
rnOt.ETAni IMN TOATE ȚARIEF,. HNip-VA!

Zborul 
triumfal 

al 
setatelor 

da pe

Anul XXI (XXVI) Nr. 6 141 Vineri 25 iulie 1969 4 pagini 30 bani APOILO

CONGRES
DINU NEÎHIRERIIPÎ

Dr. ing. PETRU ROMAN, 
director general al Centralei cărbunelui 

Petroșani

Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al parti
dului și proiectul de Directive privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 1976—1980, importante documente 
puse in discuția întregului popor de către partidul nostru, 
cuprind un program măreț de dezvoltare multilaterală a so
cietății noastre socialiste în deceniul următor. Programul 
propus deschide perspectiva construcției unei economii mo
derne, a unei industrii puternice și a unei agriculturi înflo
ritoare, bazate pe folosirea largă a cuceririlor revoluției teli- 
nico-științifice contemporane, pe o înaltă productivitate a 
muncii sociale, pentru asigurarea unui înalt nivel de bună
stare și civilizație întregului nostru popor. O dată cu dez
voltarea forțelor de producție, cu creșterea nivelului de trai 
material și cultural al poporului se va adinei democrația 
socialistă creîndu-se condiții pentru punerea în valoare a 
energiilor și capacităților creatoare ale membrilor societății, 
pentru exercitarea celor mai largi drepturi și libertăți. Dru
mul ascendent pe care îl vom parcurge este o continuare 
firească a politicii interne și externe a partidului nostru, 
a rezultatelor pe care poporul nostru le-a obținut pe calea 
construcției socialismului sub conducem Partidului Comu
nist Român.

Valea Jiului, ca de altfel întreaga țară, este o mărturie 
vie a mersului nostru înainte pe drumul progresului, a ma
terializării politicii partidului de dezvoltare pe baze mo
derne a întregii noastre societăți. Pentru dezvoltarea pro
ducției de cărbune în cincinalul I960—1970 s-au prevăzut 
investiții însemnate. Numai in primii trei ani ai cincinalului 
s-au realizat obiective importante ca terminarea concentră
rii și modernizării celor trei mine de la Lonea, intrarea 
în producție a minei Paroșeni, dezvoltarea și modernizarea 
celorlalte mine din bazin, punerea în funcțiune a complexu
lui de extracție Aninoasa sud. Realizări importante s-au ob
ținut pe calea dotării minelor cu utilaje și instalații mo
derne și a creșterii securității muncii. In acești ani s-au fă
cut primii pași spre mecanizarea complexă a extracției căr
bunelui, prin folosirea în abataje a tăierii și încărcării me
canizate cu ajutorul combinelor, deplasarea transportorului 
prin împingerea și susținerea tavanului cu stîlpi hidraulici. 
A fost pus în funcțiune primul orizont de transport la mina 
Lupeni, dotat cu transportoare cu benzi de cauciuc. La toate 
minele se folosesc detectoare moderne de metan, a fost pusă 
în funcțiune stația automată telegri2umetrică și instalația 
de degazare la mina Lupeni. S-au făcut eforturi deosebite 
pentru modernizarea iluminatului subteran și îmbunătățirea 
aerâjului minelor. S-au schimbat radical incintele de la su
prafață la mai toate minele, prin construcția instalațiilor au
tomate de extracție și a complexelor social-administrative. 
In aplicarea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea privind 
dezvoltarea producției de cărbune, capacitatea minelor din 
Valea Jiului a crescut de la 18-45-1 tone pe zi în anul 1965 
la aproape 24 500 tone pe zi în trimestrul al II-lea al acestui 
an. In aceeași perioadă productivitatea winn:i a crescut de 
la 1.296 tone pe post la 1,696, adică cu 30,8 la sută.

In proiectul de Directive privind dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 1971—1975 se prevăd pentru in
dustria carboniferă sarcini importante. Nivelul producției
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Informația ZI L EI
Artiștii amatori din
Cimpa la Tismana

Grupul folcloric al căminu
lui cultural din Cimpa va

susține, duminică, 27 iulie, 
un program cultural-artistic 
în localitatea Tismana din ju
dețul Gorj. Deplasarea artiș- 
tilor amatori din Cimpa are 

loc în cadrul unui tradițional
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r ~—TAPe traiectoria marii întreceri

Onorare dnbiâ a angajamentului
Brigada din abatajul ca

meră nr. 11, de pe stratul 3, 
din zona a II-a a minei 
Lonea, s-a impus cu prezen
ța sa pe traiectoria marii 
întreceri socialiste a mino
rilor în cinstea Congresu
lui al X-lea al partidului și 
aniversării unui pătrar de 
veac de la Eliberare prin- 
tr-o evoluție dc-a dreptul 
pasionantă, atît a angaja
mentelor cit și a realizări
lor. Angajamentul acestei 
harnice brigăzi, conduse de 
comunistul Ludovic Repa.ș a 
urmat un curs în continuă 
ascendență spre amplifi
care, spre mai mult, cit mai 
aproape de potențialul co
lectivului. Inițial, tînărul 
miner Repaș cu ortacii lui 
și-au asumat un angajament

de 200 tone care să fie ex
trase peste planul din acest 
an ; a urmat apoi o adevă
rată cascadă de salturi în 
majorarea cantității de căr
bune ce urmează să fie ex
trasă extraplan pînă la Con
gres : 300 tone cu ocazia 
dezbaterii documentelor pen
tru Congresul al X-lea al 
partidului în adunarea ge
nerală extraordinară a or
ganizației de bază ; 400 
tone în preajma conferinței 
organizației de partid pe 
mină : 500 tone in cinstea 
conferinței organizației oră
șenești de partid Petrila.

Și fiecărei suplimentări a 
angajamentului i-a urmat re
plica acoperirii în fapte: 
300... 400... 500 tone depă
șire a planului. In salba

aceasta a realizărilor mine
rii brigăzii au prins, la data 
de 10 iulie, cifra de 1000 
tone cil au extras peste plan 
de la începutul anului, ceea 
ce constituie dublul ultimu
lui angajament suplimentat. 
Deci o onorare îndoită a an
gajamentului I

Succesul in sporirea pro
ducției de cărbune într-un 
ritm atît de trepidant și 
o dată cu aceasta in Înfăp
tuirea angajamentelor, a a- 
vut drept temelie trainică 
strădaniile minerilor brigă
zii pentru ridicarea necon
tenită ' a randamentului 
muncii, neastimpărul profe-
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ENERGIE!

AMINTIRILE LUPENIULUD
Oriunde ai ii, în orice punct 

al Lupeniului de azi, le urmă
rește continuu Lupeniui celălalt, 
al amintirilor, al izbucnirilor din 
'29. Trece o linie ferată ca un 
Ulm de oțel prin inima orașului. 
Dimineața cînd răsare soarele, 
liniile prind culoarea sîngelui, 
un singe solar, un singe cosmic 
asupra căruia veghează Împie
triți munfii. Dacă aș privi în 
oglinda aceasta dublă a șinelor 
de cale ferată aș descifra, ca 
într-un 'film, viața orașului. Sau 
dacă aș privi în cărbunele în
tunecat istoria acestui centru 
muncitoresc — cărbunele ar de
veni o oglindă a zilelor de azi 
in spatele căreia, drept suport 
pentru strălucire, ar fi Întuneca
tele zile ale anului cumpănă 
1929

...„Cind am venit la Lupeni in 
perioada grevei din '29 — îmi 
spunea medicul emerit Constan
tin Lepădatu — eram singur în 
tot Lupeniui. Mai fuseseră alții 
înaintea mea dar... fugiseră toii 
în timpul grevei. Fugiseră și de 
greutăți, de răspunderi. E ade

Rusalin MCREȘANU

vărat, nu aveau condiții. In mine 
se petreceau multe accidente 
de muncă. Minerii se îmbolnă
veau cu duiumul de silicoză, de 
tuberculoză și mureau lipsiți de 
îngrijirile necesare. Medicii lu
crau de mîntuială. La începui și 
mie mi-a fost greu. Dar cu grijă 
și cu efo'rturi de neînchipuit am 
reușit să micșorez la maximum 
numărul de cazuri mortale. O- 
peram cu pasiune, cu convin
gerea că fiecare miner mi-e prie
ten. După aceste prime succe
se am hotărît să rămîn definitiv 
în Valeo Jiului. Pe atunci era 
Intr-adevăr o vale a plîngerii. 
Oamenii de aici au început să 
aibă încredere în mine, să mă 
aprecieze, să mă iubească. îna
inte de Anul Nou 1928—29, pes
te 1000 de mineri au venit în 
fata locuinței mele să-mi ureze 
„la multi ani" si să-mi mulțumeas
că pentru ajutorul pe care 11-1 
dădusem Mă simțeam stingherit, 
emoțional. Ce rău îmi părea că 
de o singură boală — mai gra

vă decîl toate — nu-i puteam 
scăpa: mizeria și exploatarea. 
Dar în același an s-au adunat 
mii și mii de muncitori mineri 
în lata Orînduirii sociale. Nu 
să-i ureze „la mulfi ani" ci să-și 
ceară, drepturile, să se vindece 
de mizerie și exploatare. $i cele 
ce n-am putut face eu, au rea
lizat ei mai tlrziu prin luptă".

