșterea eficienței economice 
a întreprinderilor implică

Perfecționarea 
capacităților 
lor interne

Ing. Cornel BURLEC, 
directorul Cabinetului mu
nicipal de organizare știin
țifică a producției și muncii

Dinamismul, progresul ra
pid, continuu și ascendent 
este una dintre trăsăturile 
cele mai caracteristice ale 
dezvoltării economiei noas
tre in perioada actuală. La 
nivelul întreprinderilor a- 
cest lucru se identifică în ri
dicarea si perfecționarea con
tinuă atît a nivelului tehnic 
al capacităților lor produc
tive cit și a potențialului 
profesional al salariaților, 
concomitent cu o îmbunătă
țire substanțială a metode
lor de informare, organizare 
și conducere a procesului de 
•producție.

Cu mult discernămint și 
competență aceste direcții e- 
sențiale, vitale am putea spu
ne ale dezvoltării întregii 
noastre economii națio’-^le 
sînt clar și precis jalo
nate în Tezele C.C. al P.C.R. 
și in proiectul de Directive 
pentru Congresul al X-lea 
al partidului.

In acest sens se prevede 
asimilarea unor noi mașini, 
utilaje, aparate si instalații 
la nivelul actual al realiză
rilor avansate pe plan mon
dial. Vor fi introduse pro
cedee tehnologice moderne, 
iar automatizarea va cunoaș
te o tot mai mare extindere 
in toate sectoarele de activi
tate. O dată cu acestea se 
vor continua eforturile în
dreptate in direcția creșterii 
gradului de mecanizare a lu
crărilor grele din industria 
minieră, exploatările fores
tiere, construcții, cit și a o-

perațiilor de încărcare-des- 
cărcare la transporturi.

Pe baza programului de 
dotare a economiei națio
nale cu echipamente moder
ne de calcul și prelucrare a 
datelor vor fi promovate mă
suri de extindere a tehnicii 
de calcul care să ducă la 
crearea progresivă a siste
mului național de prelucra
re a datelor. Cibernetica și 
informatica economică vor 
cunoaște o dezvoltare fără 
precedent. Ffectul unor ase
menea măsuri se va con
cretiza în ■■‘‘cial în perfec
ționarea tehnicilor actuale 
de planificare, ameliorarea 
aprovizionării tehnico-mate- 
riale, optimizarea unor pro
cese economice ș.a. în dome
niul cercetării științifice se 
va urmări accelerarea proce
sului de valorificare a aces
tora, prin scurtarea ciclului 
de cercetare, proiectare și a- 
plicare a rezultatelor în pro
ducție. Pentru o contribuție 
din ce în ce mai substanția
lă a științei Ia dezvoltarea 
economiei, se va trece la 
elaborarea unui program al 
activității de cercetare știin
țifică pe o perioadă de 10 
ani. parte integrantă a pla
nului de de7- Itarv a econo
miei nation"'

Această succintă trecere in 
revistă a orientărilor preco
nizate de proiectul de Direc
tive in domeniul folosirii tot 
mai intense a celor mai noi

• Continuare în pag. a 3-a

Nu peste mult timp Uzina dc utilaj mi
nier Petroșani împlinește 60 de ani de 
existență. Drumul străbătut în acest răs
timp de micul și rudimentarul atelier de 
reparații a fost greu, dar fructuos. împli
nirile insă au început cu adevărat in anii 
socialismului, cînd sporirea producției de 
cărbune, a cerut meseriașilor — strungari, 
lăcătuși, frezori, oțelari — să-și valorifice 
din plin cunoștințele, să-și mobilizeze în
treaga lor capacitate dc muncă pentru a 
sprijini efectiv și eficient pe mineri în 
drumul lor ascendent către rezultate din 
ce în ce mai bune.

Faptele, realizările de pină acum, matu
ritatea dovedită de acest harnic âolc:*.iv. 
au fost între altele încă un argument, in 
favoarea reprofilării uzinei care nu de 
mult a primit certificatul dc Uzină dc uti
laj minier Petroșani.

Constructorii de mașini ai acestei uzine, 
pion important in sporirea continuă în 
viitorii ani a producției de cărbune, n au 
dezmințit așteptările nici în acest an.

Bilanțul semestrului I este rodnic. Pro
ducțiile globală și marfă au fost depășite cu 
12,21 la sută și 6.0G la sută, respectiv, cu 
7 207 000 lei și 3 450 000. Productivitatea 
muncii a sporit și ca cu 9,97 la sută, res

pectiv, cu 1 287 lei/salariat. Ca urmare, an
gajamentul de 700 000 lei economii la pre
țul de cost a fost îndeplinit și depășit, in 
această perioadă realizindu-se peste 1,8 mi
lioane lei economii. Printre noile produse 
asupra cărora a fost concentrată o atenție 
mai marc se numără cele 30 de transpor
toare TR—2 și circa 770 bucăți stîlpi hi
draulici care au intrat în producția de 
serie.

Desigur aceste prețioase realizări poartă 
amprenta harnicilor meseriași ai U.U.M.P. 
Florea Măciucă, strungar, Alexandru Ko
vacs, sudor, Iosif Konia, frezor, Constantin 
Radu, lăcătuș, sînt doar cîțiva membri ai 
secției mecanice, secție unde se nasc stîlpii 
hidraulici.

Brigăzile conduse de Eugen Hentz, Nico- 
lac Tudor și Tcofil Kis, sînt cîteva 
dintre verigile secției de construcții meta
lice. în aceeași măsură și-au adus aportul 
lor la îndeplinirea sarcinilor de plan și Ion 
Suba. turnător de fontă, Gheorghe Scurtu, 
turnător oțel și Ion Panța, topitor.

Alături de ei se pot da încă nenumărate 
nume de oameni care îndeplinesc zi de zi, 
ceas de ceas angajamentele luate în întîm- 
pinarea celui de-al X-lea Congres al parti
dului.

Pînă la Congres — 65 la sută din planul anual

Spre cotele finale ale angajamentelor
Constructorii sînt poate cei 

care reușesc să se adapteze cel 
mai repede la situațiile noi. 
Meseria- lor de a se organiza 
mereu pe vreme bună sau rea, 
de a se lupta în permanență cu 
o complexitate întreagă de pro
bleme, i-a obișnuit cu greul, 
cu adaptarea, cu reacția rapidă 
la nou. Do aceea, cînd a fost 
lansată marca întrecere soci
alistă din întreaga țară, în cin
stea Congresului al X-lea al 
partidului și a celei de a 25-a 
aniversare a eliberării, con

structorii din Valea Jiului au 
fost printre primii care s-au 
înscris pe traiectoria ei.

In cinstea Congresului ei și-au 
propus un obiectiv > major : în
deplinirea planului anual în 
proporție de peste 62%. Și cele 
,130 milioane lei cît și-au pro
pus să realizeze pînă la Con
gres colectivele T.C.M.M., T.C.H. 
I.L.H.S., I.C.F., Energo-construc- 
ții și Energo-montaj la obiec
tivele industriale și social-cul- 
turale din Valea Jiului — fie
care cu partea lui — nu e lu

cru ușor. Valuri de eforturi au 
fost concentrate la realizarea 
acestui obiectiv important, con
comitent cu îndeplinirea celor
lalte sarcini care le reveneau.

Pînă la 20 iulie a.c., cele 5 
unități constructoare din muni
cipiu trebuiau să realizeze în 
total 126 milioane lei. adică o 
cotă parte de cca. 9/10 din an
gajamentul luat. Bilanțul făcut

Ion MĂRGINEANU
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despre... 
flori

Pornind în căutarea unuia 
din gospodarii ce se ocupă de 
amenajarea, întrejinerea -și în
frumusețarea zonelor verzi din 
Petroșani, am ajuns la sera 
I.G.L. Aflîndu-mă intr-o ade
vărată împărăție a florilor, 
evident că am discutat despre 
flori. Interlocutoare, Constan
tina Crișan.

— De cînd lucrati la seră ?
— Din 1964. Cînd am venit, 

aici era un teren viran plin 
de bălării. Acum este ceea ce 
se vede. Am avut multe gre
utăți de învins. Terenul deni
velat, cu pămînt impropriu 
cultivării florilor ne-a dat 
multă bătaie de cap. Iarna, 
temperatura in sere o menți
neam cu sobe de rumeguș.

— ,Si totuși ave(i rezultate, 
destul de frumoase.

— Da. Din sera noastră au- 
fosl plantate, în acest an, pe 
zonele verzi, peste 40 000 Be- 
gonii, 15 000 Salvia, 21000 
Belis perenis, 4 000 trandafiri 
și alte flori și plante orna
mentale a căror cifră depă
șește 200 000 bucăți.

— Deci 200 000 de flori 
și-au schimbat domiciliul, 
Împodobind parcurile, zonele 
verzi și peluzele de pe stră
zile orașului. Totuși sera e 
încă plină.

— Este adevărat, in cu- 
rînd însă va îi și mai bogată, 
încă de pe acum pregătim 
florile și plantele ornamentale 
ce vor împodobi în anul vii
tor zonele orașului. Am însă- 
mînfat deja panselufe, ga
roafe grenadir și alte specii 
de flori. Bucuria noastră cea 
mai mare este că se lucrează 
Ia termoficarea serei.

Tînăra Constantina Crișan a 
continuat să vorbească cu 
multă căldură și pasiune pro
fesională despre flori, despre 
perspectivele de dezvoltare a 
serei. A omis însă să vorbeas
că despre activitatea ei, a co
legelor sale Hermina Leș, Ste
fania Rotaru, Trandafira Văca- 
ru,. Ioana Torja, despre toate 
cele 8 muncitoare de la seră 
sub a căror îngrijire răsar, „ 
cresc și se dezvoltă în fiecare 
an sute de mii dp flori. Din- 
tr'-un colțișor al'serei, garoa
fe roșii înmiresmau atmosfera 
cu parfumul lor suav. Albine
le zburau din floare în floare 
culegînd neclar și polen. Sub ' 
îndrumarea tinerei Constanti
na Crișan, cele 8 grădinărite 
lucrau de zor. Privindu-le 
muncind le-am comparat hăr
nicia cu aceea a albinelor. O 
merită. Prin activitatea lor de 
fiecare zi își aduc contribuția 
la transformarea orașului 
nostru intr-o grădină de flori.

D. CRIȘAN
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Monolog despre
orașul natal

Vulcanule astăzi vreau să 
stau de vorbă cu line. Am 
urcat panta abruptă a unui 
deal din preajma Jiului șl de 
sus am privit toată întinde
rea la, pe orizontală șl pe 
verticală. Ce mull ai crescut, 
Vulcanule I...

M-am născut o dată cu re
nașterea la din cenușa uitării. 
La începui le priveam curios 
șl primii mei pași pe străzile 
laie ml-au dat impresia că 
ești foarte mare, de necuprins 
cu privirea. Dar ochii mei de 
copil m-au înșelat. Erai la fel 
de mic și de șters ca și mine. 
Inima la, mina de cărbune, 
bălea încet. „Chirurgi" care 
trebuiau să-l dea viată, aveau 
in fală un diagnostic îngrijo
rător : o totală părăsire, îneca
rea în apă. Cu toate acestea, 
mîna de „chirurg", în per
soana unor mineri harnici și 
priceput i, a dat via fă „inimii" 
tale și iată că al reînviat.

Strada la principală s-a 
transformat lntr-un șantier. In 
scurt timp, în locul prăvălioa
relor șl caselor mici, lipite 
una de cealaltă au apărut la 
început două-lrei 
apoi altele formînd un mă
nunchi. Te priveam cu 
ochi. Am crescut șl eu și mă 
bucuram pentru cravata de pi
onier care îmi flutura la gîl. 
Te priveam și am înțeles că 
tu m-ai întrevăzut. Mă pri
veai zîmbind de sus, de la 
înălțimea a patru etaje și nu 
spuneai nimic. M-am supărat, 
dar nu m-am dat bătut. Am 
dat fuga la malul Jiului și am 
urcat pieptiș panta abruptă 
care m-a dus pînă sus în vîr
ful dealului. De atunci an de 
an urc în fiecare primăvară 
pe acest deal și te privesc 
pentru liniștea mea, de sus, 
de la înălțime. Ce mult ai 
crescut, Vulcanule 1...

După ce cartierele de blo
curi s-au întins pînă-n Coro
eșll, suflarea la înviorătoare 
a devenit trepidantă. Clădirile 
de beton și sticlă, spatiile 
verzi, arbuștii ornamentali au 
luai locul unor case țărănești, 
unor holde presărate ici-colo 
cu pruni. Acum mă priveai de 
la înălțimea a nouă și zece 
etaje I

blocuri,

alti

De sus, din preajma coloși
lor tăi de beton, mă îndemnai 
să privesc spre malul Jiului 
unde se ridică noua la verti
cală Am tot prlvll-o pină 
cînd zîmbetul tău, aruncat de 
la înălțimea cotei 36, m-a 
alungat din nou in vîrlul dea
lului

In ultima primăvară, liniș
tea mea a tremurat și aici, sus 
la Înălțimea dealului. La doi 
pași de mine al Începui să-fi 
durezi o nouă verticală. La 
începbl un turn de apă, apoi 
treptat, treptat le-ai ridicai 
la înălțimea turnului de ex
tracție al minei de cărbune. 
„Inima" la funcționează per
fect. Mal bine ca oricînd

Te priveam zilele acestea 
de sus, de la înălțimea dealu
lui. Comparam cartierele vechi 
Crividla, Kakasvar, Colonia de 
jos cu partea la centrală, cu 
noul cartier din Coroeșll; 
comparam noul microralon de- 
deservire din cartierul Coro- 
ești cu prăvălia de odinioară 
de unde cumpăram „d'un leu 
bomboane" ; comparam școa
la primară din Coroeșll unde 
am învăfal primele slove ale 
abecedarului cu clădirea im
punătoare a liceului care s-a 
ridicat la doi pași de vechea 
mea școală... Te priveam șl 
abia acum înțelegeam tot ceea 
ce n-am înțeles odinioară, 
înțelegeam că tu, dragă Vul- 
canule, ai crescut pe verti
cală, pe orizontală din grija 
partidului pentru mine, pentru 
bucuria mea. Ifl mulțumesc; 
Vulcanule I Voi fi mereu mîn- 
dru de tine.

Dacă însă mă vei vedea 
și în primăverile următoare 
ureînd spre vîrful dealului să 
nu fii îngrijorat. Vreau să-fi 
văd toată întinderea că, iar- 
tă-mă, prea le-ai făcut mare 
și frumos. Vreau să mă bucur 
de întreaga ta priveliște, 
apoi să dobor și. plimbîndu-mă 
în sinul tău, să-fi simt sufla
rea pe care ml-o dăruiești. Hi 
mulfumesc, Vulcanule orașul 
meu drag. Ție și oamenilor 
care fi-au schimbat straiele și 
renumele.

lacob IMLING
Vulcan
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Faza finală a Festivalu
lui cineaștilor amatori
Intre 24 și 28 iulie se des

fășoară în București faza fi
nală a primului Festival repu
blican al cineaștilor amatori. 
In fazele lui anterioare, festiva
lul a prilejuit o largă con
fruntare a celor mai valoroa
se creații ale cineaștilor ama
tori din cadrul cinecluburilor 
sindicatelor, așezămintelor cul
turale. ale tineretului și pio
nierilor. La finala Festivalului 
vor fi prezentate peste 140 de 
filme: scurt-metraje artistice, 
tehnico-documentare, turistice 
și de animație — realizate de

eineaști amatori. Peliculele au 
o tematică bogată, refiectind 
interesul crescînd al diverse
lor categorii de oameni pentru 
acest gen de artă.

Pentru cele mai valoroase 
creații, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Corni’etu! Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist și Asociația cineaș
tilor vor acorda numeroase 
premii.

Festivalul se va încheia cu 
o gală a filmelor premiate.

GAgerpres)
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„TI RQ U L 
O E V A R Ă“

Și în acest an. Ministerul Comerțului Interior a dispus orga
nizarea in întreaga țară a „Tîrgului de vară". In cadrul acestei 
acțiuni cumpărătorii vor putea procura cu o reducere a prețului 
de vînzare cu amănuntul de 25—30 la sută, unele articole de îm
brăcăminte și încălțăminte specifice sezonului cald. Astfel, vor pu
tea fi cumpărate la prețuri deosebit de avantajoase unele confec
ții de sezon pentru bărbați și femei (adulți și copii), articole de 
plajă, încălțăminte de vară cu fețe de piele, policlorură sau ma
terial textil, diverse articolele galanterie și altele.

Incepind de la 21 iulie, cumpărătorii beneficiază de avanta
jele oferite de „Tîrgul de vară" pînă la 31 august.

(Agerpres)
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Intrate de mult in sfera obișnuitului, știri de genul acelora 

caro aduc la cunoștință că în satul sau in orașul Y s-a construit 
un nou lăcaș de cultură, o nouă școală, un nou club, trec aproape 
neobservate sau sînt primite ca fapte diverse. Aceasta pentru că 
astfel de evenimente au devenit diurne, pentru că de un sfert 
de veac socialismul a clădit o dată cu o puternică economie și o 
largă bază materială pentru cultură, artă, invățămînt și știință. 
Sensurile majore ale acestor știri laconice și obișnuite le des
prindem abia atunci cînd coborîm cu gindirea spre începuturi, 
cînd începem să facem comparații, să cuprindem nu numai 
faptul în sine i întreg fenomenul. Pentru că este intr-adevăr 
un fenomen, creat de orînduirea noastră nouă, condus cu o 
pricepere neegalată dc Partidul Comunist Român, care a cuprins 
masele, ridicindu-le viața spirituală la nivelul nobil al omului 
de cultură.

LecTurînd Tezele Comitetului Central, proiectul dc Directive 
ale Congresului al X-lea al partidului, gîndul ne duce spre ceea 
ce am înfăptuit și. de aici, in perspectivă. Cultura, știința, arta, 
factori nedespărțiți ai împlinirilor spirituale, ai civilizației socia
listo — își au locul de cinste in aceste istorice documente, atit 
la prezent cit și la viitor. Vorbind despre anii care au trecut și 
cei in curs la nivel de țară,județ sau municipiu, argumentele 
ne împresoară. Lăsî.nd la o parte cifrele deja cunoscute, de pro
porții nemaicunoscute, despre dezvoltarea culturală și științifică 
a țării să ne referim la cîteva date din județul nostru. Una din
tre ele arată că in anul școlar 1968/1969, cursurile celor 510 școli 
de cultură generală au fost frecventate de peste 74 850 elevi. 
Raportată la numărul total al locuitorilor județului, această 
cifră înseamnă că mai mult de a șasea parte și jumătate din 
populație este cuprinsă în școli, învață, se pregătește organizat

(— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >ȘCOAL 
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PREZENT Șl PERSPECTIVĂ

pentru ca in următorii ani să poată aduce o contribuție eficientă 
la construcția societății noastre noi. Aceasta mai înseamnă că 
principiul emanat de partidul nostru, potrivit căruia școala este 
principalul factor de cultură și civilizație se realizează cu suc
ces, este o realitate a zilelor noastre.

Alte cifre : numărul studenților caro au frecventat in același 
an școlar Institutul dc mine din Petroșani se ridică la 1 269; 
numărul elevilor cuprinși in școlile profesionale a trecut de 
6 000; aproape in fiecare sat există cămin cultural și cinemato
graf ; există muzee arheologice, etnografice, caso memoriale ; 
funcționează școli de artă și muzică ; avem teatre ; in toate cen
trele muncitorești activează cluburi ; formațiile artistice de 

amatori se numără cu sutele, iar artiștii cu miile: cenaclurile 
literare și plastice sînt continuu încurajate ; se deschid expo
ziții... Pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului, cul
turii, artei și ocrotirii sănătății, statul nostru a investit numai 
în județul Hunedoara. în anii 1966—1968 aproape 170 milioane 
de lei.

Cifre statistice! Dar in spatele lor (și poate ar fi mai co
rect să se spună în țniozul lor) pulsează o viață spirituală efer
vescentă. așa cum n-a cunoscut pînă acum niciodată țara noas
tră, județul nostru.

Acesta este prezentul. Viitorul jalonat științific în Tezele și 
proiectul Directivelor Congresului al X-lea al partidului, ne re
zervă culmi și mai înalte ale. progresului și civilizației în toate 
domeniile activității umane din patria noastră. Referitor la dez
voltarea în continuare a învățămîntului, Tezele precizează i 
„Școala, învățămîntul de toate gradede, care vor cunoaște o pu
ternică dezvoltare pe baza Directivelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vor îndeplini, de asemenea, și in 
viitor un rol de cea mai mare însemnătate în ridicarea gradului 
dc civilizație și cultură al întregului popor". In proiectul de 
Directive se precizează, de asemenea ! „Se va da atenție dezvol
tării culturii, lărgirii și folosirii mai bune a bazei sale mate
riale". Sînt prevederi care vizează un avînt spiritual fără pre
cedent, care trasează precis și clar politica noastră viitoare în 
domeniul învățămîntului și culturii, politică promovată ferm, 
mereu ascendent do cîrmaciul înțelept al poporului nostru — 
Partidul Comunist Român. Este politica înnobilării omului muncii, 
ridicării lui pe cuhnile științei și culturii.

Gh. PAVEL

Raliul Dunării 
„Castrol"

J La 31 iulie se va da star-

Itul, din Praga, in tradiționa
la competiție automobilisti- 

j că internațională Raliu] Du- 
| nării .,Castrol". Vineri 1 au- 
* gust, la ora 17,00, automobi- 
I liștii vor intra pe teritoriul 
» țării noastre prin punctul 
I . de frontieră Borș, trecînd a- 
J poi prin localitățile ; Oradea

— Cluj — Sebeș — Hațeg 
— Petroșani — Bumbești 

' Jiu etc., pînă la Sâcele (Bra- 
I șov). Intr-un alt număr al 
J ziarului nostru vom reveni 
| cu amănunte privind trece- 
* rea participant ilor la raliu 
I prin Petroșani.

Remo Germani 
la Petroșani

s După cum s-a mai anun- 
| țat, în seara zilei de 26 iulie. 
J la ora 20. pe stadionul „Jiul" 
I din Petroșani va ave-a lac 
I concertul extraordinar dc 
J muzică ușoară susținut do 
I Remo Germani. Cunoscutul 
‘ interpret italian este însoțit

de solista Lara Brunaldi și k 
de orchestra „I Rengers di ’ 
Remo Germani". Biletele se » 
vînd la Agenția Casei de cui- I 
tură din Petroșani zilnic în- | 
tre orele 9—19. 1
A început campania de ! 

recoltare a fructelor |
de pădure

La 18 iulie a.c. a început J 
în Valea Jiului campania de | 
recoltare a fructelor de pă- ' 
dure și ciupercilor comesti- | 
bile. Ocoalele silvice, în sar- » 
cina cărora cade organiza- I 
rea acestor acțiuni, au ame- J 
najat puncte de colectare 1 
corespunzătoare. cu bune ' 
condiții de cazare și deser- , 
vire a culegătorilor, situate » 
la distanțe minime dc locu- J 
rile de cules (circa 4 kmv |

Din „împărăția" pădurilor ' 
s-a cules deja primul rod : | 
500 kg zmeură, 5 700 kg afi- «. 
ne ner,re si 1 600 kg ciuperci i 
comestibile. Astfel, au în- J 
ceput să (ic onorate și con- i 
tractelo încheiate cu unită- ’ 
țile din țară și din străină- jj 
tate.
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Ce s-a constatat
acțiunii de prevenire a 

de circulație in
Transporturile rutiere din 

Valea Jiului cunosc de la o zi 
la alta o tot mai marc dezvol
tare. Circulația intensă a auto- 
vhiculclor cere in mod impe
rios respectarea riguroasă, atât 
flin partea șoferilor cit și a 
pietonilor. a regulilor de cir
culație. Cu toate măsurile lua- 
|e, in ultima vreme au avut loc 
mai multe abateri de la nor
mele de circulație, soldate cu 
accidente grave. Spre a comba

Prea mulți șoferi certați cu normele 
de circulație

In intervalul de zece zile cit 
e avut loc acțiunea, pe întrea
ga Vale a Jiului au fost con
ți atale, și bineînțeles sancțio
nate, peste 900 abateri dc la 
regulile de circulație. Evident, 
funcțiunile au fost aplicate ți- 
nindu-se scama dc gravitatea 
abaterilor. La 200 dintre cei ce 
au încălcat legile de circula
ție li s-au încheiat procese ver
bale de contravenție însumînd 
amenzi in valoare totală de 
peste 3 500 lei Numărul cel 
mai mare dc abateri (400) au 
fost sancționate pe loc prin chi
tanțe in valoare de 8 000 lei. iar 
5n 300 de cazuri s-au dat doar 
avertismente. Cel mai greu lo
viți de propriile lor greșeli sini 
<ci 34 șoferi cărora li s-au ri
dicat permisele dc conducere și 
care, deși au comis pentru pri
ma dată una din cele 8 aba
teri menționate pe tichetul de 
contravenții, au fost trimiși la 
reexaminare.
• Considcrîndu-sc ași ai vola
nului, mul ți dintre cei trimiși 
!;• reexaminare au considerat

Cînd repeți povestea cu ulciorul
Vechea zicală din popor cu 

ulciorul este valabilă pentru 
multi conducători auto. Se mai 
fntîmplă, c drept, să scapi u- 
neori de controale, dar parafra- 
zind zicala cu ulciorul, intri în 
contravenție cind nici nu ie

Nr. 
crt Felul abaterilor Nr. abaterilor

L Opriri și parcări în locuri in
terzise 90

2_, Conducători auto circulînd cu 
defecțiuni tehnice 84

3. Șoferi care au condus cu vi
teză excesivă 63

4. E: r- re au circulat ne-
rcglemenlar 69

5. Nosemnalizarea schimbării di
recției de mers

40

Lc-cturînd acest tabel se poa
te ușor constata superficialita
tea cu care unii conducători de 
autovehicule privesc respecta
rea unor -semne de circulație 
considerate de ei de mai mică 
importanță. Se mai poate con
stata, de asemenea, că mulți 
conducători auto nu însușesc 
indicațiile date în fiecare dimi
neață prin buletinul meteo-ru- 
lier de la radio, prin emisiu
nea T.V. pentru automobiliști și 
nu citesc numeroasele articole 
din presă pe această temă. Toți 
aceștia trebuie să înțeleagă că 
ignorarea acestor forme de in
struire și educație și încălca
rea unor reguli de circulație 
duce la accidente grave care 
nu rareori se soldează cu pier
deri de vieți omenești și bu
nuri materiale, cu invalidități 
pe viață sau temporare.

Cunoscînd statistica sancțiu
nilor aplicate în cele zece zile

Ceea ce învățăm, să și aplicăm
Inițiativa miliției de a or

ganiza ședințe periodice cu 
conducătorii auto este bună. A- 
ccstea constituie un prilej de 
bogate învățăminte. Asemenea 
ședințe au avut loc in această 
perioadă în toate orașele muni
cipiului Petroșani cu conducă
tori auto de toate categoriile, 
inclusiv cu tractoriștii. Cu acest 
prilej s-au prelucrat unele ca
zuri de accidente și urmările 
acestora, s-au făcut instructaje. 
Plin de bogate învățăminte a 
fost și instructajul 1ov. maior 
Ion Morîndău din I.G.M. — Di
recția circulației. Pe lingă pre
țioasele indicații date, vorbito
rul a ținut să sublinieze că în 
viitor se vor intensifica și mai 
mult controalele dc circulație, 
va crește exigența lucrătorilor 
de miliție ce activează in a- 
ccastă direcție, iar măsurile 
luate împotriva contravenienți- 
lor vor fi și mai severe. La a- 
ceșle ședințe, la care au parti
cipat peste 800 conducători 
auto din Valea Jiului, au ținut 
expuneri medicii L. Balasz, I. 

te această plagă, in perioade 
5—14 iulie a. c. a fost organi
zată o largă acțiune de depis
tare a celor ce inculcă preve
derile regulilor de circulație. 
Atragerea la această acțiune a 
unui număr sporit de ofițeri 
și subofițeri de miliție, angajați 
civili, a numeroși șoferi volun
tari, a permis să se cuprindă 
toate traseele circulate din mu
nicipiul nostru. Cele constatate 
nu sînt deloc îmbucurătoare.

acest lucru drept o simplă for
malitate. S-au înșelat Insă a- 
marnic. Rezultatul reexamină
rii din ziua de 10 iulie este e- 
locvent in acest sens. Din 18 
conducători auto trimiși spre 
reexaminare doar 3 au dat răs
punsuri care le-a permis să re
intre în posesia permiselor. Si
tuația a fost similară și la re
examinarea din 14 iulie cind 
din 16 examinați, au trecut cu 
bine doar 2. Printre conducă
torii auto cărora li s-au ridicat 
permisele și nu au reușit să re
intre in posesia lor la prima 
reexaminare se numără Vișan 
Nâstasc din Petroșani. Romeo 
Romulus Surcanu din Vulcan, 
Benone Tăslăuan din Petrii a și 
alții. Ce denotă aceasta ? Că 
mai sînt șoferi care au uitat 
regulile dc circulație pe dru
murile publice și care conduc 
autovehiculele bazați pe rutină. 
Dacă nici la a doua reexamina
re nu vor reuși, li se vor ri
dica dreptul dc conducere. Deci, 
atenție șoferi 1 

aștepti- O mică statistică făcută 
pe cele zece zile ale acțiunii 
scoate la iveală cele mai frec
vente încălcări ale regulilor de 
circulație pe care am găsit de 
cuviință să le publicăm în ta
belul de mai jos.

ale acțiunii, se constată o scăț 
dere substanțială a numărului 
lor după data de 10 iulie, dată 
cînd a avut loc reexaminarea 
primului grup de conducători 
auto cărora li s-au ridicat per
misele. Dacă în prima perioadă, 
media sancțiunilor a fost de 
88 pe zi, în a doua, ea a scă
zut la 29. Se pune deci în mod 
firesc întrebarea: de ce oare 
unii conducători auto și alte 
persoane de care depinde bu
nul mers al circulației respectă 
aceste reguli numai cînd sînt 
organizate asemenea acțiuni sau 
cind observă lucrătorul de mi
liție ? Legea circulației este ju
dicios gindită și este făcută în 
interesul conducătorilor vehicu
lelor de orice natură de pe dru
murile. publice .și, deci, trebuie 
respectată în permanență, iar 
cei ce o încalcă sînt pe bună 
dreptate sancționați.