Privesc casele și străzile Lu
peniului. Încerc să fac abstrac
ție de zecile de blocuri noi, de 
aspectul modern al instituțiilor, 
de magazinele încărcate de pli
ne albă, de mașinile proprietate 
personală ale alitor locuitori, de 
cile nu încerc să fac abstraefie. 
$i atunci mă trezesc în fata unui 
oraș trist, dezolant, cu oameni 
triști și flămînzi.

...Stan acolo imprimate în și
nele căii ferate, în asfaltul udat 
de singe și lacrimi, jertfele mi
nerilor din trecut. Stau în me
moria noastră de patruzeci de 
ani.

...Sărmanii cai orbiți de adîn- 
cui minelor! Ei n-au amintiri, 
nici cimitire. Durerile lor au dis
părut o dată cu ei, în Edenul 
lor fără întoarcere. Ne râmîn 
doar ochii lor întunecați, mirați 
de îndelungata lipsă de soare. 
Ei erau- prietenii minerilor, la 
fel de năpăstuită prieteni cin
stiți, prieteni de întuneric patru
pezi și anonimi...

Trecînd prin Lupeni nu putem 
să nu ne gîndim la cei care au 
fost și nu mai sini. Să ne gîn
dim că la baza acestor blocuri 
noi stă forja luptei lor de se
cole, că în lumina zilelor de 
azi e lumina a mii și mii de ochi 
care au dorit această lumină și 
n-au apucat s-o vadă. El, miner 
al vremilor grele. Muncilor sub- 
pămîntean pe^rn Ducipal orb — 
statuie irealizabilă Pentru Lu
peni trebuie o coloană infinită 
în vîrful căreia să sica o rază 
de lumină. Si această coloană 
fără sfîrșit iat-o aici în jurul 
nostru, în tot ce se construiește.

Așa-i, bălrînul meu doctor ?

România socialistă in imagini și fapte 
A intrat in exploatare 

mina de la Mesteacăn
A intrat în exploatare noua mină de cărbuni de la Mes

teacăn, aparținînd întreprinderii miniere Țebea, județul Hu
nedoara. Primele patru abataje-cameră în care a început 
extracția dau zilnic peste 200 tone de cărbune. La întreaga 
capacitate mina va furniza anual peste 300 000 tone de căr
bune energetic. In cadrul minei a fost construită o stație 
de sortare și însilozare cu capacitate de 1 000 de tone pe zi 
și au fost montate instalații de acționare centralizată a flu
xului de primire a cărbunelui și de expediere și încărcare 
în vagoanele C.F.R. Mina mai are o stație de compresoare 
pentru aeraj, instalații de alimentare cu apă la locurile de 
muncă de la suprafață și în subteran, un grup social, lăm- 
părie, sală de apel, punct sanitar cu staționar și centrală 
termică.

Fabrică de făină furajeră la Craiova
La Craiova a început construcția unei fabrici de făină 

furajeră. Materia primă a noii unități o vor constitui de- 
șeurile de la abatoare și alte reziduuri animaliere, care vor 
fi transformate în grăsimi industriale și făină proteică. Fa
brica urmează a realiza anual 1 770 tone făină proteică.

Un nou produs — plăci din polistiren
Cu cinci luni și jumătate înainte dc termen a înlrab 

în funcțiune la Uzina de prelucrare a maselor plastice din 
Iași o nouă capacitate dc producție. Plăcile extrase din po- 
listiren — noul produs — se folosesc la fabricarea frigide
relor.

(Agerpres) Barajul de pe Argeș.

schimb de formații artistice 
între municipiul Petroșani și 
județul Gor^.

Indicator turistic
Cu cileva zile în urmă, in 

Piața Victoriei din Petroșani 
a fost instalat un indicator 
turistic de mari proporții, în- 
fățișînd harta municipiului

nostru cu principalele dis- 
tanțe'între localități, traseele 
de transport interurban, dru
murile de acces spre caba
nele Huristice, numărul dc lo
curi în cabane, cotele la care 
sînt așezate acestea etc. Indi
catorul constituie un real a- 
jutor pentru turiștii care so
sesc in număr din ce în ce 
mai mare în Valea Jiului,

dornici să cunoască frumuse
țile acestor meleaguri.

Simpozion
In ziua de 26 iulie (ora 17) 

in sala Casei de cultură din 
Petroșani va avea loc un sim
pozion jubiliar prilejuit de a- 
propicrea împlinirii a 60 de 
ani de la înființarea Uzinei 
de utilaj minier Petroșani.

Atenție și precizie.
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Dunărea
va fi zăgăzuită
Constructorii sistemului hi

droenergetic și de navigație 
de pe Dunăre se află în pra
gul unui moment de mare im
portanță în ridicarea acestui 
obiectiv : închiderea cursului 
apelor fluviului. Practic, la 
ora actuală constructorii ro
mâni au încheiat pregătirile 
pentru zăgăzuirea apelor Du
nării

Stăvilirea Dunării este o e- 
tapă extrem de dificilă în tim
pul căreia se va da o luptă 
aprigă cu marele fluviu ale 
cărui ape vor atinge aici o 
viteză de pînă la 6 m pe se
cundă.- Ea reclamă un ritm 
rapid de execuție și o sincro
nizare periectă între construc
torii români și iugoslavi. Pen
tru începui, in apele fluviului 
vor fi aruncate zilnic cca. 
1090 mc blocuri de beton și 
piatră. Apoi, ritmul va crește 
treptat, astfel încîL se v.a a- 

' junqe la 5 000 mc pe zi.
- Pentru-realizarea aceslei-lu- 
crări, constructorii români au 
făcut intense pregătiri. Ei au 
turnat pe malul drept al Du
nării 3 100 de blocuri din be
ton, în greutate de pînă la 20 
tone fiecare, cu care vor con
tinua execuția digului început 
de constructorii iugoslavi. In 
același timp, pe malul româ
nesc au fost pregătite' alte a- 
proape 7 000 de blocuri mari 
din beton șl st încă.

In vederea închiderii ulti
mei breșe de 100 m lățime o- 
perațle care reprezintă cea 
mai dificilă fază a lucrării, 
datorită vitezelor și presiunii 
specifice a apei, mai mari decîl 
cele întîlnile la construcții si-
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milare executate pe plan mon
dial, constructorii români au 
ridicat în albia Dunării un 
pod de pe care se vor descăr
ca blocurile de beton și slîn- 
că. Construcția acestui pod în 
partea centrală a fluviului re
prezintă o realizare tehnică 
deosebită. Întregul parc de 
basculante, macarale și exca
vatoare de mare tonaj, cu a- 
jutorul cărora se va efectua 
lucrarea se află gala de start, i ....... I

I

I 

I I

In același timp lucrările la 
ecluză sînl într-un stadiu a- 
vansal, care permite darea ei 
în exploatare pînă la deschi
derea lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, 
așa cum prevede angajamen
tul constructorilor și monto- 
rilor. La ecluză au fost mon
tate aproximativ 8 000 tone de 
echipamente — porți, vane 
servomotoare și altele — me
nite să asigure navigația va
selor.

Potrivit planului general, lu
crările de închidere a cursu
lui apelor au început din par
tea iugoslavă. După ce con
structorii iugoslavi vor termi
na lucrările de zăgăzuire în 
partea ce le revine, vor tre
ce la acțiune constructorii ro
mâni care vor da asal'ul final 
pentru stăvilirea apelor Du
nării.

Măsurile luate în comun de 
constructorii români si iugo
slavi si ritmul în care se lu
crează pe cele două șantiere 
constituie o garanție că în
chiderea apelor Dunării va fi 
realizată cu succes și la ter
menul prevăzut.

(Agerpres)I______
REVEDERE

Crîmpoia — un sat oltean ca oricare altul. Aici, cu ani 
în urmă, în clasa a IlI-a C, la care predam, a intrat un băr
bat care mi s-a părut cam timid, în ciuda staturii sale atle
tice ale cărei trăsături de față exprimau mlndrie și încapă ți- 
nare interioară.

— Sint tatăl elevului Rașoga Viorel — m-a informat și, 
întinzîndu-mi o hlrtie mi-a spus că a obținut aprobările ne
cesare spre a-1 transfera pe copil la o școală din Petroșani.

Dintr-o curiozitate a dascălului de Iară care vrea să știe 
totul despre această lume, am (inul să-l întreb, in recreația 
care a urmat, de ce a plecat din sal.

— Cum, nu știți? In '48 — aveam eu atunci 18 ani — 
lata mi-a spus: „Măi băiete, uite, lumea e mare: ia-o si tu 
încotro vezi cu ochii, vezi bine că eu din patru pogoane nu 
pot să vă țin pe toți". Și am plecat la Bumbeșt i — Livezem. 
brigadier. După armată m-am întors tot în părțile acelea și 
m-am făcut miner.

încă nu avusese la începui locuință corespunzătoare, si 
de aceea copilul a învățat in sal, locuind la bunici. Tocmai 
atunci primise un apartament nou într-unul din primele blo
curi și venise să-și ia băiatul

Au trecut 10 ani de la acea zi cind vin josul miner, des
cins dintr-o familie de țărani săraci din cîmpia Dunării, fa
milie în care neam de neam au fost agricultori, mi-a „răpit" 
asul clasei...