Balea, N. Drăghici și M. Bor- 
nemisa care au acordat primul 
ajutor medical sau au efectuat 
intervenții chirurgicale unor 
persoane accidentate. Sfaturi 
prețioase au dat începătorilor 
veteranii volanului Ioan Petres
cu și Traian Lazăr care au ex
plicat cum au reușit să circule 
peste 25 de ani la volan fără a 
comite abateri de la regulile 
de circulație. Unii din parti
cipant au făcut propuneri pri
vind instalarea unor indicatoa
re de avertizare la repararea 
unor porțiuni de drumuri, la 
locurile de joacă pentru copii, 
terenurile virane dintre blocuri 
etc.

După cum am mai spus, șe
dințele respective au fost pline 
de învățăminte. Ceea ce se în
vață insă la aceste ședințe tre
buie și aplicate in activitatea 
de zi cu zi de către conducăto
rii auto. Practica a dovedit că 
atunci cînd se circulă cu pru
dență, cînd se respectă întoc
mai legea circulației, acciden
tele sînt evitate.

cu prilejul 
accidentelor 
Valea Jiului
Pietoni! Atenție la 

traversarea 
străzilor I

Evitarea unor accidente gra
ve depinde uneori nu numai dc 
conducătorii auto ci și de pie
toni. Nc-am obișnuit ca dru
murile publice să aibă un as
pect modern, cu indicatoare și 
marcaje de circulație. Și în ca
drul municipiului nostru s-au 
făcut multe amenajări in acest 
sens și continuă să se mai fa
că. Unele din ele, cum sînt, 
spre exemplu, marcajele dc tre
cere la intersecțiile străzilor in
tens circulate trebuie riguros 
respectate de pietoni. In loca
litățile din Valea Jiului sînt 
încă multe cazuri cînd pieto
nii ignorează legile circulației, 
traversează în mod incorect 
strada cxpunindu-sc accidentă
rii. linii Florea, salariat la 
E. M. Uricani se numără prin
tre cei peste 200 pietoni care 
în intervalul de zece zile au 
fost surprinși încâlcind regulile 
de circulație. Cele mai nume
roase încălcări de la legile cir
culației săvârșite de pietoni s-au 
constatat la Petrila și Vulcan. 
In concluzie, unele accidente 
grave se pot evita prin respec
tarea riguroasă și de către pie
toni a legilor circulației.

Cîteva recomandări
♦ Buna desfășurare a trans

portului rutier începe din ga
raje. Trimiterea pe traseu a u- 
nor autovehicule cu defecțiuni 
tehnice, constituie un pericol 
permanent de accidente, o în
călcare a legilor circulației. 
Factorii răspunzători de starea 
mașinilor să nu trimită în cursă 
autovehicule cu defecțiuni teh
nice și nici șoferi care din di
ferite motive nu sînt apți dc a 
conduce în acel timp.

Conducători auto și pie
toni ! Respectați întocmai regu
lile de circulație pe drumurile 
publice, asigurînd in acest fel 
securitatea circulației, evitînd 
accidentele! Comportați-vă pe 
șosea în așa fel îneît să nu pro
duceți emoții altor conducători, 
să nu le periclitați viața !

Respectați semnalul agen
tului de circulație, ascultați sfa
turile acestuia, cercți-i lămuriri 
în legătură cu unele trasee și 
starea drumurilor !

Buna desfășurare a transpor
tului rutier, evitarea acciden
telor depinde de respectarea în
tocmai a regulilor circulației 
atît de conducătorii auto, hipo, 
bicicliști cit și de pietoni. Deci 
ATENȚIE MARITA !

D. CRIȘAN 
Maior I. DURECI

Defecțiuni
In urmă cu cîteva zile Iov. 

Haralambie Chiriță, locatarul a- 
partamentului nr. 17 din blocul 
24 str. Independenței, cartie
rul Aeroport 5 Petroșani, ne se
siza că se produc infiltrații prin 
acoperiș în interiorul camere
lor de la etajul IV. Iată ce ne 
încunoștințează în acest sens di
rectorul T.G.L., ing. Gheorghe• •••••••••••

Aliații lansează o grindină permanentă de bombe asu
pra portului Brest — ultima insulă a unei rezistențe inutile 
in nordul Franței, dc mult recucerit și eliberat. Sufletul 
acestei rezistențe disperate și absurde : fana(icu) general al 
vînătorilor parașutiști, Ranicke.

„Diavolii verzi"
Era intr-o sîmbătă, 2G august 1944. Oamenii diviziei a Tl-a 

de vînători parașutiști sînt amplasați în jurul portului Brest, pe o 
poziție de fapt pierdută. Parașutistul Kern iși blestema zilele: 
„La dracu, să stai aici și să-ți sapi propria-ți groapă ?**.

Caporalul Kalmann, care, culcat pe burtă, lucra la conso
lidarea adăpostului individual, aruncă privirea spre cer. La ori
zont unul din acele bombardiere strălucitoare se îndepărta după 
îndeplinirea misiunii. Apoi ciuli urechea la uruitul îndepărtat 
el tancurilor „Sherman”, încă invizibile. „Acum ne toacă din 
față !“.

Ca de fiecare dată înaintea unui atac inamic, cei doi para
șutiști și camarazii lor sînt stăpîniți de o încordare greu dc su
portat. Nu vor ieși din această stare decit o dată cu începerea 
luptei. Americanii și englezii îi numeau pe cei din divizia a 
Il-a de vînători parașutiști „diavolii verzi1*, dar în această sim- 
bătă toți acești tineri nu se mai simt deloc onorați dc acest titlu.

Nu-i locul lor aici, la Brest, în misiune de defensivă : ei 
EÎat artrenați pentru atac, pentru luarea inamicului prin sur
prindere. Și la Brest, de cîteva săptămîni, ei sînt ținta puhoaie
lor de bombe.

Companie, după mine !
Unitățile americane de tancuri înaintează dc-a lungul coas

tei spre Lesneven și acum în apropiere de Gouesnou, desfășoară 
un atac concentrat, sprijinit de infanterie, asupra cotei 97. Apă
rătorii cotei privesc cu ochii larg deschiși cum se apropie tan
curile, cum strivesc sub șenile garduri, obstacole, lot ce le stau 
în cale. Mitralierele și tunurile de pe bord trag în tot ce se 
mișcă.

Maiorul Hamer ordonă : „Nu trage nimeni ! Ii lăsam să se 
apropie !;*

încă 100 metri.
încă 50.
Americanii din tancuri sint atât de grăbiți incit nu-.și gă

sesc timpul să mai tragă cite o salvă in adăposturile individuale 
alo parașuti.știlor. Trec pur și simplu peste ele, merg mai de
parte.

Urmează un nou val, și încă unul.
Apoi Kalmann sare, primul. De lingă el răsare, din pămint, 

Kern. Cu grenadele pregătite, nu au nevoie docil de câțiva pași.

Brest —1944; apusul parașutiștilor germani
a

I
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Concurs de fotografii 
de presă pentru expoziția

I

I
i
i
i

I

Cu prilejul celei de a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist, Uniunea Ziariștilor din Româ
nia organizează, prin Asociația fotoreporterilor, o expoziție 
de fotografii de presă, alb-negru și color. Selecția fotogra
fiilor se va face pe bază dc concurs deschis tuturor fotore
porterilor din Redacții și corespondenților voluntari ai publi
cațiilor centrale și locale.

Expoziția iși propune să înfățișeze prin imagini fotogra
fice marile înfăptuiri realizate de poporul nostru în toate 
domeniile dc activitate in cei 25 de ani de In eliberare, 
dezvoltarea multilaterală a României socialiste.

Condițiile de participare : Fiecare participant ar<
Iul să prezinte pentru concurs maximum 5 
alb-negru la dimensiunile de 30 X 40 cm, și 
color format 30 40 cm. sau 18 X 24 cm. in
plar. Se pot prezenta și grupaje de fotografii 
maximum 6 fotografii alb-negru sau color, la 
dc 18x24 cm in dublu exemplar. Fotografiile trebuie Să 
poarte pe verso titlul imaginii, numele și prenumele auto
rului, publicația la care lucrează sau colaborează.

Participant ii la concurs vor trimite lucrările pînă Ia 5 
august a.c.. Uniunii Ziariștilor. Calea Jictoriei 163, sectorul 
I București, cu mențiunea : pentru expoziția „Inscripții la un 
sfert de veac”.

Pentru cele mai bune lucrări Uniunea Ziariștilor va a- 
corda următoarele premii: premiul I — in valoare de 
3 500 Iei ; premiu) II — în valoare de 2 800 Ici; premiul III 
— in valoare de 2 000 Ici : 3 mențiuni a cite 1 000 Ici, pre
cum și diferite distincții.

Concursul constituie un bun prilej pentru membrii 
cercurilor foto din Petroșani și Lupeni in majoritate cola
boratori ai ziarului nostru, de a-și afirma măiestria în arta 
fotografică, infățișînd prin cxponalele ce Ie vor trimite, 
marile înfăptuiri obținute în municipiul nostru in cei 25 de 
ani dc la eliberarea patriei.

SPRE COTELE FINALE 
ALE ANGAJAMENTELOR

♦ Urmare din pag. 1

pină la sfirșitul decadei a 11-a a 
lunii iulie arată că doar șanti
erul întreprinderii de construc
ții forestiere a îndeplinit aceas
tă „porție”, ce și-a propus-o. 
T.C.H.-ul și T.C.M.M.-u], unită
țile dc construcții cu cel mai 
mare plan valoric anual din 
municipiul nostru (87.8. respec
tiv, 77,2 milioane lei) le 
mai trebuia în acest sens 
doar un surplus do e- 
fort : 4,5 la sută T.C'.H.-ului
și 2,5 la sută T.C.M.M.-ului. De 
ce oare nu s-a putut realiza 
pînă acum acest „puțin" ? Sînt 
perspective să fie lichidată a- 
ceastă rămîncre în urmă ? Tată 
ce răspund la aceste întrebări 
cei doi directori ai grupurilor 
de șantiere respective. Tov. ing. 
Dumitru Țurnă, directorul Gru
pului dc șantiere Valea Jiului 
al T.C.H. : „Ne-am concentrat 
toate eforturile de care dispu
nem pentru a întâmpina Con
gresul al X-lea și 23 August 
'69 cu realizări frumoase. Rodul 
lor desigur că nu a întârziat 
să se arate : depășirea planului 
fizic de predare semestrial cu 
184 apartamente. Faptul că din

«im»

remediate
Galan : „Intr-adevăr din cauza 
ploilor intermitente care au că
zut în ultima perioadă, cît și 
a unor defecțiuni apărute la 
hidroizolația acoperișului, s-au 
produs infiltrațiile amintite; am 
luat însă măsurile necesare și 
la ora actuală situația menjior 
nată de la blocul 24 e complet 
remediată".

u
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drep- 
fofografii în 
3 fotografii 
dublu exem- 
alcătuitc din 
dimensiunile

I
I

I

I

punct de vedere valoric sîntem 
încă în urmă, se datorește în 
special beneficiarilor (I.G.C. și 
C.C.P.) care nu ne-au asigurat 
la timp front deschis de lucru 
pentru blocurile din cartierul 
Aeroport V Petroșani, „Viscoza* 
IV Lupeni și căminele de ne- 
faniiliști Petroșani și Lupeni 
etc. Momentan aceste condiții 
sint asigurate și de aceea des
fășurăm o largă acțiune de 
recuperare a rămînerilor în 
urmă. Avem astfel condiții dc a 
realiza 1,5 milioane lei pe lună 
Ia căminele de ncfamiliști și 
500 mii lei pe lună la lucrările 
de drumuri de la Petroșani și 
Vulcan. In luna curentă, la 
magist raia din Vulcan — care 
prin lățimea ei de 12 metri de
ține recordul pc municipiu din 
acest punct dc vedere — se vor 
realiza peste 250 mii ’«i prin 
asfaltarea a circa 300 ml de 
șosea. Vom folosi toate capaci
tățile de care dispunem pentru 
a lichida aceste rămînerî în 
urmă menținîndu-ne în continu
are angajamentul ca pînă la fi
nele anului să dăm peste plan 
1,2 milioane lei."

Deși stă mai bine decit 
T.C.H.-ul în ceea ce privește 
realizarea planului (pînă la 20 
iulie avînd o depășire do 2 pro
cente), Grupul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. pe fiecare 
din cele două decade ale lunii 
iulie a înregistrat serioase ră- 
mineri sub plan (peste 14’■'« pe 
decadă).

„In zilele acestea analizăm în 
amănunțime situația — ne re
lata tov. ing. Ion Lăsat, directo
rul Grupului de șantiere al 
T.C.M.M. — Ia nivel de loturi 
și șantiere. E drept că pînă le 
15 iulie a plouat aproape în fie
care zi. ceea ce a împiedicat bu
na desfășurare a lucrului pe șan
tiere. Dar, deși avem această ră- 
mînere în urmă din punct de

• ••••••

Dezamorsarea și o aruncătură scurtă: lovitură în plin. Au 
sărit și ceilalți apărători. Grenadele explodează în lanț. Tn timp 
ce primele , Sherman11, la 1 km depărtare, sint scoase din ficțiu
ne, ultimele sar în aer. Intervine artileria ușoară a parașutiști
lor.

„Contraatac! Companie, după mine !'* urlă maiorul Hamer. 
Gros.ul parașutiștilor sare ca din pămint, năvălește în jos pe 
deal, asupra flancului infanteriei americane, pătrunde în for-
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mația lor concentrată, cu grenade și pistoale automate.
O ultimă victorie a parașutiștilor germani : 500 prizonieri, 

17 tancuri distruse.
A

începutul sfârșitului
Tn pofida acestor succese de defensivă, înaintarea altaților 

în Franța nu mai putea fi ținută in loc. Feldmareșalul Rommel, 
legendarul comandat al corpului expediționar din Africa, rănit, 
a ieșit din acțiune la scurt timp înainte de debarcarea aliaților. 
Pe frontul de vest, pentru prim oară, conducerea militară ger
mană dă semne de slăbiciune. Generalii germani, maeștri ai încer
cuirii în timpul campaniei din l-Yanța din 1940, erau acum ex
puși riscului de a fi la rindul lor încercuiți de coloanele de 
tancuri aliate.

Cu mult timp înainte de debarcare, genwalul Student, co
mandantul suprem al parașutiștilor, concepuse un ingenios 
plan de luptă. Diviziile de vînători parașutiști 1 și 4 din Italia, 
divizia 11-a din U.R.S*S., urmau să fie retrase. După debarvare, 
„diavolii verzi" urmau să fie parașutați in mijlocul trupelor alia
ților pentru a le zdrobi din interior... Poate că nu au existat 
mijloace suficiente dc transport. Tn orice caz, .și astăzi expenți 
în istorie militară sc întreabă de ce cartierul general hitlerist 
nu a încercat să pună în aplicare acest plan, singurul plan ou 
sorți dc reușită, in loc de a-și lăsa măcelărită trupa sa de elită 
în operațiuni defensive terestre.

In Atlantic mai rezistau cîteva puncte de sprijin, totul izo
late. Luptele cele mai grele sc desfășurau la Brest. Acest port 
proclamat de hitlerișli fortăreață era considerat de aliați alit de 
important, incit aceștia au aruncat în acțiune corpul 7 de armată 
american dc sub comanda generalului Middleton. Dar coman
dantul acestei fortărețe germane era generalul Ramcke, și acest 
nume simboliza lupta not ruțătoare, chiar și Intr-o situație lip

sită de orice sanse. înaintarea aliaților pină la Brest apare ca 
o simplă plimbare, față de rezistența furibundă a apărătorilor 
..foităreței** — parașutișlii, cărora li s-a adăugat divizia 343 ua 
infanterie. Vinălorii parașutiști, cea mai nouă creație a Webr- 
maclitului, nu se cruță nici jx? ei, nici pe inamic. Cu toate aces
tea, la Brest începe degringolada mașinii de război hitlerisle.

Maquis-ul face ostatecî
Din 7 august, atacurile aeriene ale aliaților nu mai încetează.
Se adaugă acțiunile maquisarzilor, dușmanul invizibil, te

roarea ocupauților. în cursul unui singur atac al ..rezistențilcj ”, 
batalionul 2 al regimentului 7 dc vînători parașutiști a pjerdul 
două treimi din efectivul său. După o luptă indirjită, in mîinile 
francezilor cad vii 130 de parașutiști. Maquisarzii îi declară os- 
tateci și amenință cu împușcarea lor în cazul în care forțăr ,-ța 
Brest nu capitulează in termen, de 48 de orc.

Un ultim succes
...Trebuie să.-i eliberăm11, îi spune, comandantul regimentului, 

colonelul Kroh, tînărului locotenent Lepkowski.
„Am înțeles d-le colonel".

. Comandantul ii arată pe hartă : „Iată aici, clădirea .-oiit 
din Braspart. Pînă la Braspart vei avea de trecut prin cel puțin 
cinci eomime. parțial ocupate de americani".

„Cc-mi puneți la dispoziție, d-le colonel ?“.
„Două care blindate, mașini amfibii și 60 de oameni La 

plecarea voastră, organizez in {jartea opusă un fals atac. Aetu,»tțf 
șmecherie — la înapoierea voastră". Colonelul ii întinde -na 
lui Lepkowski : „Succes" !.

Atacul simulat neașteptat, declanșat noaptea, a derutai .--1- 
versarul, abătind atenția in direcția dorită de germani. Grupul 
lui Lepkowski intră cu 40 km pe oră in prima comună. Santi
nela americană cere parola.

„Vax", răspunde'locotenentul din mașină apasă pc a aje- 
rator, dar americanul a reușit să se salveze de roțile mașina.

In comuna următoare — poliția militară americană. Prima 
mașină iși face calc cu ajutorul armelor automate. Urmeză r sici.

In sfirșit, Braspart. Au ajuns in fața școlii, dar — ni i e 
rezistență. Iși dau repede seaima că clădirea este goală. Află •! 
in comună sint două școli. Intre timp, maquisarzii au fost aver
tizați. Lepkowski și parașutiști! lui sînt întimpinați pretutindeni 
cu gloanțe bine țintite. Se luptă pentru fiecare metru, pcnln> 
fiecare piatră. Cu toate acestea, grupa de șoc a lui Lepkov. 
■reușește aproope imposiblul. După cîteva minute. .ui
luptei este completat de urletele de bucurie ale ostatecilo: i'tf-

(Continuarc in pag. a 4-a)
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vedere a) angajamentului luat, 
nu ne lăsăm ’ Asupra tuturor 
lipsurilor care Ie avem acum 
lansăm in perioada care ur
mează o adevărată ofensivă, 
astfel ca pînă la Congres să 
putem să respectăm angaja
mentele luate".

Faptul că la nivel de mu
nicipiu momentan nu e îndepli
nită cota parte din angajamen
tul dc a realiza pînă la Congres 
65% din planul anual în sec-, 
torul construcții, — fiind peri
clitată chiar îndeplinirea planu
lui — s? datorește mai ales 
Șantierului Valea Jiului superi
or al I.L.II.S. Dacă la finele se
mestrului T a.c. la acest șantier 
se observase un vizibil salt 
spre bine — ceea ce i-a adus de 
altfel aprecieri — in Ultimei? 
20 do zile se observă o micșo
rare a realizărilor sale. De ce 
oare pe decada a IT-a a lunii 
iulie planul s-a îndeplinit doar 
în procent de 38.9 %?!...
Constructorii obiectivelor hidro
tehnice din municipiu au dat 
dovadă nu o dată că știu și pot 
să se mobilizeze astfel incit 
să-și îndeplinească eu succes 
sarcinile și angajamerttele. Tn 
decada ultimă a lunii iulie pot 
să dovedească acest lucru încă 
o dată.

Pînă la Congresul al X-lca al 
partidului a rămas doar o de
cadă „bună". Eforturile și re
zervele interne (sau externe) de 
care dispun constructorii se cer 
a fi fructificate în acest timp 
la un înalt grad. Căci" nu-j per
mis a se uita : la 31 iulie trebu
ie să fie realizat col puțin 61% 
din planul anual pentru ca 
pînfl la Congres să poată fi în
deplinit în proporție de peste 
62%. Angajamentul luat a deve
nit sarcină și ea va trebui să 
fie respectată.

• •••••
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a msm oi urmaș

Astăzi, în patria noastră toți 
oamenii muncii ieșiți din pro
cesul de producție din cauza 
virstei înaintate sau pe motiv 
de boală, beneficiază dc pensii 
în raport cu activitatea depusă 
în anii de serviciu prestați. 
Prin articolele 30-36 din Legea 
nr. 27/28 din decembrie 1966, 
modificată prin Decretele 
70/1,11.1968 și 970/2.1.X.1968. se 
dispune și dreptul la pensie dc 
urmaș care se acordă soliei, 
soțului, copiilor, părinților și 
fraților in cazul in care cel 
decedat este pensionar sau în
trunea condițiile de pensionare.

Articolul dc fată are drept 
scop de a veni in întâmpina
rea dorinței unor oameni ai 
muncii care au solicitat redac
ției să insereze în coloanele 
ziarului criteriile pe baza căro
ra se poate obține pensia de 
urmaș. Răspunde Iov. Gheor
ghe Vlăgureanu. șeful Oficiului 
pentru probleme de muncă si 
ocrotire socială din Petroșani.

Au drept la pensie de urmaș 

Răspundem întrebărilor ridicate 
de semnatarii unor scrisori

membrii familiei și anume : 
copiii, soția, soțul, părinții, fra
ții și surorile, în cazul că cel 
decedat era pensionar sau în
trunea condițiile dc pensionare.

Copiii au drept la pensie de 
urmaș in următoarele condiții :
a) Pînă la împlinirea virstei dc 
16 ani sau, dacă-.și conțină stu
diile, pină la terminarea aces
tora, fără a depăși virsta dc 25 
ani ; b) Dacă s-au aflat in sta
re de invaliditate de orice 
grad înainte dc împlinirea ver
stelor arătate la litera a, pe 
toată durata invalidității.

In cazul decesului unuia din
tre părinți, fost pensionar, co
pii au r'rcpt la pensie de ur- 
:>-îs c'v •- d vă nărin'elc rămas 
în viață se află în muncă.

Menționăm faptul că in că
zu) cind ambii părinți erau 
pensionari sau întruneau con
dițiile de pensie la data dece
sului, copiii orfani de ambii 
părinți vor primi pensiile cu
mulate de la ambii părinți de
cedați. .

Soția sau soțul pot beneficia 
de pensie de urmaș dacă: a) 
A împlinit virsta de 55 de ani, 
soția și 60 de ani soțul, pe tot tim
pul vieții ; b) La data decesului 
unuia dintre soți, soțul supra
viețuitor are unul sau mai mul
ți copii, pină cind aceștia îm
plinesc virsta dc 16 ani sau, 
dacă-și continuă studiile, pînă 
la terminarea acestora, fără a 
depăși virsta de 25 ani, ori 
pină la căsătoria sau decesul 
lor înainte de împlinirea aces
tor vîrste ; c) Sc află în starq 
de invaliditate de orice grad pe 
toată durata invalidității.

De asemenea, soția arc drep
tul la pensia de urmaș pe tot 
timpul vieții dacă : a) a împli
nit virsta de 50 ani și a născut 
pînă la data decesului susțină
torului 5 sau mai mulți copii ;
b) a împlinit virsta do 50 de 
ani și are cel puțin 20 dc ani 
de căsătorie cu soțul decedat 
Dacă are intre 15 și 20 ani de 
căsătorie, are drept la pensie 
la împlinirea aceleiași vîrste, 
însă, pensia se calculează pro
porțional cu anii dc căsătorie.

Soția sau soțul are dreptul 
la pensie de urmaș dacă la 
data cererii de pensie nu este 
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încadrat în muncă sau nu 
exercită o profesie ori o mese
rie pe cont propriu.

Soția sau soțul care nu înde
plinește condițiile de mai su« 
are drept la pensia de urmaț 
pînă la încadrarea in munci, 
dar nu mai mult de 6 luni d« 
la decesul susținătorului.

Menționăm -â soția, după re 
a împlinit v irsla de 55 ani, poale 
primi pensie dc urmaș indife
rent dc anii convicțuiți cu so
țul decedat.

Părinții au drept la pensie 
dc urmaș dacă au împlinit virs- 
ta de 60 ani tatăl, sau 55 ani 
mama, pe tot timpul vieții sa» 
dacă a devenit invalid de orice 
grad, pe țoală durata invalidi
tății.

Părinții au drept, la pensie 
de urmaș și dacă la data ce
rerii nu sint încadrați în rn'un fi 
sau nu exercită o profesie . e 
ronț propriu.

Frații și surorile au drept 
la pensie ’ de urmaș pînă » 
virsta de 16 ani sau, dacă-și 

continuă studiile, pînă la ter
minarea acestora fără a depăși 
virsta do 25 de ani ori, daci 
s-au aflat in stare de invalidi
tate dc orice grad înainte âe 
împlinirea virstelor arătate a 
litera a, pc toată durata de in
validitate. De asemenea, fra
ții și surorile au drept la pen
sie de urmaș dacă la data ce
rerii de pensie sint orfani d* 
ambii părinți. In cazul că na 
părinți în viață, pensia se acor
dă numai dacă aceștia nu pri
mesc pensie, nu sînt încadrați 
în muncă sau nu exercită vreo 
profesie ori o meserie pe cont 
propriu.

In cazul cînd soția sau soțul 
supraviețuitor îngrijește unu) 
sau mai mulți copii din a)ll 
căsătorie, frați sau surori ai 
soțului decedat și nu întrunesc 
condițiile de pensionare ară
tate mai sus, și nici nu sînt 
încadrați în muncă, nu exercită 
profesie sau meserie pe cont 
propriu, primesc pensie de ur
maș pînă Ia împlinirea virstei 
de 16 ani sau pînă la căsătoria 
sau decesul acestora înaintea 
împlinirii acelor vîrste. In con
dițiile de mai sus se bucură 
de aceleași drepturi și părinte
le decodatului.

Cuantumul pensiei de urm.iș 
se stabilește luîndu-se ca bază 
de calcul : a) pensia susțină
torului decedat dacă era pen
sionar : b) în cazul că deceda
tul a fost pensionar de gradul 
IT sau TTI, se va lua ca bază 
de calcul pensia do invaliditate 
de gradul 1 diferențiată dună, 
cauza care a determinat în
scrierea la pensie a susținăto
rului decedat ; c) pensia pentru 
limită de vîrstă ce ș-ar fi cu
venit susținătorului decedat; 
d) pensia corespunzătoare gra
dului I de invaliditate după 
cauza care a provocat decesul 

La calculul pensiei se apli-ă 
următoarele procente :
Procente Numărul urmași

lor

100% pentru 3 sau mai
mulți urmași

75% pentru 2 urmașă
50% pentru 1 urma?

® • • • •
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PERFECȚIONAREA CAPACITAT110R
cuceriri tehnico-șliințifice in 
practică, este do natură să 
ne sugereze trăsătura cea 
mai caracteristică o evolu
ției economici noastre so
cialiste în cursul următoru
lui deceniu : dinamismul dez
voltării. capacitatea sa de a- 
daptare continuă la perma
nentele schimbări structural- 
economice, consecința fireas
că n progresului tehnic din 
< e >n cc mai accelerat.

Orice program de ridicare 
a gradului de tehnicitate al 
infreprinderilor, șl prin a- 
ceasta de obținere a unor re
zultate superioare în produc
ție. este înainte dc tiate un 
program de pregătire respec
tiv de perfecționare profe- 
'•onală a cadrelor. în acea.’- 
>ă direcție conducerea parti
dului și statului nostru a 
elaborat un program dc prin
cipiu care urmează a fi con
cretizat și aplicat în urmă
torii 2—3 ani. In baza lui 
vor fi trecute prin diferite 
forme de perfecționare a 
pregătirii lor toate cadrele 
care lucrează in economic. 
Această măsură este de o 
importanță excepțională, 
poate chiar determinanta în 
vc-alizarea programului de 
dezvoltare a economici națio
nale în următorul deceniu. 
Ea xa avea ca efect crește-

rea eficienței economice îh 
toate domeniile de activitate.

Industrie minieră, care 
este principala ramurii a e- 
conomiei municipiului nos
tru va cunoaște in deceniul 
următor n puternică și mul
tilaterală dezvoltare. Pro
gramul de creștere a capa
cităților dc producție preco
nizează ca in prima perioa
dă aceasta să sc facă în 
principal pe seama dezvol
tării minelor existente, cir
ca 90 la sută din totalul 
prevăzut pină în 7970. Te 
parcurs la această creștere 
vor participa din ce In cc 
mai mult minele noi ajun- 
gindu-se ca în 1975 acestea 
să aibă cut intui hotăritor 
(63.3 la sută).

Concomitent se vor ampli 
fica capacitățile dc produc
ție ale celor trei uzine de 
preparare a cărbunelui. în 
paralel cu o îmbunătățire 
substanțială a indicilor de 
preparare, prin alegerea unor 
fluxuri tehnologice raționa
le și eficiente.