In dimineața zilei de 24 iulie a. c- am coborit din accele
ratul de București. In gara Petroșani, pe peron l-am zărit pe 
minerul Rașoga, „bălrînul" Ne-am recunoscut repede.

— Ei, ce face Viorel ? — a fost întrebarea care mă 
obseda.

— Chiar pe el îl aștept. A fost in cîmpie, la bunici. Tre
buie să vină, că merge în practică.

— ?/...
— Ehei, păi Viorel e student la Institutul de Mine...
Intre timp a venit și fostul meu elev, actualmente stu

dent, și cu toții am închinat, in elegantul apartament al fa
miliei de mineri, un pahar cu vin L-am închinat în sănăta
tea mezinului.

— Măi — a vorbit tatăl glumind — te pomenești că tu 
cind ii fi inginer, acolo, in mină, ai să mă înveți cum se 
scoale cărbunele I

La plecare, gazdele mi-au tăcut cadou un lămpaș de mi
ner. M-au rugat să-l păstrez căci el îmi va aduce aminte de 
ei, și poale, nu peste mulți ani, am să vin iarăși în Vale să 
scriu un reportaj: „Aur negru — suflete albe".

George-ELEANCU
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De vara începe

Aprovizionarea cu combustibil 
a populației

Ploile cotidiene atrag după 
sine din partea locatarilor 
blocurilor o... ploaie de recln- 
mații la adresa sectoarelor în
treprinderii de gospodărire loca- 
tivă. Izolarea defectuoasă a te
raselor permite in multe locuri 

'infiltrații de apă in aparta
mente. Se distruge mobila și 
parchetul, se murdăresc tava
nele și pereții, se viciază acrul. 
Mobila este trasă într-o parte 
mai puțin expusă a apartamen
tului, în care sc introduc tot 
felul dc vase pentru captarea 
apelor dc ploaie. Cetățeanul 
aleargă in stingă și în dreapta, 
solicită măsuri, care ar fi tre
buit luate la timp, obținînd 
doar promisiuni pentru mai tir- 
ziu cînd... timpul va permite'. 
Dar pină atunci ?

Tn ziua dc 20 iunie a.c. — ne 
scrie cititorul nostru, maistrul 
miner loan Schulschi, din Vul
can — s-a spart o conductă din 
tavanul dintre mine și vecinul 
dc sus, in urmă cărui fapt în 
bucătărie curge apa. Am inter
venit, fără rezultat, la sectorul 
I.G.L. Vulcan solicitindu-iLsă 
ia măsuri pentru remediereq 
defecțiunii. Cum însă nu s-a 
prezentat nimeni, soția mea s-a 
dus din nou la sector. In cadrul

Nu sîntem dccit in toiul ve
rii. cu toate acestea bunii gos
podari caută ca încă de pc a- 
rama să-și procure combustibi
lul necesar pentru iarna vii- 
tc are.

Pentru a puica informa citi
torii noștri despre posibilități
le aprovizionării din timp a 
gospodăriilor cu lemne de foc 
șl cărbuni, am avut o convor
bire cu tov. &ncst Podran- 
sehi, șeful depozitului «Com
bustibilul*  din Petroșani, care 
ne-a răspuns la următoarele 
fntrcbări :

— Este depozitul aprovizio
nat cu lemne și cărbuni pe 
măsura asigurării in întregime 
a cerințelor populației pentru 
iarna 1969/1970 ?

— Da. Pină în momentul de 
față au intrat in depozit pes
te 3 000 tone de lemne de foc 
la care se mai adaugă, pc lin
gă stocul avut în depozit, co
t-a repartizată nouă pe trimes
trul IV și cărbunii in cantități 
oare să asigure deplin cerințele 
populației.

— Dacă față de anul tre
cut au mai intervenit pe par
curs unele dispoziții care să 
ducă la îmbunătățirea deser
virii populației cu combusti
bil ?

— Cunoscind că nu toți ce
tățenii au fost mulțumiți ca 
elături de lemne să primească 
în cota suplimentară brichete, 
s-au luat măsuri ca depozitul 
să fie aprovizionat și cu căr
buni spălați 0 — 80 și bulgări. 
In acest fel cetățeanul are po
sibilitatea să opteze pentru u- 
nul din cele trei sorturi de 
cărbune.

CALAN

î
I 
I 
I

PROGRAMUL

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA 

VIITOARE
• DUMINICA 27 IULIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pentru 
cojii i.

30,30 Ora satului.
111,35 Concert simfonic. In pro

gram : Concert pentru 
orchestră dc coarde de 
Doru Pojx>vici. „Poarta 
sărutului- de Tiberiu O- 
lah.

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,00 Atletism : Campionatele in
ternaționale ale României 
(înregistrare).

17,00 Realitatea ilustrată — e- 
misiune magazin.

18,15 Roman foileton : Poves
tea unei femei (IV).

19,00 Lioara — datină veche de 
joc din Bihor — culeasă 
de Ion Bradu.

19,00 Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic.

20,00 Reportaj-anchctă. Palatul 
Alb.

20.20 Versuri închinate parti
dului, in lectura poeților 
ieșeni.

20,30 Concursul național de 
creație și interpretare dc 
muzică ușoară româneas
că — Mamaia 1969. Con
certul laureaților.

21,45 Trenul de 3,10 spre You- 
ma. Film artistic cu Gleen 
Ford, Van Heflin și Fe
licia Farr.

23.20 Telejurnalul de noapte și 
buletinul meteorologic.

23,35 Publicitate.
23,40 Telcsport.
23,50 închiderea emisiunii.

Inccpind eu 15 iulie s-a re
venit asupra dispoziției ca la 
1 000 kg. combustibil să se 
elibereze G00 kg. lemne și 
400 kg. cărbune, în sensul că 
în viitor, la vinzarea liberă, 
la 1 000 kg. lemne se vor da 
400 kg. cărbuni.

— Care este preocuparea 
conducerii depozitului față de 
deservirea operativă a popula
ției cu combustibil ?

— întocmirea formalităților 
de ordin scriptic și eliberarea 
din depozit a combustibilului 
se face fără pierdere de timp 
in timpul orelor de serviciu de 
la 7 la 15.30. în zilele de marți 
și vineri serviciul la depozit 
se desfășoară intre orele 9 —
17.30 pentru a se da posibili
tatea de ridicare a combusti
bilului și acelor categorii de 
salariați care intre orele 7 —
15.30 sînt reținuți în proce
sul de producție.

Depozitul dispune de un stoc 
de 50 vagoane lemne tăiate 
gala, pentru ca cetățeanul să 
poată fi servit operativ.

— Există preocupare din 
partea cetățenilor pentru apro
vizionarea încă de pe acum cu 
combustibilul necesar ?

în al ți ani cetățenii înce
peau să se aprovizioneze cu 
combustibil încă din luna mai. 
în acest an — excoptînd in
stituțiile care și-au ridicat co
ta de combustibil — se mani
festă mai puțin interes față 
de această problemă, cunoscind 
că doar 237 tone de lemne de 
foc au fost ridicate pină în 
prezent pentru consumul par
ticular. Consider că această si
tuație se datorește timpului 

nefavorabil pentru transpor- 
tul și inmagazinarea combusti
bilului.

— In anii trecuți s-au mani
festat unele nemulțumiri in 
legătură cu transportul de la 
depozit la domiciliu a combus
tibilului. Care este situația in 
prezent ?

— Cunoscind că cerințele 
față de mijloacele de trans
port auto din sectorul socialist 
(Auto-expediția, I. G. C.) au un 
caracter întâmplător care face 
ca acestea să nu poată sta per
manent la dispoziție în vede
rea solicitării lor, se recurge 
mai mult la cărăușia particu
lară. Pentru încărcarea, tran
sportul și descărcarea de că
tre cărăuși a unei cantități de 
1 000 kg. combustibil taxa es
te de 35 lei. Conducerea depo
zitului veghează ca această ta
xă să nu fie depășită, exclu- 
zînd de la intrarea în depozit 
a acelor cărăuși care manifes
tă tendințe speculative.

— Ce recomandați cetățeni
lor in legătură cu aprovizio
narea cu combustibil pentru 
iarna viitoare?

Acum timpul fiind favorabil 
considerăm că, pentru a sc 
evita aglomerațiile dc mai 
lirziu care ar duce la pierderi 
do timp, cetățenii ar trebui 
să înceapă asigurarea din timp 
a gospodăriilor cu cele nece
sare pentru iarnă. în acest fel 
au și posibilitatea să ridice 
lemne de foc uscate, să le în
magazineze în condiții cores
punzătoare.

Interviu consemnat de
D. IOSIF
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55 de minute „în
s

Dar am nimerit-o 
Se primește marfă, 

pîine.

s

11 iulie. Ora 16,55. Mă aflu 
în unitatea de pîine și pro
duse lactate a complexului 
comercial din cartierul Aero
port. Am venit după cumpă
rături. - 
prost. 
Adică se descarcă 
Aștept. Ce să fac ? Și cei
lalți, aproape 60 oameni, aș
teaptă. La ora 17,25 aud o 
încercare de întrerupere a 
„du-tc-vino“-ului vânzătoa
relor :

— Ne serviți, totuși, și pe 
noi ?