Se vor aduce in această 
perioadă îmbunătățiri sub
stanțiale procesului tehnolo
gic minier propriu zis. Ast
fel. la lucrările dc deschide
re și pregătire, gradul de în- 
< ărcare mecanică, al cărui 
nivel a fost dc 18,5 la sută 
in 1966. va ajunge Ia GO Ia 
sută în 1975, prin dotarea

me- 
plu- 
<ibți-

■

n

materialelor publicate
ln nr. 6115 al ziarului nostru, au fost publicate discu

țiile purtate în cadrul unei mese rotunde organizată de re
dacție, pe tema „Sarcinile tehnologice și locul lor in organi
zarea superioară a producției". Din discuții s-au desprins o 
serie de deficiențe care încă persistă Ia unitățile Centralei 
^’Ăjn54?leLCS*Ăr’Dîaz^ buna desfășurare a activității servi-și, bineînțeles, frinează buna desfășurare a activității servi
ciilor tehnologice. Recent am primit Ia redacție răspunsuri 
pnx ind măsurile ce se întreprind in vederea îmbunătățirii 
activității acestor servicii, răspunsuri pe care le relatăni in 
întregime:

Propunerile se vor materializa
„Regulamentul de funcționare pentru serviciile tehnolo

gice și organizarea producției și a muncii, este întocmit și 
urmează să fie aprobat de conducerea Centralei. De aseme
nea, sînt în curs de multiplicare și vor fi trimise unităților 
-Instrucțiunile privind modul de funcționare a comparti
mentelor de organizare a producției și a muncii" primite de 
’ t D.P.O.M. din Ministerul Minelor.

In vederea urmăririi eficienței studiilor elaborate în ca- 
_ drul acțiunii de organizare științifică a producției și a mun-
■ 'Cii, s-au conceput și trimis la unități formulare speciale, in-
■ elusiv instrucțiunile de completare. Prin introducerea accs-
■ tora, atît unitățile cît și Centrala, vor avea o evidență clară 
• a etapelor de elaborare și aplicare a studiilor în procesul de

producție, precum și asupra eficienței economice a acestora. 
J In privința pieselor de schimb și materialelor de care
■ duce lipsă preparația Corocști, conducerea B.A.T. va lua le-
■ gătură cu conducerea preparatiei în vederea rezolvării aces- 
ț tei probleme.

Referitor la tematica studiilor și programarea lor, men- 
g ționâm că în afara planului de studii elaborat de C.C.P. 
K serviciile tehnologice de la unități își propun elaborarea
■ unor studii cu caracter economic, organizatoric sau tehnic,
■ care să soluționeze cele mai actuale și stringente probleme
■ puse de desfășurarea procesului de producție, mergindu-se 
“ chiar pină la aplicarea de noi tehnologii dacă este cazul. A-

ceste probleme, inclusiv delegarea de autoritate, sînt solu
ționate de către conducerea unității, care se îngrijește ca 
acest serviciu să fie încadrat cu personal corespunzător ca 
număr și pregătire, să i se dea spre rezolvare probleme le
gate ce activitatea sa și să ia măsuri pentru aplicarea solu
țiilor reieșite din studiile elaborate.

Propunerea cu privire la posibilitatea executării combi
nelor și havezelor în cadrul C.C.P. care prezintă avantajul 
construirii mașinilor la condițiile de zăcământ existente în 
Valea Jiului, nu poate fi aplicată deoarece numărul redus 
al acestora, nu justifică din punct de vedere economic in
vestițiile pe care le reclamă.

Cu privire la crearea unui institut sau întreprindere de 
cercetare și proiectare a utilajelor miniere necesare speci
ficului bazinului nostru, precizăm că I.C.P.M.H. a fost în
ființat tocmai pentru rezolvarea problemelor de cercetare și 
proiectare in diferitele domenii care interesează Centrala și 
unitățile ei. Menționăm câ I.C.P.M.H. își întocmește planul 
de cercetări in baza temelor propuse de unități.

In ceea ce privește experimentarea utilajelor noi in sec
toare sau locuri de muncă, special destinate acestui scop,, 
considerăm câ actualul mod de experimentare este cores
punzător deoarece se pot verifica posibilitățile de atingere a 
parametrilor proiectați în condițiile concrete al? locului de 
muncă.

Mulțumim redacției pentru ajutorul dat prin organiza
rea mesei rotunde cu reprezentanți ai serviciilor tehnologice 
de la unitățile noastre, oxprimîndu-ne totodată regretul că 
din motive independente de voința noastră n-am putut 
tieir>a si noi la ea'

■ 
B

■

■ ■■■

■

■ 
B

Director tehnic 
ing. D. Popeanăș 
Șeful serviciului 

ing. Fr. Sili

■ Pe primul pian—tehnica modernă
■

■

B

„Considerăm că discuțiile purtate la masa rotundă re
feritor la problemele de organizare științifică a producției 
și a muncii și la modul de organizare a serviciilor tehnolo
gice sint binevenite și de un real folos.

Cu un interes deosebit s-a urmărit activitatea serviciilor 
tehnologice de Ia celelalte unități precum și problemele ce 
le ridică, pentru a lua ceea ce este folositor exploatării 
noastre.

In fața conducerii exploatării stă in continuare inten
sificarea introducerii tehnicii noi, mecanizarea tăierii în a- 
batajcle frontale cu ajutorul combinelor, a susținerii meta
lice, a mecanizării proceselor grele de muncă, în scopul creș
terii productivității muncii și a beneficiilor.

Ca un exemplu elocvent este faptul că în această peri- 
oarâ vom introduce în mină cele două combine și anume : 
la stratul 3 blocul IV, combina Eickhoff, iar în stratul 5, blo
cul IV, combina 2 K-52 care vor lucra după un program de 
lucru elaborat de acest serviciu.

Au fost luate măsuri creîndu-se condiții ca serviciul 
tehnologic să-și pontă desfășura activitatea în scopul studie
rii pe mai departe a noutăților tehnice și introducerea lor 
in procesul tehnologic*.

■
■■

Director E. M. Lupeni 
ing. Vasile Ciriperu

Desigur răspunsurile primite întregesc în parte 
discuțiile purtate in cadru] mesei rotunde de care vorbeam. 
Considerăm însă necesar ca măsurile întreprinse Ia nivel de 
Centrală pentru asigurarea funcționării normale a servrrHlor 
tehnologice să fie aplicate în cel mai scurt timp, orice tără
gănare nefiind altceva decît prelungirea unei stări de lucruri 
nedorite.

Așteptăm în continuare răspunsuri și de la celelalte uni
tăți ale Centralei, privind activitatea serviciilor tehnologice.

BliiiBlliaiBlBBBiaiBBBllB ■■■■■■■■■

ce a degradat, cum se vor fi fra- 
ducfnd aceste inculc ? 
prinderea de gcsporMrire

Parcă-I zicea altfel f.n

inlre- 
lentă ?

JOI 24 IULIE
minelor cu mașini dc încăr
cai de fabricație Indigenă. 
Lungimea galeriilor susținu
te metalic va reprezenta în 
1980 circa 90 la sută din to
talul acestora.

în cc privește cercetările 
miniere, principala orientare 
ui fi în viitor perfecționa
rea actualelor metode de ex
ploatare cit și experimenta
rea altora noi. Tehnologia 
de tăiere a cărbunelui 
oohia In sensul tăierii 
canizafc cu combine și 
guri. Astfel, producția
nutfl cu tăiere mecanică, a 
cărei pondere in producția 
totală ora de 1.3 Ia sută în 
i960, va Atinge în 1980 24 
la sută.

în toata această perioadă 
se va desfășura o activitate 
Intensă dc reducere n con
sumurilor specifice dc lemn 
de mină, în toate comparti
mentele procesului tehnolo
gic minier. în acest sens 
este semnificativ faptul că 
producția extrasă din abata
jele susținute metalic va 
crește ca pondere dc Ia 20,4 
Ia sută in 1966 la peste 45 
Ia sută în 1980 Se va trece 
Ia introducerea pe scară lar
gă n automatizării unor pro
cese auxiliare ale exploată
rii, ca evacuarea apelor, 
transportul subteran în cir
cuitele puțurilor și pe verti
cală, unele activități în in
cintele de la suprafața mine
lor și Ia uzinele de prepa
rare. Tot în acest interval 
de timp se va pune în apli
care mecanizarea și automa
tizarea prelucrării datelor cu 
privire la gestiunea econo
mică a exploatărilor cît și a 
unor calcule dc cercetare și 
de proiectare privind pers
pectiva de dezvoltare a mi
nelor. Productivitatea mun
cii, ca o consecință a unui 
asemenea proces de crește
re a nivelului tehnic al pro
ducției va atinge peste 2 
tone/post pe ansamblul ba
zinului în 1975, urmind ca 
în 1980 nivelul acestui vin
dicator să fie de cca. 2,5 
tone/post.

O dezvoltare asemănătoa
re vor cunoaște și alte ra
muri ale economiei muni
cipiului. în exploatările fo
restiere se va intensifica pro
cesul de mecanizare a lucră
rilor grele și cu volum mare 
de lucru cum sint cele de 
fncărcare-descărcare și cu 
precădere activitatea în de
pozite. Se vor aduce o se
rie dc îmbunătățiri tehno
logice Ia Fabrica de fire și 
fibre artificiale „Vlscoza'* 
Lupeni, unde va fi moderni
zat și sistematizat transpor
tul uzinal. La termocentrala 
Paroșeni se xa pune un ac
cent deosebit pe organiza
rea pc baze științifice a 
activităților de întreținere și

reparare a utilajelor precum 
și pe automatizarea unor 
procese și operații. Indus
tria locală este înlr-un per
manent proces de dezvolta
re și diversificare a pro
ducției, de lărgire continuă 
n gamei dc sortimente șl va 
Ii dotată in cursul deceniu
lui viitor cu mașini și uti
laje moderne.

Toate aceste transformări 
esențiale 
narea 
cere cit 
pregătirii 
nivelele, 
cflrii acestui 
măsuri se vor 
în obținerea unor 
de calitate superioară, 
creșterea generală a gradu
lui de rentabilitate h fie
cărei unități economice și. 
pe această bază. în final, in 
creșterea ponderii econo
mici municipiului Petroșani 
in ansamblul economiei na
ționale.

Impulsurile 
alcoolului

Din colț
in colț

pentru 15 lei

implică uerfecțio- 
activității de condu

și perfecționarea 
cadrelor In foaie 

Consecințele apli- 
program dc 

materializa 
produse 

ir»

După ce s-a magnetized ca la 
carte, Samuel Covaci din lupeni 
a devenit „mare". Mare șl pu
ternic. A mers la căminul mun
citoresc nr. 5 din localitate și a 
începui să împartă pumni șl alte 
amabilități celor ce-l ieșeau în 
cale. Și, pentru că In cale li Ie
șeau șl scaune, geamuri, mese, 
perefl, le înfrunta pe toate. Toi 
„muncind" el așa, din răsputeri, 
a reușit să provoace pagube ma
teriale în valoare de lOOQ-'lel. 
Alcoolul îi dădea impulsuri de 
fiară. Cind s-a trezit, în fa/a Iul 
stătea omul legii în uniformă cu 
epoleți, care-i spunea că fapta 
Iul este calilleală ca ultraj la 
bunele moravuri pentru care va 
trebui să dea socoteală. Mai 
vrea cineva să-ncerce ?

In seara zilei de 1 marile 
a.c., din neglijenta familiei Si
mian, din blocul 0, cartierul .8 
Marile' Petrila, o ioni inundat 
apartamentul dedesubt, unde lo
cuiește Ileana Gusside. De alunei 
șl pină azi, cei chemați șl obli
gați prin lege să remedieze a- 
ceaslă sllua/le, înccplnd cu lo
catarul Simion șl tcrminlnd cu 
șeful sectorului J.G.I. Petrila. la- 
cnh Chloreanu, dau din colt In 
coif. SL In timp ce pe el 11 lasă 
rece sesizarea celă/enei Gusside, 
pe aceasta o trec căldurile de 
supărare, iar baia din aparta
mentul sau se degradează vd- 
zînd cu ochii. Dacă 4 luni și 
mai bine n-au lost deajuns pen
tru co T.G.I.. să reușească să o- 
blige pe vinovat să remedieze

Omul cunoștea bine atmosfe
ra închisorilor. Se învîrlfse do 
multe ori prin ele. Era recidi
vist convins. Ispășindu-și ultima 
pedeapsă, s-a întors la muncă la 
E. M. Paroșcnl. Dar n-a stal 
mult aici. In seara zilei de 27 
iunie a. c. a Intrai la restauran
tul .Straja'' din Vulcan. A mers 
în vizită de... belie. /I făcut el 
ce-a făcut și a întins mina pină 
în buzunarul lui Alexandru Cor
cea. Spera să scoală ceva gras. 
Dar s-a înșelat amarnic. Nu s-a 
ales declt cu 15 Ici și cu niște 
acte. S-a ales în schimb cu alt
ceva : cu un an de zile închi
soare. Acolo n-are pc cine fura 
că nu-l restaurant...

Agenda
acțiunilor
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ANGAJEAZĂ
♦ TEHNICIAN C.T.C.

Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.

♦ MECANIC COMPRESORIST

piesorist.
Salarizare conform H.C.M. nr. 914/1968.

tehnico
economica

Dezbatere
Cabinetul municipal de 

ganizare științifică a producției 
și a muncii, cu sprijinul Consi
liului municipal al sindicatelor, 
a programat pentru azi, la ora 
18, o interesantă dezbatere teh- 
nico-economică în cadrul Gru
pului de șantiere Valea Jiului 
al T.C.M.M. Tema tezbaterii i 
„Posibilități de îmbunătățire a 
sistemului informațional și sis
temului dispecer11. Referent ing. 
Virgil Tcodorescu, inginerul șef 
al Grupului de șantiere al 
T.C.M.M.

Dezbaterea are loc în sala 
clubului Centralei cărbunelui și 
la ea participă maiștri, tehni
cieni și ingineri de pe șantie
rele grupului.

Etapa municipală

a „Cupei

Constructorul"
In zilele de 17—19 iulie s-a 

desfășurat etapa municipală a 
întrecerilor sportive dotate cu 
„Cupa Constructorul". La start 
s-au prezentat selecționatele 
sportive sindicale ale Grupu
lui II dc șantiere al T.C.H. și 
Grupului dc șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. în urma 
disputării meciurilor de fotbal, 
popice, șah și tir, ambele se
lecționate s-au situat la ega
litate cu ' cite 6 puncte. Co
misia de organizare a acordat 
un punct în plus selecționatei 
Grupului de- șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. pentru mo
dul cum a organizat etapa pe 
întreprinderi a acestei compe
tiții, acordîndu-i totodată tro
feul.»

Redăm rezultatele tehnice în
registrate.

Fotbal : Grupul II construc
ții — T.C.M.M. 7-1 (1-1). Meciul 
s-a disputat sîmbătă după- 
amiază pe terenul C.F.R. Petro
șani și s-a făcut remarcat 
printr-o deplină sportivitate. 
După o repriză egală. în partea 
a doua a meciului echipa Gru
pului de șantiere al T.C.H. reu
șește să cîștige la scor prin go
lurile marcate de Ha6s (1), 
Trică (2), Horvat (2) și Ni'â 
(2). Pentru T.C.M.M. a înscris 
Szoke. A arbitrat corect Ște
fan Kurta din Petroșani.

Popice: Grupul II construc
ții — T.C.M.M. 1 300 p.d.—1 189 
p.d. .Ambele echipe formate 
din eîte patru jucători începă
tori, au lansat cite 100 bile la

individual. obținind rezultate 
mediocre. S-au evidențiat Csh 
caky (372 p.d.), Silaghî (353
p.d.) de la grupul de cons
trucții, Szabo (324 p.d.) și 
Ghcnic M. (331 p.d.) de la 
T.C.M.M. A arbitrat corect 
loan Panta din Petroșani.

Șah : T.C.M.M. — Grupul II 
construcții 9—6. Conform regu
lamentului. echipele au fost 
formate din cite G șahiști care 
s-au întâlnit la individual, dis- 
putînd două partide din trei.

Tir: S-au tras cinei focuri 
de reglaj și zece de efect de 
fiecare participant. Distanța — 
50 metri. Locul I a fost ocu
pat de T.C.M.M. cu 300 punc
te, iar locul TI dc Grupul II 
construcții cu 281 puncte. 
S-au evidențiat Pop Ștefan (74 
puncte) și Fodor Eduard (61 

■’Tunete) de la T.C.M.M. și Sis- 
mon Petru (G7 puncte), Hor- 
va.t Ludovic (58 puncte) de la 
Grupul II construcții.

Echipelor și sportivilor cla
sați pe locul I li s-au oferit 
diplome și premii, iar selecțio
natei sindicatului T.C.M.M. — 
trofeul oferit de Biroul Con
siliului municipal al sindicate
lor din Petroșani.

La buna desfășurare a com
petiției au contribuit comite
tele sindicatelor Grupului II 
construcții și T.C.M.M. precum 
și tov. Băloi Staicu, activist al 
C.M.E.FS.

Aurel SLABII

Jiul iși Intensified
pregătirea

Interviu cu antrenorul Titus Ozon
Echipele de fotbal de divi

zia A și-au reluat pregătirile. 
Perioada transferărilor s-a în
cheiat. Cursa zvonurilor a fost 
oprită. Acum se știe aproape 
sigur ce jucători au plecat de 
la echipe, ce jucători au venit. 
Unele surprize vor mai fi în
să.

în ceea ce privește formația 
Jiul, elevii Iui Ozon și-au re
luat pregătirile in vederea nou
lui campionat în data de 14 
iulie. Au avut loc., meciuri a- 
micale în familie, {feccrea trep
tată Ia efort sporit. Marți și 
miercuri am urmărit pe tere
nul mic dc la stadionul ,,Jiul“ 
două rniuțe intre componenții 
de bază ai lotului primei echi
pe. Ieri, I-am interceptat la 
ieșirea de pe teren, pe maes
trul Ozon care ne-a dat cu 
plăcere câteva amănunte despre 
echipa cu care în 16 august 
va intra în focul noului cam
pionat de fotbal.

Reporterul: Ni se 
unele echipe sînt mai 
în privința pregătirii, 
care e situația ?

Ozon: Intr-adevăr,
te echipele și-au început 
gătirea în aceeași zi. Noi am 
început ceva mai târziu, după 
întoarcerea băieților de 
re, cu antrenamente 
cu sporirea treptată a 
lui fizic.

R. Cine a răspuns 
la primul apel fă-ut de dv. ?

— Toată echipa.
R. Ceva plecări ?
— Da : Zamfir la Progresul 

București, Vasile Ionescu și 
Mihai (Mihai pentru abateri 
repetate de la disciplină).

R. Sosiri ?

pare_ că 
evoluate
La Jiul

nu toa- 
pre-

la ma- 
ușoare, 
efortu -

prezent

— Și sosiri : Florca (Progre
sul București, Tudora (Aulora- 
pid Craiova) — portari, Po
pescu (Minerul Lupeni) și Ion 
Constantin (Dinamo București’).

R.‘Promovări de la tineret?
— Dobrescu și Nădășan.
R. Ce meciuri amicale aveți 

programate în perioada pină 
la începerea campionatului ?

— Miine (n.n. azi dupâ-amia- 
ză) vom juca la Hațeg cu echi
pa Abatorul din localitate. în 
ziua de 27 iulie ne vom întâlni 
la Cugir cu echipa Dinamo Ba
cău, îar în 31 iulie — tot Ia 
Cugir — cu formația de di 
vizia B din localitate. în 3 
august vom evolua pentru pri
ma oară în fața propriilor su
porteri cu prilejul meciului 
internațional Jiul — F.C. Borr 
(R.S.F. Iugoslavia).

R. Vreun turneu undeva ?
— Da, azi (n.n. ieri la ora 

13) la... cabana Rusu. Aici ne 
vom stabili pină in data de 3 
august.

R. Cine se va îmbarca pe 
această navă Petroșani — Ca
bana Rusu ?

— Notați în ordine: Stan, 
Florea. Talpaî, Georgevici, Sto
cker, Georgescu, Tonca, San
du. Popa Remus. Cotormani, 
Dobrescu, Libardi, Peroneseu, 
Achim, Naidin, Baicu. Grizea. 
Popescu, Ion Constantin.

R. Care-i starea generală a 
echipei ?

— Dacă ziceți 
tunei e bună.

R. Pe ce veți pune baza In 
această perioadă de pregătire?

— Mai întii pe creșterea ca
pacității de efort și, bineînțe
les. pe pregătirea generală a 
jucătorilor cu prilejul meciu
rilor amicale.

generală a-

11 metri : Bulbucan șuteazâ și... bară.

Fabrica de produse
LACTATE Petroșani

Condiții : studii medii de specialitate sau 
igienă.

Condiții : să fie calificat prin școala, să aibă 
vechime de minim 10 ani în munca de com-

Relații suplimentare se pot obține la tel. nr. 
1823—1824 F.P.L. Petroșani.

Dumitru GHEONEA

SCURTE
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Campionatul municipal

In ultima zi a turneului 
International feminin de baschet 
de Ia San Remo selecționata Ro
mâniei a înlilnit formația Ita
liei pe care a învins-o cu sco
rul de 47—39 (28—15). Cea mai 
bună jucătoare de pe teren a 
fost Ecalerina Savu, care a mar
cat 23 de punctă. In celălalt 
meci, Cehoslovacia a întrecut cu 
scorul de 45—34 formația Fran
ței. In urma acestor rezultate 
trei echipe : Cehoslovacia Ro
mânia și Franța au totalizat cile 
2 puncte (doua victorii fiecare), 
primul loc în clasamentul final 
revenind Cehoslovaciei, datorită 
coșaverajului superior. Pe locul 
patru s-a clasat echipa Italiei 
— 0 puncte.

de fotbal
Pc terenul mic de la stadio

nul „Jiul" s-au disputat du
minică două ântîlniri dc fotbal 
con tind pentru etapa a IV-a a 
campionatului municipal al co
piilor. Cele patru echipe au 
avut o comportare bună și 
s-au înregistrat scoruri strînse. 
In primul meci. Jiul II 
șani a dispus cu 2-1 de 
rul Lupeni. Cel dc-al 
joc s-a încheiat tot cu 
latul de 2-1 pentru Jiul 
troșani în dauna Parîngului 
Lonea.

La Lupeni, pc terenul ,.Mi
nerul", echipa locală Prcpara-

Pctro- 
Mine- 
doilea 
rezul- 
I Pc-

copiilor
♦ Turneul international de 

fctbal de la New York a\fost 
câștigat de formația Olimpiakos 
din Pireu, care 
puncte.

a totalizat 5

torul a învins cu 2-1 pc frun
tașa clasamentului — Minerul 
Vulcan dar comisia municipa
lă 'de fotbal a dat cîștig de 
cauză echipei din Vulcan, de
oarece jucătorii de la Prepa
ratorul nu au prezentat for
mele de legitimare conform 
regulamentului competiției.

La Petrila, echipa Prepara- 
ția din localitate a câștigat 
prin Reprezentarea formației 
Minerul II Lupeni.

După patru etape, clasamentul
1. Minerul Vulcan
2. Jiul I Petroșani
3. Minerul I Lupeni
4. Jiul II Petroșani
5. Parângul Lonea
6. Preparația Petrila
7. Minerul II Lupeni
8. Preparatorul Lupeni

Staicu BALO1

7-a a' turneu- 
de șah de la 

Gheorghiu

In runda o 
lui internațional 
Amsterdam. Florin 
(cu piesete negre) l-a învins pe 
marele maestru olandez Donner. 
Alte rezultate- : X'asiirkov — Ba- 
rendreqt 1—0; lvkov — Hartoch 
1—0; Portisch — Tatai 1—0; Li- 
berson — Darga 1—0; Byrne — 
Langeweg I—0. Partida Slein 
— Kavalck s-a încheiat remiză.

+ La Varșovia s-au fnlilnit 
intr-un meci amical de fotbal 
echipa olimpică a Poloniei și se
lecționata de tineret a Ungariei. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 1—0 (1—0).

♦ Tradiționalul turneu in
ti rnațional dc șah de la Sko- 
plie va reuni anul acesta, în
tre 26 iulie și 17 august, 16 
mari maeștri și maeștri din 
U.R.S.S., România, Cehoslova
cia, R. D. Germană și Iugo
slavia. Printre participant se 
numără șahiști eunoscuți ca 
Smîslov, Holmov, Hort, Ul- 
mann, Ciocîltea, Parma, Janose- 
vlci si Matulovici.

10,00 Lrmba engleză (reluare).
10.25 Limba germană (relua

re).
10.50 Ce-ați dori să i-evedcți ? 

Filinql artistic: „Ro
manță pentru trompetă" 
— producție a studiou
rilor cehoslovace.

12,20 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.45 Zborul navei cosmi

ce „ApoIIo-ir’. Ame
rizarea. Transmisiune 
in direct.

20.30 Telejurnalul de seară.
20.15 Filmul artistic „Steaua 

fără nume" — copro
ducție româno-france- 
ză.

22.10 Reflexe (interviziune). 
Emisiune muzical-core- 
grafică.

22,40 Antologia poeților con
temporani.

22.55 Telejurnalul de noap
te.
Buletin meteorologic.

23.10 închiderea emisiunii 
programului I.

radio
VINERI 25 IULIE

PROGRAMUL I : 5,05— 
6,00 Program muzica) de di
mineață ; 6,05—9,30 Muzică 
și actualități ; 9.30 Memoria 
pămîntului românesc ; 10,30 
Radio Prichindel : 10,40 Sub 
soarele lui August — cântece 
și versuri : 11,25 Varietăți 
muzicale ; 12,00 Muzică ușoa
ră : 12.25 Moment științific 

: 12.30 Tntîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat : 13.00 Radiojurnal ;
13.li) Mic magazin muzical 
14.35 Cintcc și joc ; 15,20 Ra
dio publicitate : 15,30 Com
pozitorul săptămânii ; 16,00
Radio-jurnal : 1G.20 Cintâ
Ilona Moțica; 1G,3O Bilanțul 
marilor realizări ; 16,50 Mi
niaturi de estradă ; 17,05
Pentru patrie; 17.35 Popas 
folcloric : 18,10 Programul
partidului — programul nos
tru ; 18.30 O melodie pe a- 
dresa dv. ; 19.00 Gazeta ra
dio : 19,25 Săptămâna unui 
meloman ; 20.05 Tableta de 
seară : 20,10 Vedete ale mu
zicii ușoare; 20,30 Emines
ciană : 20,35 Concursul na
țional dc creație și interpre
tare dc muzică ușoară ro
mânească — Mamaia — 
1969 ; 23.45 Moment poetic :
23.50 Cintă Luminița Cos- 
mi n : 0,03—3,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II : 6,10 Va
rietăți matinale ; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei ; 7.11 
Valsuri și uverturi ; 7,30 Cîn- 
tă Florian Varlaam și Geor
ge Răpcău : 7.45 Muzică
populară: 8,10 Tot înainte; 
9,60 Melodii populare ; 9.30 
Corul Căminului cultural din 
comuna Putna : 10,10 Teatru 
radiofonic; 10,50 Orchestre
dc muzică populară ; II,20 
Muzică ușoară ; 11,40 Ca
dran ; 12.03 Avanpremieră
cotidiană ; 12.15 Dansuri de 
estradă ; 12.45 Concert de 
prînz : 13.40 Tineri interpreți 
dc muzică populară; 14,03 
Muzică ușoară ; 15.00 Mo
ment științific ; 15.05 Opera 
pentru to(i ; 15.30 Cîntece cu 
dedicație : 16.00 Radiojurnal;
16.50 Pc teme medicale;
17.00 Matineu dansant; 
17,40 Radio publicitate ; 18,00 
Varietăți muzicale; 18,50
Muzică populară ; 19,20 Că
rnii Petrescu ; 19,40 Cintă
Rex Gildo ; 19,50 Noapte
bună copii ; 19,55 Seară de 
operă; 22.20 Gala umorului;
22.50 Muzică ușoară ; 23,05 
Muzica în liane.

filme
VINERI 25 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tarzan, omul junglei; 
Republica: ?\m două mame 
și doi ta(i : PETRILA : Re
pulsie; LONEA — 7 Noiem
brie : Operațiunea San Gen
naro ; Minerul : Trei copii 
minune: ANINOASA : Ne
înțelesul : VULCAN : Pentru 
încă puțini dolari ; LUPENI 
— Cultural : Prințul Negru.

Vremea

Stația meteorologică din 
Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 22 grade la Pe
troșani și de plus 13 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoa
să, cu cerul mai mult senin. 
Temperatura in creștere. Vint 
slab din sectorul sud-vestic.

MICA 
publicitate

Pierdut certificat de studii 
8 ciase pe numele Drăgo- 

-tescti llie. 11 declar nul.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 

30 din 23 iulie 1969 au fost 
extrase din urnă următoarele 
numere:

Extragerea 1 : 40, 13. 32. 44. 
37, 16;

I'ond de premii 340 148.
Extragerea a Il-a : 41, 14. 10, 

21, 19, 36, 4.
Fond de nreraii 379 611.
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STEAGUL ROȘU

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Cu prilejul 

celei de-a 25-a 
aniversări 
a eliberării 

României
ROMA 23. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea. transmite 1 
In cadrul manifestărilor ce au 
loc în aceste zile în Italia cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist, ansamblul 
folcloric .Prahova* a oferit la 
Roma, sub auspiciile ambasadei 
române, un reușit spectacol de 
cîntccc și dansuri populare ro
mânești. In Piazza Anicia, si
tuată in cel mai vechi și mai 
caracteristic cartier al capitalei 
Italiei, cei aproape 4 000 de 
spectatori au făcut o primire 
entuziastă artiștilor români, a- 
plaudînd în repetate rinduri, 
la scenă deschisă. In sală au 
răsunat adeseori strigăte de 
„Bravo*, .Foarte bine' și .Tră
iască România*. Spectacolul a 
fost precedat de o expunere. în 
cadrul căreia s-a făcut o pre
zentare a României contempo
rane și a relațiilor de tradițio
nală prietenie dintre România 
și Italia.

La spectacol au fost prezenți 
ambasadorul României la Ro
ma. dr. Iacob lonașcu. șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați in capitala Italiei și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanți ai Consiliului mu
nicipal din Roma, parlamentari, 
oameni de cultură și de artă, 
precum și numeroși membri 
al coloniei române din Italia.