— Aveți puțină răbdare.
Eu încă mai aveam, intr- 

adevăr. Puțină. Cea care in
tervenise prompt, mai înainte, 
nu mai avea. Am încercat 
să-i împrumut. Zadarnic ! Eu 
citeam un ziar și nu obser
vasem că în rafturi marfa era 
deja aranjată. Mai trebuia 
însă pusă la punct și maga
zia ! Aud din nou :

VAWAYAW •.WbW.’.WAA/WbW.W.-.W.W.w

• LUNI 28 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Cutia cu 

surprize.
17.55 .Studioul școlarilor. Ex-

Terra ’69 — emisiune
concurs. Invitați în stu
dio — aeromodeliștii de 
la tabăra Timiș.

18.25 Ateneul tineretului. Stu- 
denți — salariați.

18.50 Criterii. Carnet cinema
tografic.

19.15 Cintec partidului. Cintă 
o formație a corului 
„Gavriil Musicescu" al 
Filarmonicii de stat „Mol
dova1* din Iași.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R.

20.15 „Intre metronom și cro- 
nometru-* — emisiune con
curs. Concurenti; Florea 
Marin și Gelil Habib. 
Examinator Ion Mustață.

21.15 Roman foileton : „Lunga 
vară fierbinte**  (XIII). Re
întoarcerea familiei Quick.

22.25 Telejurnalul dc noapte și 
buletinul meteorologic.

22.50 Publicitate.
22.55 Muzică ușoară în inter

pretarea formației ...Sa
voy1*.

23,20 închiderea emisiunii.

Scrisori de la cititori

HAZ DE NECAZ 
ÎN... PLOAIE !

Geometrie arhitectonică.

mo-
— Serviți-ne, vă rog, puteți 

întrerupe pentru un 
ment...

— Nu se poate !
— Dar condica se poate 

oferi ?
— Ia-o, e in, cui, poți s-o 

ridici și singură...
— Nu pot că e după tej

ghea. Să sar ?
— N-ai decit!
— Numele dv. mi-1 puteți 

spune ?
— Nu. II țin ascuns...
S-a făcut 17,50. începe 

deservirea cumpărătorilor. I 
se dă și insistentei solicitante 
condica. Nu avea insă auxi
liarul creion. Perseverentă, 
împrumută un pix și scrie. 
Nu știu ce. N-am citit. Mai 
puteam fi curios cînd văzu
sem totul ?

— Și, ce crezi c-o să faci 
cu asta ? Nu mă sperii ! (Cind 
ești „tare pe picioare" îți poți 
permite să fii insolent...)

• MARȚI 29 IULIE
17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor „Hup și 

hop**  — serial dc păpuși 
(IV).

17,50 Studioul școlarilor : Vă 
place muzica ? Emisiune 
realizată cu concursul or
chestrei „Academica" a 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu".

18,20 Criterii.
Pe teme muzicale.

18.45 Din lumea științei.
19.15 „Cintec nou dc bucuriă**.
19.30 Telejurnalul de seară. Bu

letin 'meteorologic.
19.45 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Cu carul de repor
taj la... Constanța.

21.15 Seară de teatru T.V. 
„Podul de piatră" de 
Laszloffy Csaba.

21.40 Muzică ușoară italiană 
interpretată de Miranda 
Martino.

21,55 Prim plan. Compozitorul 
Dimitric Cuclin.

22,25. Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic.

22.40 Publicitate.
22.45 ..Imnurile acestui pâmînt". 

O emisiune de versuri 
dedicate patriei, partidu
lui, marilor realizări ale 
poporului nostru in anii 
construcției socialismului.

23,05 Itinerar european. Inte
ligența străzii. 

discuțiilor purtate cu șeful dc 
sector, acosta pînă la urmă l-a 
spus soției că poate să-l recla
me, nu-i face dccit un bine 
dacă-1 vor schimba din func
ții?)

In această situație maistrul 
miner loan Schulschi a scris, 
redacției punindu-nc o scrie de 
întrebări în legătură cu obli
gațiile salariaților de la sec- 
loarclc I.G.L.. asupra felului 
cum aceștia sint datori să-.și 
îndeplinească sarcinile de ser
viciu și cum sint controlați in 
muncă.

Haz de necaz ! Reclamantul 
ne pune unele întrebări cum 
sînt : cine are datoria să-i cum
pere soției sale o umbrelă pen
tru a putea munci în bucătă
rie ; ce să facă cu ciupercile 
care apar pe pereți din cauza 
umidității, cine îi plătește șutul 
cind este nevoit a lipsi de la 
serviciu pentru a sc puica ocu
pe dc evacuarea apei din bu
cătărie ?

întrebări la care urmează să 
răspundă conducerea I.G.L. Pe
troșani, în atenția căreia re-' 
comandăm rîndurilc dc mai 
sus.

I. DAVID

Nici cu, de obicei nu mă 
sperii, cu una cu două. Dar 
dacă aș fi fost în postura ei, 
credeți-mă că intra frica în 
mine ! Auziți să n-o interese
ze ce se scrie despre ea în 
condică ! S-a obișnuit, proba
bil, sărmana condicuță, cu 
sesizările neurmate de mă
suri, ca și vînzătoarele cu de
servirea după bunul plac !

Am fost în sfîrșit servit. 
Și ceilalți la fel. O opresc pe 
cea care a reprezentat, 
intr-o fărîmă de timp minus
culă, adevărata opinie publi
că. Se numește Gheorghița 
Vanea și e salariată a filia
lei C.E.C. din Petroșani. I-am 
propus să tragem, din fugă, 
citeva concluzii. Am aflat că 
nu are rost, că ea știe de 
cite ori s-a mai aflat in ace
eași situație, și nimeni nu 
știe, și nu zice nimic !

Oare așa să fie ?
V. T.

23.20 închiderea emisiunii.

• MIERCURI 30 IULIE
10,00 Limba franceză (reluare).
10.25 Zilele dramaturgiei româ

nești. Spectacolul do tea
tru „Apus de Soare" de 
Barbu Șțcfăriescu Dcla- 
vrancea.
Interpretează un colectiv 
al Teatrului Național din 
București.

11.35 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. S-a în

tâmplat la Grădina Zoolo
gică (film).

17.50 Studioul școlarilor. Al
bum de vacanță la -Su
ceava.

18.20 Dialog cu telespectatorii.
18,45 Tribuna economică. In

vestițiile cincinalului.
19,15 ..Tinerețe, ani de aur". 

Program susținut de an
samblul studențesc „Măr
țișorul" din Cluj.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Tcle-cinemaleca : „Soarta 
unui om". Ecranizare du
pă nuvela lui Mihail Șo- 
lohov.

21.35 Reflector.
21.50 Dc la operetă la muzică 

ușoară. Micro-rccital Con
stanța Cimpeanu.

22,10 Telejurnalul dc noapte și

Comisiile pe probleme - 

forme valoroase în lăr
girea caracterului obștesc

al muncii de partid
In lumina indicațiilor orga

nelor de partid, in Vederea. dez
voltării caracterului obștesc al 
muncii, pc lingă comitetul de 
partid al U.U.M.P. au fost cre
ate trei comisii pc probleme! 
economică, do propagandă și a 
muncii organizatorice — caro 
cuprind intre 9 și 11 tovarăși 
bine pregătiți din punct dc ve
dere profesional și cu multă 
experiență in muncă.

In comisii au fost cuprinși 
și membri ai comitetului de 
partid, iar ca responsabili au 
fost numiți acei tovarăși care 
răspund in cadrul comitetului 
de resortul de muncă respectiv. 
De exemplu, la comisia eco
nomică a fost numit ca respon- 
sabil tov. ing. Dumitru Crăciun, 
la comisia organizatorică, tov. 
Ladislau Chereji, iar la comi
sia de propagandă, tov. Ignat 
Șandor. In comisii au fost în
cadrați și membri ai birouri
lor organizațiilor de bază, in
gineri, șefi de. secții și servicii, 
propagandiști și alți membri 
dc partid cu munci dc răs
pundere în organizațiile de 
masă și conducerea uzinei.

Comitetul nostru de partid a 
urmărit ca, pe baza instruiri
lor periodice cu problemele de 
care urmează să se ocupe și a 
planurilor de muncă trimestri
ale. activitatea comisiilor pe 
probleme să fie orientală spre 
probleme majore ale organi
zației de partid, ale colectivu
lui uzinei.

Tn atenția comisiei economi
ce au stat, în principal, reali
zarea sarcinilor dc plan in con
dițiile valorificării rezervelor 
tehnico-matcrialo ale uzindi., 
Comisia economică a fost în
drumată dc către comitetul de 
partid să se ocupe de urmări
rea premiselor determinante 
ale desfășurării optime a pro
cesului de producție. Astfel, în 
trimestrul I al anului curent 
cînd s-a conturat ca pro
blem ă majoră folosirea mai 
rațională a metalului și 
Ia un înalt nivel de teh
nicitate, comisia economică a 
studiat stadiul și metodele fo
losite în acțiunea de asimilare 
dc noi utilaje miniere, precum 
și eficiența tehnico-cconomică 
a acestei acțiuni.

Comitetul dc partid, anali- 
zînd studiul prezentat de către 
comisia economică, a putut să 
tragă concluzii în sensul că 
acțiunea de asimilare este con
jugată intereselor exploatări
lor miniere, intereselor econo
mici naționale, iar ca rezul
tat al măsurilor întreprinse în 
urma acestei acțiuni, s-au asi
milat și se vor fabrica în ca
drul uzinei 6 000 stîlpi hidrau
lici de abataj, 5 instalații de 
săpat suitori. 5 000 grinzi arti
culate.

In preocuparea comitetului 
dc partid se află acum mai 
ales ufmărirea realizării obiecti
velor de investiții de la fabri
ca dc stîlpi hidraulici care va 
intra parțial in funcțiune încă 
în cursul acestui an.

Ca urmare a cunoașterii a- 
profundale a situației economi
ce a întreprinderii, prin comi
sia economică, comitetul nos
tru de partid a putut transmi
te tuturor membrilor dc partid 
sarcinile periodice, adaptate în 
mod oportun condițiilor speci
fice activității noastre.

Pentru îmbunătățirea conti
nuă a muncii de partid, Co
mitetul nostru a folosit cu mul

buletinul meteorologic.
22.25 Publicitate.
22.30 Convorbiri literare.

• JOI 31 IULIE
17),00 Limba engleză (reluare).
10.25 Limba germană (reluare).
10,50 Ce-ați dori să revedeți ?

Filmul artistic : „Cea mai 
lungă noapte". O produc
ție a studiourilor bulgare.

12,15 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin dc știri..
17,35 Lumea copiilor. „Un joc 

neobișnuit". Prezintă * și 
desenează Iurie Darie.

18,00 Film serial : Marek Pis
truiatul (II).

18.25 Criterii. Arte frumoase.
18,40 Interpreți îndrăgiți ai 

cântecului moldovenesc: 
Nicoleta Vasilovici și A- 
lexandru Dumbravă.

18,55 Cronica ideilor. Socialis
mul și revoluția tehnico- 
științifică.

19.30 Telejurnalul de seară. Bu
letin meteoi'ologic.

20,00 Film TV. Destine contem
porane : „O istorie, o e- 
voluție, un om".

20,20 Avanpremieră.
20.30 Zilele dramaturgiei ro

mânești. Scară do t< atru 
TV. Ziariștii de Al. Mi- 
rodan.

22.30 Consultație tehnică TV.
22,45 Telejurnalul dc noapte și 

tă ■ fieiență și edinisia organi
zatorică și (ic propagandă că
rora li s-au încredințat spre re
zolvare probleme importante 
ale vieții interne de partid. 
Astfel, comisiei organizatorice 
i s-a trasat ca sarcină să efec
tueze pn studiu cu privire 1.1 
posibilitățile ce le au organiza
țiile de bază dc a primi cei 
mai buni salariați în rînduri
lc membrilor do partid. Aceas
tă măsură a fost stabilită de 
către comitelui de partid pen
tru faptul^că unii secretari ai 
organizațiilor dc bază, ca tov. 
Luca Dalcoș, de la secția tur
nătorie, Maria Bornici, de la 
atelierul dc reparații electrice, 
susțineau că in secțiile respec
tive nu sint tovarăși care să 
poată fi primiți in partid. Din 
constatările făcute pînă in pre
zent de către comisia organiza
torică, și prezentate comitetu
lui de partid, rezultă că și 
aceste organizații de bază au 
posibilități de a primi membri 
de partid. Pe această bază co
mitetul de partid, a cerut biro
urilor organizațiilor dc bază 
respective să se ocupe cu mai 
mult simț de răspundere dc a- 
ceastă problemă repartizindu-se 
pentru fiecare organizație de 
bază cile, un membru din comi
tet care să ajute în mod con
cret cele două birouri în rezol
varea acestei sarcini. De ase
menea, comisia organizatorică 
a primit din partea comitetului 
sarcina să sc ocupe dc rezol
varea unor probleme legate dc 
evidența membrilor de partid, 
precum și dc alte probleme cu
rente ale muncii organizatorice.

O contribuție însemnată la 
traducerea in viață a sarcinilor 
ce revin comitetului de partid 
a avut și comisia de propagan
dă. In ■ perioada ce a trecut, 
această comisie a fost îndruma
tă să se ocupe de desfășurarea 
și includerea in bune conditi- 
uni a invnfămintului de partid, 
de reînnoire a agitației vizuale 
din uzină iar in ultimul timp 
mai ales dc dezbaterea docu
mentelor elaborate dc conduce
rea partidului pentru Congre
sul al X-lea. Comisia dc pro
pagandă a fost ajutată să-și în
tocmească un plan în legătură 
cu adaptarea întregii agitații 
vizuale pe sarcinile legate de 
întâmpinarea celui de al X-lea 

-Congres al Partidului Comunist 
Român și a celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Comisiile economice, organi
zatorice și de propagandă ce 
își desfășoară activitatea pe 
lingă comitetul dc partid au 
reușit în mare parte să-și re
zolve sarcinile ce le-au fost 
încredințate. Comitetul de par
tid consideră însă că mai există 
neajunsuri în munca ce trebuie 
să o desfășoare cu aceste comi
sii. Nu am reușit încă să an
trenăm în activitatea comisiilor 
pe' toți membrii acestora. In 
lumina noilor exigențe ce le 
ridică Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lea, 
comitetul dc partid sc va stră
dui să-și îmbunătățească munca 
cu comisiile pe probleme pentru 
a face din acestea adevărate 
pirghii în rezolvarea tutpror 
sarcinilor dc partid și econo
mice ce stau în fața noastră.

Gavrilă DAN 
locțiitor-secretar al comitetului 

de partid de la U.U.M.P,

buletinul meteorologie.
23,00 Publicitate.
23,05 Cintă formația de jazz- 

Ștefan Bcrindei.
23,20 Închiderea omisiunii.

• VINERI 1 AUGUST 
10,00 Limba rusă (reluare).
10.25 Limba spaniolă (reluare).
10.50 Telc-enciclopedia (relua

re).
11.50 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Buletin dc știri.
17,35 Lanterna magică. Filme 

românești pentru copii.
18,00 Albatros — emisiune li

terară peqtru tineretul 
școlar.

18.30 Pe scenele lirico ale țării. 
Brașov — Galați — Cons
tanța.

19,00 Tele-universitatea. Ciclul: 
Om — știință — societate. 
Omul și cibernetica (II).

19.30 Telejurnalul de scară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere. Delegații 
la Congres, purtătorii de 
cuvint ai întregului po
por.

20,15 Filar artistic : „Străzile au 
amintiri" — o producție 
a studioului „București".

21,40 „Mult e dulce și frumoa
să".

22,05 Telejurnalul de noapte

NOUTĂȚI
ÎN LIBRĂRII

Dicționar poliglot dc 
mașini și construcții 

dc mașini
Prin posibilitățile practic 

nelimitate deschise in ce pri
vește consultarea literaturii

de specialitate, apariția re
centă in Editura tehnică a 
Dicționarului poliglot de ma
șini și construcții dc mașini 
constituie un sprijin impor
tant in ridicarea pregătirii 
profesionale a celor care, sub 
o formă sau alta, își duc ac
tivitatea in domeniul con
strucției de mașini sau în do
menii înrudite.

Stabilitatea și calculul 
de ordinul II al 

structurilor
Autorul prezintă sistematic 

metodele de studiu al stabili
tății structurilor și al calculu

lui de ordinul II. Cartea cu
prinde studiul stabilității e- 
lastice a structurilor plane 
(cadre, grinzi continue, grinzi 
cu reazeme elastice și pe 
mediu elastic, grinzi, cu ză
brele, arce). Fiecare procedeu 
do calcul este însoțit de e- 
xemple de calcul complete, 
dind prioritate metodelor de 
calcul intorative.

Calculul plăcilor 
curbe subțiri

Autorii, specialiști binecu- 
noscuți în acest domeniu, 
.și-au propus să realizeze o

culegere de formule, tabele, 
exemple de calcul din do
meniul plăcilor curbe subțiri 
utilizate in mod curent in 
practica construcțiilor.

și buletin meteorologic.
22,20 Publicitate.
22.25 Gintă Duke Ellington și

’ ’ orchestra sa.
23.15 Închiderea emisiuni.

• S1MBATA 2 AUGUST
17.30 Buletin de știri.
17.35 O invitație pc 16 mm-; 

Din activitatea cineclubu- 
rilor pionierești.

17.50 Belle și Sebaslien.
18,13 Student Club București 

vă prezintă... (Inlerviziu- 
ne).

18,45 Aplauze pentru colegii 
noștri. Selecțiuni din Fes
tivalul cultural-artistic 
republican al elevilor.

19.15 La volan — emisiune 
pentru automobilist).

19.30 Telejurnalul de scară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Telc-enciclopedia.
21.00 Monografii contemporane. 

Porțile de fier (emisiunea 
a Vl-a).

21.15 Cintece de lume.
21,55 Film TV : Ritmuri con

temporane.
22.15 Telejurnalul de noapte și 

buletin meteorologic.
22.30 Publicitate.
22.35 Film serial : Comisarul

Maigret.
23.25 „Epoca do piatră". Film 

muzical de desene ani
mate.

23.50 închiderea emisiunii.
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xa crește Ia 36—38 milioane tone in anul 1975. Îndeosebi se 
pune accent pe mărirea producției de cărbune cocslficabi], 
pe perfecționarea proceselor tehnologico do preparare a căr
bunilor in x ederea obținerii de sortimente superioare in 
cantități sporite. Sarcini importante ne revin pe linia apro
vizionării populației cu combustibili solizi.