Lucrările 
Comitetului 
de eliberare 

al O.U.A.
DAKAR 23 (Agerpres). — La 

Dakar se desfășoară in pre
zent lucrările Comitetului de 
eliberare al Organizației Uni
tății Africane. Cu acest prilej, 
Benjamin Pinto-Bull, secretar 
general al Frontului de luptă 
pentru independența Guineei 
(Bissau), a făcut o declarație în 
cadrul unei conferințe de presă. 
El a arătat că în momentul de 
față se duc lupte grele între 
forțele conduse de organizația 
pe care o reprezintă și trupele 
colonialiștilor portughezi.

Benjamin Pinto-Bull a rele
vat că gruparea sa va continua 
lupta armată pînă cind guver
nul de la Lisabona va fi con- 
Strîns să poarte tratative în ve
derea acordării independenței.

Salvadorul reîuză 
să-și retragă trupele 

din Honduras
CONSILIUL O.S.A. A HOTAR 1T CONVOCAREA UNEI CON- 
FERINȚE MINISTERIALE PENTRU A ADOPTA SANCȚIUNI 
ÎMPOTRIVA SALVADORULUI

Perioadă 
de acalmie 

în 
Vietnamul de sud

Criza 
de guvern 
din Italia

WASHINGTON 23 (Agerpres), 
— Consiliul Organizației Sta
telor Americane, reunit în 
noaptea de marți spre mier
curi. a hotărit convocarea u- 
nci conferințe a miniștrilor a- 
faccrilor externe ai țărilor la- 
tino-amcricane pentru a adop
ta sancțiuni împotriva Salvado
rului ca urmare a refuzului a- 
cestei țări de a-și retrage tru
pele din Honduras. Rcuniuncu 
va avea loc la Washington, la 
sfirșitul acestei săptămîni.

Hotărirca a fost luată după 
expirarea termenului stabilit de 
către. O.S.A. pentru retragerea 
acestor trupe. Limita fixată fu
sese miezul nopții de marți spre 
miercuri (ora Washingtonului), 
guvernele hondurian și Salva
dorian fiind invitate să-și retra
gă forțele armate la o distan
ță de 5 km de la frontiera din
tre cele două țări.

Luînd cuvîntul marți seara 
în cadrul unui miting ce a a- 
vut loc la San Salvador, pre

ședintele acestei țări, Fidel San
chez Hernandez, a afirmat că 
trupele salvadoriene nu vor a- 
bandona pozițiile ocupate în 
Honduras și vor continua să 
lupte pînă cind vor fi acordate 
garanții atotcuprinzătoare cu 
privire la faptul că nu vor fi 
violate drepturile celor 300 000 
de salvadorleni care trăiesc în 
Honduras.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I. forțele salvadoriene con
trolează in prezent aproxima
tiv 10 orașe din patru state 
horiduriene. La Tegucigalpa, un 
purtător de cuvînt al guvernu
lui hondurian, a declarat că in 
ciuda protestelor echipelor mi
litare de control a încetării fo
cului trimise la fața locului de 
Organizația Statelor Americane, 
trupele salvadoriene continuă 
să înainteze, primind în per
manență întăriri. Ele se află 
acum în apropierea orașelor 
honduriene Nacaome și Santa 
Rosa de Copan.

SAIGON 23 (Agerpres). — Din 
punct de vedere al operațiuni
lor militare, în Vietnamul de 
sud continuă perioada de acal
mie. Forțele patriotice au Ini
țiat în noaptea de marți spre 
miercuri nouă bombardamente 
de hărțuire asupra unor obiec
tive militare adverse, iar bom
bardierele „B-52*, ale forțelor 
aeriene strategice au lansât 
bombe, în cadrul a cinci mi
siuni, asupra unor regiuni din 
provinciile Tay Ninh și Binh 
Dinh.

De asemenea, angajamentele 
au fost sporadice și de inten
sitate redusă, fiind semnalate 
în special în provincia Quang 
Tri.

ROMA 23 (Agerpres). — Ma
riano Rumor, însărcinat cu so
luționarea crizei de guvern din 
Italia, și-a continuat întrevede
rile cu liderii partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist și so
cialist unitar. Cu prilejul a- 
cestor discuții, Mariano Rumor 
a făcut cunoscut lui Flaminio 
Piccoll (P.D.C.), Francesco De 
Martino (P.S.I.) și lui Mauro 
Ferri (P.S.U.) principalele pro
bleme care se vor afla în cen
trul politicii noului guvern de 
centru-stînga. Cei trei lideri 
politici i-au declarat lui Ma
riano Rumor că își rezervă 
dreptul de a comunica pozi
țiile lor pînă joi.

pe orbită spațială
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fosț 
lansat un nou satelit de tele
comunicații „Molnia-1". Sateli
tul este destinat asigurării ex
ploatării sistemului de teleco
municații la mari distanțe, prer 
cum și transmiterii programu
lui central de televiziune din 
U.R.S.S. spre punctele rețelei 
de retransmisie „Orbita", si

tuate în regiunile nordului în
depărtat, Siberiei, Extremului 
Orient și Asiei centrale.

„Molnia-1" a fost plasat pe o 
orbită avind apogeul dc 39 540 
km, în emisfera nordică, și 
perigeul de 520 km în emisfera 
sudică. Timpul de rotație al 
satelitului în jurul Pămîntului 
este do 11 ore 51 minute.
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Pe scurt* Pe scurt

Brest — 1944; apusul 
parasutlștllor germani

> Urmare din pag. a 2-a

berațt în zorii zilei, 113 parașutiști, cărînd după ei 60 de ma- 
quisarzi capturați, pornesc la drum înapoi.

In prima comună, coloana este atacată și ruptă. Cei care 
reușesc să scape sînt intîmpinați, in comuna următoare, de par-, 

Itizani. Virful coloanei își croiește drum cu ajutorul grenadelor. 
S-a luminat bine de ziuă, cind grupul lui Lepkowski reușește să 
străpungă centura poliției militare gmericane, după ce a mai 
lăsat in urmă două mașini blindate.

Locotenentul se prezintă comandantului său pentru a raporta 
îndeplinirea misiunii. „Lepkowski, spune colonelul Kroh, este 
cea mai bună veste pe care am căpătat-o in războiul ăsta bles
temat11.

R. P. BULGARIA : 
Montarea noului tip de 
automobil intrat recent 
in producție de serie la 
Uzina „Madara* din o- 
râșul Sumen, a cărei 
producție a crescut de 
12 ori in ultimii 10 ani.

Ultimatum
La 13 septembrie, generalului Ramcke i se oferă șansa de a 

opri măcelul. Un parlamentar ii inmîncază mesajul generalului- 
ccmandant american : ..Cum se intimplă întotdeauna în război, 
îi scrie Middleton, situația militară ajunge la un moment dat la 
punctul în care comandantul nu mai poate justifica vărsarea de 
Binge și sacrificarea soldaților săi. De aceea vă cer, ca de la sol
dat la soldat, să renunțați la această luptă inegală11.

Dar incredibilă a fost replica lui Ramcke : „Domnule gene
ral, resping propunerea dv.“ In lupta dintre rațiune și ordin, a 
învins, o dată mai mult, disciplina oarbă.

Se încheie capitolul Brest
In mijlocul lui septembrie, americanii continuă asaltul asupra 

fortăreței Brest. O grenadă cade în depozitul de la Sadi-Carnot. 
Petrolul ia foc O explozie formidabilă transformă depozitul 
I-ntr-un crematoriu. Civilii francezi, feroviari germani, soldați 
germani, răniți, ard dc vii sau se calcă in picioare, intr-o pani
că sălbatică.

Americanii cuceresc cartiere din localitățile Quilbignon și 
Recouvrande. Aici cad parașutiștii Kem și Kalmann. Două mor
minte în plus la Brest.

40 de zile a durat bătălia pentru fortăreața Brest.
în seara zilei de 20 septembrie, americanii, cu 60 de tancuri, 

lichidează ultimele cazemate. In sfîrșit. Ramcke ridică miinile. 
tn 1946, englezii îl predau francezilor. In 1950 este deferit tri
bunalului militar pentru dezastrul de la Sadi-Carnot. Evadează 
tn Germania, apoi se lasă convins să se întoarcă de bună voie 
tn Franța. La 19 martie 1951 începe procesul său : cinci ani în
chisoare. Dar, scurt timp după pronunțarea sentinței, este pus 
în libertate.

La inmormintarea fostului comandant al fortăreței Brest, 
$eslășurată în R.F. a Germanici, s-a găsit dc cuviință să se or
ganizeze o gardă de onoare. Unii insă n-au uitat că acest ofițer 
se incăpăținase SQ mențină o poziție a cărei apărare era cu totul 
lipsită dc sens din punct d6 vedere mii ’. .r. „ . " n.,1 in fo' aii 
de soldați. Și ca un protest in numele acelor rnorți, jertfe inu
tile ale unui gest atit de inutil, s-au auzit voci împotriva pompei 
de la inmormintarea generalului Ramcke.

Nigeria

Puternice 
iote 

în regiunea 
Onitshu

PRIMUL MINISTRU AL 
FRANȚEI, JACQUES CHABAN 
DELMAS a primit o delegație 
a Consiliului Național al Pa
tronatului Francez, condusă de 
Paul Huvelin, președintele 
C.N.P.F. In timpul întrevederii 
au fost discutate o serie de pro
bleme referitoare la situația e- 
conomico-financiară a țării.

wass
Comitelui Central al Partidu

lui Neo Lao Ilaksat a dat pu
blicității O DECLARAȚIE CU 
PRILEJUL CELEI DE-A ȘAP
TEA ANIVERSĂRI A ÎNCHE
IERII ACORDURILOR DE LA 
GENEVA CU PRIVIRE LA 
LAOS, transmite agenția de 
presă Khaosan Phatet Lao. De
clarația cere guvernului State
lor Unite să înceteze orice acte 
de intervenție în Laos, astfel 
îneît să fie create condiții fa
vorabile pentru reglementarea 
de către însuși poporul laoțian 
a problemelor sale interne.
t 'A M

UZINA DE AUTOMOBILE 
„TRVENA ZASTAVA" DIN 
KRAGUIEVAȚ — centrul con
strucției de mașini din Iugo
slavia — produce în prezent 
76 000 automobile pe an. Anul 
viitor producția va crește la 
183 000 turisme și automobile 
cu diverse întrebuințări, iar în 
1973. ca urmare a extinderii și 
reconstrucției uzinei, aici se vor 
produce anual 500 000 mașini.
mran

Consiliul general al Confede
rației Italiene a Sindicatelor 
oamenilor muncii din Italia, l-a 
reales pe Bruno Storti în func
ția de secretar general hl 
r.I.S.L. IN NOUL COMITET 
EXECUTIV AL C.I.S.L., gru
parea condusă de Bruno Storti 
este reprezentată de 24 de 
membri, iar cea a opoziției, 
condusă de Baldassare Armato, 
de 6 membri.

OWERRI 23 (Agerpres). — 
Atit la Lagos, cit și in capitala 
biafreză, autoritățile militare 
ale celor două părți aflate in 
conflict subliniază amploarea 
și importanța luptelor ce se 
dau în prezent în regiunea O- 
nitsha. In timp ce comunica
tele date publicității la Lagos 
anunță desfășurarea cu succes 
a ofensivei trupelor nigeriene, 
purtătorii de cuvînt militari 
biafrezi relevă doar intensita
tea atacurilor repetate pe care 
le-au dezlănțuit in ultimele zile 
cei peste 8 500 de soldați nige
rieni concentrați aici, avind 
sprijinul aviației și a unei pu
ternice forțe de artilerie. Ni
gerienii — afirmă ei — nu au 
reușit să rupă liniile trupelor 
biafreze care sini decise să 
mențină cu orice preț pozițiile 
lor. Această indirjire manifes
tată de părțile în conflict, in 
pofida unor pierderi grele?, se 
explică prin marca importanță 
strategică pe care o reprezintă 
regiunea Onitsha pentru so'arta 
războiului.

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL CANADEI. MITCHELL 
SHARP, a reafirmat, răspun- 
zînd unei interpelări în Came
ra Comunelor, liotărîrea țării 
sale de a normaliza relații’e di
plomatice cu Republica Popu
lară Chineză pe baza princi
piului „recunoașterii unui sin
gur guvern al Chinei', respec
tiv guvernul R. P. Chineze. El 
a precizat că (ara sa se pro
nunță, de asemenea, pentru re
stabilirea drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U. și în organis
mele acestei organizații.

Exploratorul norvegian Thor 
Heyerdahl și ceilalți șase mem
bri ai echipajului său au sosit 
marți la Bridgetown (Barbados) 
DUPĂ CE AU ABANDONAT 
AMBARCAȚIUNEA CONSTRU
ITĂ DIN PAPIRUS „RA" în 
Oceanul Atlantic. Heyerdahl a 
declarat că în ciuda pierderii 
ambarcațiunii, expediția trans
atlantică a constituit un succes 
și a dovedit că a fost posibil 
pentru vechii egipteni să fi na
vigat spre Lumea Nouă înain
tea lui Cristofor Columb.

HI 8 09

BRUNO PITTERMAN, PRE
ȘEDINTELE INTERNAȚIONA
LEI SOCIALISTE, care se află 
la Roma, a avut miercuri în
trevederi cu secretarul Partidu
lui Socialist Italian. Francesco 
De Martino, și cu Mario Ferri, 
secretarul Partidului Socialist 
Unitar.

Cu prilejul acestor întilniri 
au fost discutate o serie de pro
bleme referitoare la cauzele ca
re au dus la sciziunea Partidu
lui Socialist Italian, pozițiile 
celor două partide față de ac
tuala criză guvernamentală din 
Italia.

Agenția M.T.I. informează că 
la 23 iulie, în cadrul sesiunii 
Consiliului Acordului general 
pentru tarife și comerț (GATT) 
de la Geneva, reprezentantul 
special al guvernului ungar a 
adus oficial la cunoștința par- 
ticipanților CEREREA REPU
BLICII POPULARE UNGARE 
DE ADERARE LA GATT. Con
siliul a luat cunoștință de ce
rere și a dat dispoziție să se 
înceapă formalitățile pregăti
toare in vederea discutării ce
rerii prezentate de R. P. Un- 

>.gară.

Prințul Juan Carlos de Bur- 
bon, care a fost DESEMNAT 
MARȚI SEARA DE GENERA
LUL FRANCO CA SUCCESOR 
AL SĂU IN FRUNTEA STA
TULUI SPANIOL, a acceptat 
miercuri această numire. La 23 
iulie, Juan Carlos de Burbon 
a semnat în mod oficial actul 
privind succesiunea.
■ nn

Unități ale artileriei antiae
riene a R. D. Vietnam, anunță 
agenția V.N.A., AU DOBORlT 
UN AVION AMERICAN de re
cunoaștere fără pilot care a vio
lat spațiul aerian al provinciei 
Hai Hung. Agenția relevă că 
pînă în prezent în Vietnamul 
de nord au fost doborîte în to
tal 3 308 avioane americane.