Aceste prexederi in proiectul de Directive asigură și 
pentru minele din Valea Jiului o dezvoltare in ritm accen
tuai. in cincinalul ce urmează. Ne așteaptă o activitate in
tensă, -multilaterală: xa trebui să ne mobilizăm toate for
țele in domeniul cercetării, proiectării și organizării pro
ducției pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative 
ce ne revin. Conform propunerilor, in viitorul cincinal vor 
fi alocate pentru dezvoltarea minelor șt a preparațiilor in- 
x ostilii in valoare de cea. 3.5 miliarde lei. Producția de căr
bune realizată in minele bazinului nostru xa atinge un nivel 
de H.l milioane tone in anul 1975. adică 37 000 tone pe zi. Vor 
fi puse in valoare toate cimpurile miniere cu rezerve ex
ploatabile din bazin, vor fi amplificate și modernizate pre
parați! Ic și Uzina de utilaj minier. Se prevăd importante 
sarcini in domeniul creșterii productivității muncii și a efi
cienței economice.

Creșterea producției pină in anul 1975 se va obține prin 
dezvoltarea minelor la capacitatea optimă și intrarea în pro- 
ducție a minelor noi Livczeni și Bărbătcni. Toate minele 
vor fi dotate in continuare cu utilaj modern de tăiere, sus
ținere și transport, astfel ca pe seama mecanizării complexe 
a procesului de producție productivitatea muncii să depă
șească 2 tone pe post în medic pe bazin.

Pentru realizarea prevederilor dc perfecționare a pro
ceselor tehnologice de preparare, in cincinalul viitor se vor 
aloca importante investiții în vederea amplificării și moder
nizării preparațiilor Pctrila și Lupeni. Va fi pusă în func
țiune fabrica dc brichete Corocști care va spori cu 600 000 
tone pe an combustibilul destinat populației pentru uz 
casnic. Pentru ca producția dc utilaj minier, piese dc schimb 
și lucrările dc reparații capitale să țină pas cu dezvoltarea 
producției și creșterea nivelului de mecanizare, se prevede 
în viitorul cincinal amplificarea și modernizarea Uzinei de 
utilaj minier Petroșani.

Pentru gospodărirea mai eficientă a mijloacelor de pro
ducție din dotarea minelor și uzinelor, este imperios nece
sar să îmbunătățim formele de conducere a activității uni
tăților economice, să aplicăm cu consecvență principiul con
ducerii colective, să căutăm forme mai eficiente dc condu
cere a procesului dc producție. O dată cu introducerea me
canizării complexe a procesului de producție va trebui să 
acordăm atenție deosebită creșterii nivelului de cunoștințe 
profesionale și dc cultură generală a minerilor, pentru ca 
aceștia să poată deveni buni mînuitori ai tehnicii moderne.

Dezvoltarea minelor și uzinelor din Valea Jiului va a- 
trage după sine dezvoltarea orașelor prin continuarea con
struirii de locuințe, școli, spitale, complexe comerciale, mo
dernizarea drumurilor. Viața va pulsa mai intens in toate 
localitățile miniere.

Bazinul carbonifer Valea Jiului, in anii ce urmează, va 
cunoaște așadar o nouă dezvoltare multilaterală, o dată cu 
dezvoltarea întregii țări pe calea desăvîr.șirii construcției so
cialismului.

Minerii Văii Jiului iși exprimă totala adeziune față de 
prevederile documentelor care vor fi supuse dezbaterilor Con- 
greșului al X-lca al partidului pentru că drumul indicat de 
partid răspunde în cel mai înalt grad aspirațiunilor dc bu
năstare, libertate și fericire ale întregului nostru popor, pen
tru că numai calea de dezvoltare propusă de partid asi
gură lichidarea rămîncrii în urmă față de țările cu econo
mie avansată, creează condiții favorabile pentru utilizarea 
superioară a resurselor materiale și umane ale țării. Adeziu
nea noastră plenară față de politica partidului, de ridicare 
a României socialiste pe o treaptă superioară de dezvoltare 
xa trebui să se concretizeze prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, de creștere a producției de căr
bune, a productivității muncii și a eficienței economice.

Lupeni — centru.

A

întreceri dîrze in sferturile de finală ale „Cupei Minerului"
La sfir.șitul săptămînii tre

cute au continuat întrecerile 
sportive din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa Minerului". 
Lupta pentru calificarea in 
sferturile de finală a fost, a- 
prigă, alit la volei cil și Ja fot
bal, înrcgistrîndu-se scorn; 
strin.se.

Iată citoxa amănunte dc la 
întilnirilc disputate:

VOLEI
Preparația Corocști — E.M. 

Vulcan .3-2. A fost o dispută 
dirză .și echilibrată, terminată 
(ii victoria la limită a prepa
ratorilor. Este un rezultat, sur 
priză deoarece echipa mineri
lor vulcăncni pornea favorită 
la cîșligarca trofeului. Ea a 
trebuit să cedeze însă in ulti
mul set cind preparatorii și-au

impus superioritatea tehnică și 
fizică.

S-au remarcat : Gheorghe 
Brîndușoiu, Virgil Grecu, Ion 
Nicola, Aristică Miroslău de la 
preparație, Vladimir Horim a 
ru. Manei Golgoțiu. Hie Bar
bu, Emil Ripa de la mină. A 
arbitrat corect Ion AneUța. 
Vulcan.

E.M. Lonea — E.M. Pctrila 
3—2. Se părea <ă loncnii, (ani 
pioni ni ediției trecute a ,.Cu- 
j i i Minerului", nu vor avea 
probleme. Dar avi avut. Și in 
â destule. Cu o echipă in 

componența căreia figurau foș
tii divizionari, inginerii Ion 
Manea și Dianu Mitriră, pc’- 
trilenii au dat o ripostă vigu
roasă adversarului și puțin a 
lipsit să nu termine învingă 
tfvri. Ei conduc cu 2—1 la se
turi, dar lonenii î.și string rin-

diirile, joacă mai calm și mai 
organizat și rîștigâ meciul cu 
3—!’. în această intîlnire, un 
randament mai bun au dat 
Radu. Dima. Prcdoi de la E.M. 
Lonea. Manea, Bilir.' Șerban de 
la E.M. Pctrila. Arbitrajul lui 
Ton Mocioacă, Petroșani — co
rect.

U.U.M.P. — I.C.P.M.H. 3—2. 
Victoria la limită a jucătorilor 
dc la t'.l'.M.P. s-a datorat unui 
joc mai bun, colectiv, mai calm 
în momentele dor isive. Modesta 
echipă a mclalurgiștilor a eli
minat astfel pe una din pre- 
Icndentelp la cîștigarca cupei. 
Arbitrul Ion Ciofu a condus 
autoritar două echipe din rin- 
ilul cărora s-au evidențiat : 
Gherman, Lăpădatu, Lupu de la 
U.U.M.P., Șchiopa, Zaharia, 
Herlea dc la I.C.P.M.H.

Aurel SLABII
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sional și căutările lor asi
due pentru folosirea mai c- 
ficientă a utilajelor din do
tare și a timpului dc lu
cru, pentru perfecționarea 
neîntreruptă a organizării 
muncii în abataj care să le 
permită creșterea vitezei de 
avansare a frontului de a- 
bataj. Randamentul de 6,82 
tone cărbune pe post reali
zat în medic lună dc lună 
în acest an — față de 5,56 
tone/post planificat — face 
în modul cel mai convin
gător dovada rodniciei pre
ocupărilor pe care le are 
colectivul brigăzii, face tot
odată dovada meritului de 
a fi „abonat" permanent la 
unul din locurile de frunte 
pc panoul realizărilor in 
întrecere.

5 ani fle ia moft stiilpHni
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10.00 Limba rusa (reluare).
10,25 Limba spaniolă (re

luare).
10.50 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Buletin de știri;
17,35 Studioul școlarilor. Sport 

in xucanță : Să învățăm 
înotul (III).

17.50 închiderea primului ci
clu Tv. de limbi străine.

18.30 I’e scenele lirice ale 
țării — Timișoara.

19.00 Mult e dulce și frumoa
să — emisiune de lim
bă română.

19.15 Muzică populară inter
pretată de Ion Dolă- 
nescu.

19.30 Telejurnalul tie seară. 
Buletin meteorologic.

20.00 Tcleglob — omisiune de 
călătorii geografice. Cu
ba — film documentar. 
O producție a Televiziu
nii române.

20.30 Concursul național de 
creație și interpretare 
de muzică ușoară româ
nească Mamaia 1969. In 
pauză : Consultație teh
nică T\. Alegerea, con
strucția, montarea și re
glarea antenelor de te
leviziune (II).

2.3,00 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic.

23.15 Publicitate.
23,20 închiderea emisiunii.

La 24 iulie 1964, s-a stins din 
viață unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanți ai artei 
românești din primă jumătate 
a secolului al XX-lea: sculp
torul Cornel Medrea.

Născut pe plaiuri transil
vănene, la Miercurea, in 1888, 
pe Cornel Medrea il găsim 
studiind la virsta de 21 de ani 
Jâ Budapesta și apoi în alte 
centre cultural-artistice euro
pene.

Din 3914, participă activ in 
tară la întreaga mișcare artis
tică națională expunînd lucrări 
in cadrul asociațiilor „Tineri
mea artistică" și „Arta româ

nă-. Printre primele lucrări 
care i-au adus consacrarea se 
numără bustul lui Delavran- 
cea (1915) și „Refugiata" (1917). 
Pe aceeași linie de început a 
artei noastre realiste, a compus 
statuia poetului Andrei Mure- 
șanu (1932), monumentul luptă
torului ardelean Vasile Lucadi 
(1932) și tripticul „Dragoș vodă 
și zimbrii" (1937).

După Eliberare, Cornel Me
drea se înscrie ca militant ac
tiv pe țări mul artei noastre 
realiste îmbinind cu disccrnă- 
mînt și cu o mare forță expre
sivă viziunea amplă a artistului 
cu un sensibil simț al plastici-

tății zonelor. Lucrări ca „Mi
hail Jora" și „Corneliu Baba" 
(1955), monumentul dc la Bu
zău ridicat în 1959 și închinat 
răscoalei țărănești din 1907, 
lucrarea ..Pescarii" de pe lito
ral (1960) ș.a. îl prezintă ca 
un artist fecund, creator dc 
opere valoroase din toate ge
nurile sculpturii.

Sculptor de seamă, membru 
corespondent al Academiei, ar
tist al poporului și profesor e- 
merit, Cornel Medrea a avut 
o activitate complexă și prodi
gioasă figurînd printre numele 
de vază ale artei progresiste 
românești.

Acest loc colectivul bri
găzii e hotărît nu numai 
să-l mențină pe mai depar
te ci să-l consolideze prin 
noi realizări in producție. 
Hotărirea aceasta a brigăzii 
a fost și mai mult întărită, 
a căpătat noi dimensiuni și 
sensuri în urma acordării 
comunistului Ludovic llcpaș 
de către conferința extra
ordinară a organizației ju
dețene de partid a manda
tului prestigios dc a repre
zenta minorii Văii Jiului, 
comuniștii, la Congresul al 
X-lea al partidului. Vestea 
aceasta a umplut de bucurie 
și mîndrie inimile tuturor or
tacilor din brigadă, lo-a de
clanșat noi energii și o 
mare ambiție colectivă înce- 
pînd de la vagonetari și 
pină 1,: șefii de schimb — 
aceea de â ridica ștacheta 
realizărilor la cele mai înal
te cote posibile ale vredni
ciei, in perioada ce ne mai 
desparte dc Congres și mai 
ales in zilele cînd șeful lor 
dc brigadă se va afla in Ca
pitala țării, la lucrările celui 
mai înalt for al organizației 
comuniștilor. Sini unanimi 
trup și suflet în ambiția a- 
ceasta minerii șefi dc schimb 
loan Varga, Gheorghe Sulta
na, Dumitru Buhuș, ajutorii 
mineri Toan Boda, Mihai Pi- 
soc, Nicolae Pintilie, vago
netarii Dumitru Stancu. Vin- 

-cențîu Molnar, Mihai Fitz și 
toți ceilalți ortaci români, 
maghiari, germani din bri
gadă. De altfel într-o'înflă
cărată consfătuire de lucru 
avută ieri în brigadă, minerii 
din harnicul colectiv de 
muncă condus de comunistul 
Repaș au stabilit să se în
treacă pe sine, realizind în 
plus alte 300 de tone pină la 
Congres.
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Pe urmele materialelor publicate
S-au luat măsuri în pro

blema ascensoarelor
Urmărirea riguroasă a 
îndeplinirii măsurilor 

— premisă a redresării
Refcrîndu-se la articolul .Pro

cesele verbale nu pun lifturile 
jn mișcare' apărut in ziarul 
nostru nr. 6117 din 27 iunie 
a. c. conducerea Întreprinderii 
de gospodărie locativă Petro
șani confirmă justețea celor 
constatate cu prilejul sondaju
lui făcut dc noi în problema 
ascensoarelor de la blocurile 
de locuințe din orașul Vulcan.

In încheierea articolului s-au 
propus unele măsuri organiza
torice însușite de I.G.L. care 
ne arată că in vederea aplică
rii lor a repartizat cite un 
maistru, pentru fiecare locali
tate, care să răspundă de buna 
funcționare a ascensoarelor și 
centralelor termice. S-a dispus 
ca în viitor lucrările de repa
rații, revizii tehnice curente și 
revizii generale să se execute 
în baza unor grafice întocmite 
în acest scop.

Atelierul de reparații a ră
mas să funcționeze, în conti
nuare, în cadrul Secției centrale 
termice și ascensoare sub con
ducerea unui maistru din ora
șul Vulcan.

In prezent — se mai arată 
în răspuns — din cele 35 as
censoare funcționează 33 (la 
data trimiterii răspunsului — 
da, azi — cine știe!).

Sîntem de acord cu cele ară
tate de conducerea I.G.L. că 
nici locatarii nu acordă sufi
cientă grijă bunei păstrări a 
ascensoarelor, că mai sînt ca
zuri cind se produc defecțiuni 
din cauza descompletării an
samblurilor acestora.

lată de ce eforturile organe
lor I.G.L. trebuie să fie spriji
nite de către toți locatarii, res
ponsabilii de scări, comitete de 
blocuri și asociații de locatari 
în scopul interesului comun t 
funcționarea în bune condîțiunî 
a tuturor ascensoarelor.

In legătură cu materialul pu
blicat în ziarul nostru sub titlul 
.Redresarea — un caz de primă 
urgență", tovarășii I. Kormo- 
czky. inginer șef și E. Magya- 
roși, șef serviciu dispecer pro
ducție din cadrul Centralei căr
bunelui. ne comunică următoa
rele :

.Din însărcinarea conducerii 
Centralei cărbunelui Petro
șani, la începutul lunii 
mai, s-au format colecti
ve din cadre tehnice com
petente oare au analizat acti
vitatea desfășurată de unitățile 
miniere în perioada scursă din 
acest an. Un asemenea colectiv 
a făcut o amplă analiză a stă
rii de lucruri la mina Lonea in 
scopul depistării tuturor cauze
lor care au determinat neînca- 
drarea în ritmul de lucru, im
pus de planul de stat și redre
sării cit mai grabnice a situ
ației de la această exploatare.

Analiza efectuată a dezvălu
it existența a o serie de cauze 
obiective și subiective care, în 
bună măsură, se identifică cu 
cele semnalate de dv. în arti
colul publicat și considerăm 
că nu este cazul să vi le înși
răm în răspunsul nostru.

In cele ce urmează vă infor
măm asupra principalelor mă
suri ce au fost luate, în cursul 
lunii mai și in continuare, me
nite să îmbunătățească situa
ția :

+ S-a urgentat terminarea 
lucrărilor secundare (atacări, 
curățiri etc.), prin aceasta lun
gimea liniei de front crescînd 
cu 16 la sulă.

<$> S-a întărit controlul dis
ciplinar asupra celor care dez
organizează procesul de produc
ție, iar cînd a fost cazul au

fost puși în discuția publică a 
colectivului minei toți acei 
muncitori care lipsesc nemoti
vat dc la lucru.

<$> S-au reorganizat mai mul
te brigăzi în scopul omogeniză
rii lor și obținerii unor randa
mente sporite".

In continuare, se arată că o 
dată cu trecerea transportului 
producției dc la mina T la mi
na II, se va introduce pe puțul 
principal Lonea I lemnul de 
mină la lungimea de 4 metri, 
ceea ce va duce la mărirea pro- 
filclor abatajelor din raionul 1. 
Această măsură va elibera și 
un număr de posturi do deser
vire a puțului, posturi ce se vor 
putea utiliza la lucrări direct 
productive.

Conducerea centralei arată că 
se va urmări ca măsurile pre
conizate pentru îmbunătățirea 
activității să fie traduse în via
ță, cît mai urgent.

Cînd opinia colectivului 
acționează...

Și, acum, cîteva spicuiri din 
răspunsul referitor la același 
material primit de la comitetul 
de direcție a] minei Lonea :

„Colectivul de muncă al ex
ploatării noastre s-a străduit 
să dea viață măsurilor luate in 
vederea îmbunătățirii organiză
rii lucrului la toate nivelele, 
de la suprafață la front, care 
să compenseze în bună parte 
lipsa de efectiv .și să creeze 
astfel premisele redresării situ
ației, ale realizării planului în 
mod ritmic, exemplar. Comi
tetul de direcție și conducerea 
tehnică a zonelor și raioanelor 
urmărește cu simț de răspun
dere aplicarea în practică a 
hotărîrilor stabilite. In scopul 
întronării unui climat cît mai 
favorabil îndeplinirii sarcinilor 
și a angajamentelor de între
cere se duce, sub îndrumarea

comitetului de partid, cu aju
torul organizației U.T.C. și 
sindicat o muncă politică și 
educativă, de la om la om. S-a 
organizat și un proces demon
strativ la clubul Lonea, cu asis
tență numeroasă, unde au fost 
supuși confruntării cu opinia 
colectivului 17 muncitori cu ab
sențe nemotivate, arălindu-se 
totodată pagubele aduse explo
atării prin neîncadrarea acestora 
in disciplina minei. S-a între
prins reorganizarea formațiilor 
cu pondere mare de producție și 
îmbunătățirea factorilor care 
concură la obținerea randamen
telor sporite, atît la abataje 
cît și la lucrările de pregătire 
și deschidere.