D-na Sharon Sites Adams, o gospodină în vîrslă de 39 
de ani, din Los Angeles, a ținut să devină PRIMA FEMEIE 
NAVIGATOARE SOLITARĂ care să traverseze Paciiicul. Du
pă un voiaj de 71 de zile, Început Ia 12 mai la Yokohama, în 
Japonia, ea a ajuns marți la cîțiva kilometri de coasta sudică 
a Californiei, în apropiere de portul Hueneme. Călătoria nu 
se va termina totuși pînă vineri întrucît doamna Adams do
rește să navigheze pînă la San Diego, orașul înfrățit cu Yo
kohama, rămînindu-i de străbătut încă 280 kilometri.

D-na Adams i-a declarat soțului că a Înfruntat șapte fur
tuni și un atac de rechini la bordul micii sale ambarcațiuni 
cu plnze șl și-a pregătit în timpul voiajului... o rochie de 
gală cu care va apărea îmbrăcată la festivitatea organizată 
în Intîmplnarea sa de autoritățile orașului San Diego.

Pasională de viața de marinar, navigatoarea solitară a 
fost, de asemenea, prima femeie care a străbătut în 1965 în
tinderile Pacificului, de la Los Angeles pînă în Hawai. Nu
mai la cinci luni după căsătorie Intenționa să înceapă primul 
voiaj solitar transoceanic, dar a renunțat la... insistențele 
soțului.

Primii exploratori ai lunii 
se apropie vertiginos de Pămînt
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Exploratorii Lunii. Neil Arm
strong, Edwin Aldrin și Mi
chael Collins, se îndreaptă, 
sub influența gravitației te
restre, cu o viteză din ce în 
ce mai mare spre Pămînt pe 
o traiectorie perfectă care-i 
va aduce joi seara în Ocea- 
<nul Pacific, în apropiere de 
Hawai.

„N-are importanță încotro 
călătorești, e plăcut să te în
torci acasă" — a spus Aldrin 
telespectatorilor în timp ce as- 
tronauții transmiteau in di
rect, în noaptea dc marți spre 
miercuri, o emisiune de tele
viziune in culori de la 240 000 
km distanță de Pămint.

„Slind aici, vedem cum Pă- 
mîntul devine din ce' in ce 
mai mare și Luna se face din 
ce în ce mai mică" — comen
ta Michael Collins imaginile 
prezentate pe micul ecran. Și 
gîndindu-se la amerizarea cap
sulei spațiale, comandantul 
„Columbiei" Neil Armstrong, 
a întrebat centrul spațial 
Houston cum este vremea în 
zona de recuperare.

„Pare să fie bine acolo" — 
i s-a răspuns. „Previziunile 
meteorologice indică nori izo
lați și valuri mici, iar vizibi
litatea pînă la 16 km. astfel 
incit par să fie condiții cu a- 
devărat bune pentru recupe
rare".

In cursul emisiunii, echipa
jul lui „Apollo-11" a oferit 
ascultătorilor de pe Pămînt o 
mostră din ceea ce ei au nu
mit „muzică Tunară". Pe calea 
undelor s-au auzit zgomote 
similare sirenelor mașinilor 
pompierilor, apoi un sunet ca 
un bîzîit, urmat de zgomotul 
unui automobil care rulează 
cu viteză mare. Deși n-au ofe
rit alte explicații, astronauțil 
au anunțat că au înregistrat 
pe bandă de magnetofon sune
tele respective. „Aceasta este 
o veche pasiune a mea" — a 
spus Armstrong. „înregistra
rea va face parte dintr-un al
bum pe care l-am alcătuit a- 
cum 20 de ani și l-am intitu
lat „Muzică extralunară".

Armstrong a arătat telespec
tatorilor cele două casete în 
care se află prețioasele eșan
tioane de sol lunar adunate în 
cursul plimbării primilor pă- 
mînteni pe Lună. „Știm că o 
mulțime de savanți din nume
roase țări sînt nerăbdători să 
vadă aceste mostre lunare și 
credem că v-ar interesa să vă 
convingeți că ele se află in
tr-adevăr aici" — a adăugat 
el. El a explicat că mostrele 
sînt închise în aceste contai
nere în care se păstrează vi
dul lunar pentru a le feri de 
orice posibilă contaminare pe 
Pămînt.

Cind vor pătrunde în stra
turile atmosferei, astronauții 
vor putea vedea un număr 
m’^ișnuit de mare de lumini 
dc-a lungul coastei vestice a 
Statelor Unite. Toți locuitorii, 
răspunzînd apelului unor sta
ții de radio din Seattle, San 
Francisco, Portland și Vanco- 
ver (Canada), vor ilumina fe
eric locuințele, birourile, ma
gazinele și toate străzile. Dar 
în clipa în care Armstrong, 
Aldrin și Collins vor ajunge 
în apele Pacificului. în locul 
unei primiri triumfale ei vor fi 
tratați ca și cum ar fi purtă
torii unor boli teribile. De 
aceea, vor fi imediat izolați 
în cea mai severă carantină 
pentru a se evita orice even
tualitate de contaminare-a-Pă- 
mintului cu posibile bacterii 
aduse de pe Lună.

La bordul portavionului 
„Hornet", unde vor fi aduși 
de un elicopter la puțin timp 
după recuperarea capsulei 
spațiale, prevăzută pentru joi, 
ora 18,51 (ora Bucureștiului), 
cuceritorii Lunii vor fi întîm- 
pinați de președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii si cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat oficial 
marți că Statele Unite vor lan
sa în 1972 prima statie spațială 
cu echipaj uman pentru a e- 
fectua cercetări științifice pe o 
orbită terestră. Misiunea aces
tui „Laborator spațial", a pre
cizat un purtător dc cuvînt 
al N.A.S.A., va fi dc a studia 
soarele și stelele in condiții 
ideale de observație — mult 
deasupra atmosferei terestre. Se 
știe că straturile atmosferei 
împiedică considerabil cercetă
rile întreprinse la sol de as
tronomi. mai ales în stabilirea 
vîrslei stelelor.

Pentru crearea de stații or
bitale vor fi efectuate urmă
toarele faze : Cu ajutorul pri
melor două trepte ale unei ra
chete „Saturn-5" va fi pla
sată pe o orbită terestră, la 
400 de kilometri altitudine cea 
de-a treia treaptă a rachetei 
care va avea în interior un 
„laborator orbital" denumit 
— Apollo telescope mount

(A.T.M.). După o zi, cu aju
torul unei rachete de tipul 
„Saturn-lb", va fi lansată o 
cabină spațială cu un echipaj 
de trei persoane la bord. Va 
urma un „rendes-vous' spațial 
cu A.T.M., iar cei trei cerce
tători vor rămlne in interiorul 
„laboratorului" timp de 28 de 
zile.

O
NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 

gorpres). — „Omenirea a asis
tat la sosirea pe Lună a as- 
tronauților Armstrong și Al
drin cu emoție, mîndrie și cu 
un sens al solidarității uma
ne ce poate fi inspirat numai 
de marile realizări ale omu
lui" — a subliniat secretarul 
general al O.N.U. U Thaht, 
într-o declarație difuzată la 
sediul Națiunilor Unite. „Ță
rile lumii — a adăugat el — 
sînt convinse că Luna nu poa
te să aparțină nici unei na
țiuni și ea trebuie să fie „pro
vincia întregii umanități". 
„Cuvintele înscrise pe placa 
care se găsește în prezent 
pe suprafața Lunii pentru a 
comemora această realizare 
extraordinară afirmă aceasta

♦ „E plăcut să te în
torci acasă" — declară 
Aldrin ♦ Noi proiecte 
la N.A.S.A. ♦ Largi e- 
couri după aselenizarea 
cu succes

de o manieră emoționantă : 
„Am venit în pace, în numele 
întregii umanități" — a în
cheiat U Thant.

O
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Realizarea cu succes a zboru
lui omului spre Lună are o 
mare importanță istorică, scrie 
în articolul său „Omul pe Lu
nă", publicat de ziarul .Prav
da*, cunoscutul savant sovietic 
acad. Leonid Sedov.

Dezvoltarea cercetărilor cos
mice pașnice și aplicarea lor
— subliniază autorul — sînt 
posibile și necesare în diferite 
direcții. Astfel, sînt necesare 
stațiile automate ca și navele 
cu cosmonauți la bord. Auto
matele nu pot înlocui complet 
simțurile și observațiile omu
lui, mai ales atunci cind in
tervin fenomene noi și impre
vizibile. Dar este neîndoiel
nic că orice zbor pilotat a fosb-- 
și va fi precedat de zboruri 
ale unor aparate automate, ca
re joacă rolul important de 
cercetași.

In continuare, acad. Sedov 
relevă că programul sovietic 
de explorare a Cosmosului es
te foarte amplu. Cercetările 
sovietice în Cosmos vor con
tinua în diferite direcții, in
clusiv în cel al zborurilor cu 
nave pilotate.

In încheierea articolului, 
autorul subliniază că oamenii 
sovietici, împreună cu poporul 
american și popoarele din ce
lelalte țări îi salută și îi feli
cită pe participanții istoricu
lui zbor.

O
PARIS 23 (Agerpres). — 

Conferința permanentă inter
națională de explorare eco
nomică și socială, a anunțat 
că a hotărit să atribuie astro- 
nauților americani Neil Arm- 
trong, Edwin Aldrin șl Mi
chael Collins premiul special 
al Universității pe anul 1970. 
Acest nou premiu va fi de
cernat în fiecare an uneia sau 
mai multor personalități pen
tru activități deosebite în do
meniul comunicațiilor univer
sale.

Conferința permanentă in
ternațională de explorare e- 
conomică și socială grupează 
200 de oameni de știință, prin
tre care se află Joseph Kessel. 
Louis Armand, Cousteau și 
savantul Jean Rostand.

o
PITTSBURG 23 (Agerpres).

— In timp ce nava spațială 
„Apollo-11" se îndreaptă spre 
Pămint, la Pittsburg, în uzi
nele firmei .Westinghouse E- 
lectric Corporation" se lucrea
ză la racheta care ar putea să 
transporte în 1977 primii oa
meni pe planeta Marte. Wal
ker Esselman, directorul la
boratorului firmei, a declarat 
in cadrul unei conferințe de 
presă că această rachetă va 
fi de două ori mai puternică 
docît cea folosită în zborurile 
din cadrul programului „A- 
pollo". „Dacă pentru debarca
rea pe Lună ar fi fost folo
sită această rachetă, astronau- 
ții ar fi putut aduce peste 
12 000 kg de rocă lunară și 
ar fi putut rămîne pe supra
fața selenară 100 do zile" — 
a spus Esselman. El a decla

rat că proiectul de rachetă se 
realizează sub auspiciile Ad
ministrației naționale pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic și ale 
Comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A., iar costul Iul 
se ridică la 1,5 miliarde do
lari.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Specialiștii dc la centrul spa
țial din Houston au anunțat 
că soismometrul instalat pe 
Lună de Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin a înregistrat 
marți la ora 20.20 (ora Bucu
reștiului), timp de cinci minu
te, o seric de oscilații ale 
scoarței selenare. Geofizicienii 
americani analizează in pre
zent dacă aceste oscilații au 
fost produse de- un „cutremur 
lunar" sau de căderea unui 
meteorit pe suprafața Selenei.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Directorul observatorului Uni
versității din California, Kraft, 
a anunțat că și cea de-a treia 
încercare de a primi reflec
țiile fascicolului de raze laser 
trimis spre suprafața Lunii în 
noaptea de 22 iulie a eșuat. 
Specialiștii emit ipoteza că a- 
ccasta s-ar datora deplasării 
reflectorului de raze laser in
stalat pe Lună de Armstrong 
și Aldrin în momentul plecă
rii de pe suprafața Selenei a 
modulului lunar.

O
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin, primii oameni care au 
pășit pe Lună, au avut cu ei 
92 de hărți ale locului prevă
zut pentru aselenizare, atit de 
detaliate pentru a-i ajuta să 
identifice punctul unde urmau 
să aterizeze, incit pe ele sînt 
însemnate chiar blocuri de 
stîncă mai mici de un metru. 
Ele acoperă o suprafață de 
93,6 kilometri patrați, respec
tiv locul dc aselenizare nr. 2 
situat în regiunea ecuatorială 
a Lunii pe țărmul sud-estic 
al Mării Liniștii. Ca puncte 
de orientare pentru cei doi 
astronauți au servit craterele 
„Sabine E' și „Sabine D", si
tuate puțin spre nord-est de 
locul unde au coborît cu mo
dulul.

Hărțile au fost întocmite de 
specialiștii de la Centrul as- 
trogeologic din Flagstaff (A- 
rizona), după o muncă de doi 
ani in cursul căreia au coro
borat cunoștințele despre con
figurația acestei zone, existen
te pînă la acea dată, cu fo
tografiile excutate de stațiile 
orbitale lunare americane. 
Hărțile au dimensiunile de 
20,32/26,67 centimetri și au 
fost aranjate în cabina mo
dulului sub forma unui bloc 
notes pentru a fi mai ușor 
folosite.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

De la brodul portavionului a- 
merican „Hornet", însărcinat 
cu recuperarea membrilor e- 
chipajului lui „Apollo-11" du
pă amerizare, se anunță pen
tru joi condiții meteorologice 
excelente. Miercuri dimineața, 
marina americană anunța că 
în momentul recuperării" vi
zibilitatea va fi posibilă pînă 
la 18 kilometri, viteza vintu- 
lui va fi de 20—30 de kilome
tri pc oră, iar valurile ocea
nului nu vor fi mai mari de 
1,5 metri. Temperatura aeru
lui nu va depăși 28 de grade 
Celsius, iar cerul va fi senin. 
Furtuna tropicală semnalată 
recent în Pacific își diminu
ează intensitatea. Marina a- 
mcricană precizează că nu se 
prevede nici un pericol „at
mosferic" în momentul ame
rizării.

O
HOUSTON 23 (Agerpres). — 

Exploratorii solului selenar 
Neil Armstrong și Edwin Al
drin, împreună cu Michael 
Collins, care i-a așteptat pe o 
orbită de parcare circumluna- 
ră, se apropie cu mare viteză 
de planeta Pămînt, la bordul 
navei spațiale „Apollo-11". 
Miercuri, de la ora 0,32 (ora 
Bucureștiului) și pînă la 19,30 
(ora Bucureștiului), cabina ,A- 
pollo" a mai redus cu 100 000 
kilometri distanța ce o separa 
de Terra. După o lungă „noap
te" spațială de repaus, aproa
pe zece orc, cei trei astronauți 
s-au trezit pregătindu-se pen
tru ultima zi de ședere în 
spațiu.

Manevra de corectare a tra
iectoriei. prevăzută pentru ora 
19,35 (ora Bucureștiului), a 
fost anulată, deoarece s-a con
statat că „Apollo-11" este pe 
traseul bun ce-v va duce joi 
seara în apele Oceanului Paci
fic, nu departe de Insulele 
Hawai. Pînă la amerizare, pă- 
mîntenii vor mai putea urmări 
o ultimă emisiune de televi
ziune în culori, transmisă in 
direct do la bordul cabinei 
„Apollo-11".
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