In afară de aceasta, s-a făcut 
analiza efectix'elor de muncitori 
pe raioane, zone, sectoare și pe 
exploatare, urmărindu-se pe cît 
posibil creșterea numărului de 
muncitori de la lucrările de 
bază și raționalizarea unor lu
crări.

N. R. Șj, iată că efectele po
zitive ale mobilizării colectivu
lui minei Lonea au început să 
se vadă. In ultima lună din se
mestrul I, acesta a reușit să 
dea peste sarcinile dc plan 
3 363 tone de cărbune de bună 
calitate (reducere dc 0,5 puncte 
a conținutului de cenușă), rccu- 
perînd integral minusul din lu
nile anterioare și... punînd deo
parte circa 400 tone în contul 
angajamentului reînnoit asumat 
în cinstea Congresului.

■

ETAPA I 16 AUGUST
Dinamo București — Jiul Petroșani
C.F.R. Cluj — A.S.A. Tg. Mureș
F.C.. Argeș Pitești — Crișul Oradea 
Steagul roșu Brașov — Farul Constanța
U.T- Arad — Dinamo Bacău
Petrol® Ploiești — Steaua București 
Universitatea Craiova — Universitatea Cluj 
Politehnica Iași — Rapid București

? ETAPA A 11-a 24 AUGUST
Crișul Tk- Universitatea Craiova 
Universitatea Cluj — Dinamo București 
Farul — Politehnica
Steaua — U.T.A.
Jiul —.C.F.R.
A.S.A.* — F.C. Argeș
Rapid . Petrolul
Dinamo Bacău — Steagul roșu

ETAPA A IIl-a 31 AUGUST
F.C. Argeș — Rapid
U.T.A. — Crișul
Dinamo București — Dinamo Bacău 
Politehnica — Universitatea Cluj
Pctrolvfi — A.S.A.
Steagul roșu — Jiul
C.F.R. — Steaua
Universitatea Craiova — Farul

ETAPA A IV-a 7 SEPTEMBRIE
Dinamo Bacău — Politehnica
Rapid — Steagul roșu
Universitatea Cluj — F.C. Argeș
Farul — Petrolul
Steaua — Dinamo București
CTișill — C.F.R.
A.S.A. — Universitatea Craiova
Jiul — U.T.A.

ETAPA A V-a 13 SEPTEMBRIE
Steaua — A.S.A.
F.C. Argeș — Jiul
U.T.A. — Rapid
C.F.R. — Politehnica
Universitatea Craiova — Dinamo Bacău
Steagul roșu — Dinamo București
Crișul — Farul
Petrolul — Universitatea Cluj

ETAPA A Vl-a 21 SEPTEMBRIE
Universitatea Cluj — Steagul roșu 
Pblitebpica — Universitatea Craioxm
Â.S.A. i— Crișul
Farul — U.T.A.
Rapid — C.F.R.
Dinamd Bacău — F.C. Argeș
Dinamd București — Petrolul
Jiul — Steaua

ETAPA A VH-a 28 SEPTEMBKIE
Petrolul — Jiul
C.F.R. — Dinamo Bacău
Steaua — Politehnica
Universitatea Craiova — Rapid
U.T.A. — Universitatea Cluj
AS. A. — Farul
Steagul roșu — F.C. Argeș
Crișul — Dinamo București

ETAPA A VlII-a 18 OCTOMBRIE
Politehnica — Steagul ro.șu
F.C. Argeș — Farul
Universitatea Cluj — C.F.R.

Dinamo București — Universitatea Cjaiova 
Crișul — Dinamo Bacău
Rapid — Steaua 
U.T.A. — Petrolul 
Jiul — AS.A.

ETAPA A IX-a 26 OCTOMBRIE
F.C. Argeș — C.F.R. 
Steagul roșu — Steaua 
Dinamo Bacău — A.S.A.
Farul — Dinamo București 
Petrolul — Politehnica 
Universitatea Cluj — Crișul 
Rapid — Jiul
Universitatea Craiova — U.T.A.

ETAPA A X-a 2 NOIEMBRIE
Dinamo București — U.T.A. 
Politehnica — F.C. Argeș 
Crișul — Steagul roșu - »
A.S.A. — Rapid
Jiul — Universitatea Craiova 
Farul — Dinamo Bacău 
Steaua — Universitatea Cluj 
C.F.R. — Petrolul

ETAPA A Xl-a 5 NOIEMBRIE
Universitatea Cluj — Farul 
Petrolul — Dinamo Bacău 
Universitatea Craiova — Steaua 
Steagul roșu — C.F.R.
F.C. Argeș — Dinamo București
Jiul — Politehnica 
U.T.A. — A.S.A. 
Rapid — Crișul

ETAPA A Xll-a 19 NOIEMBRIE
A.S.A. — Steagul roșu 
Farul — Jiul
Dinamo Bacău — Universitatea Cluj 
Dinamo București — Rapid 
Crișul — Politehnica
Steaua — F.C. Argeș 
Universitatea Craiova — Petrolul 
C.F.R. — U.T.A.

ETAPA A XIII-a 23 NOIEMBRIE
Petrolul — Crișul
Dinamo București — C.F.R. 
U.T.A. — F.C. Argeș 
Dinamo Bacău — Jiul 
Universitatea Cluj — Rapid
Steagul roșu — Universitatea Craiova 
Politehnica — A.S.A.
Farul — Steaua

ETAPA A XIV-a 30 NOIEMBRIE
Steaua — Dinamo Bacău 
Jiul — Crișul 
•Rapid — Farul
C.F.R. — Universitatea Craiova 
Politehnica — Dinamo București 
A.S.A. — Universitatea Cluj 
F.C. Argeș — Petrolul 
Steagul roșu — U.T.A.

ETAPA A XV-a 7 DECEMBRIE
Universitatea Craiova — F.C. Argeș 
Farul — C.F.R.
Crișul — Steaua 
U.T.A. — Politehnica 
Dinamo Bacău — Rapid 
Petrolul — Steagul roșu 
Dinamo București — A.S.A. 
Universitatea Cluj — Jiul

radio
SÎMBATA 26 IULIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio
rița; 10,05 Noi înregistrări 
ale interpretului dc folclor 
Ion Blăjan; 10,15 Piese in
strumentale: 10,30 Din țările 
socialiste; 11,05 Varietăți mu
zicale; 12,00 Muzică ușoară;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Mic magazin muzical; 14,10 
Vreau să știu; 14,35 Din fo
noteca noastră dc muzică 
populară; 15.00 Radioclub tu
ristic; 15,20 Șlagăre; 15,30 
Compozitorul săptămînii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Cintă An
da Călugăreanu; 16,30 Ce c 
nou in județul nostru : Cara.ș- 
Severin — iulie 1969; 16,50 
Muzică ușoară; 17,05 Antena 
tineretului: 17,20 Concert de 
muzică ușoară; 18,20 Poșta 
radio; 18,30 O melodie pe.a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio; 
19,20 Săplămina unui melo
man; 20,05 Tableta de seară; 
20.10 Vedete ale muzicii u- 
șoare; 20,30 Concursul națio
nal dc creație .și interpretare 
de muzică ușoară românească 
— Mamaia 1969; 23,00 Muzi
că de dans; 0,03—6.00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei: 7,11 Cintă fanfara;
7.30 Muzică ușoară; 7,45 Din 
muzica popoarelor; 8,10 Tot 
'înainte; 10.10 Radio publici
tate: 10,30 Din cele mai fru
moase melodii... cele mai fru
moase; 11,30 Bibliotecă de 
poezie românească; 11,50 Cin- 
tecul săptămînii; 12,03 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Ca
leidoscop muzical; 13,00 De 
la 1 la 5: 17,00 Muzică de 
balet: 17,35 Știință, tehnică, 
fantezie: 18,00 Varietăți mu
zicale: 18,50 Jocuri din Vran- 
cea; 19.00 Pagini corale de 
mare popularitate; 19,20 Re
vista literara radio; 19.50 In
termezzo ritmic: 20,00 Con
cert Haydn: 20,45 Scriitori la 
microfon. V. Em. Galan; 21,05 
Melodii de cafe-concert; 21,20 
Seară de operetă: 22,20 Gala 
umorului; 22,50 Romanțe: 
23,45 Formația „I Dik Dik". i

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00;
10.00; 11,00; 17,00; 18,00;
20.00; 24,00; 2,Q0: 4.00. Pro
gramul II : 6.05; 12.00; 14,00; 
21,00; 23 C"- «55.

Se așteaptă soluționarea 
integrală...

Ca urmare a articolului „O- 
bicctivele întrecerii, prilej de 
mobilizare însuflețită a între
gului colectiv" publicat în zia
rul „Steagul roșu" nr. 6 046 
din 4 aprilie 1969, comitetul de 
direcție al minei Petrîla no co-

munică faptul că a analizat de
ficiențele semnalate, trecjnd la 
elaborarea unui plan dc; mă
suri menite să le lichideze cît 
mai urgent. Ni se relatează că 
o atenție sporită s-a acordat 
fostului sector IV care, la sfir- 
șilul trimestrului 1 1969, a a- 
vut un minus de producție de 
2 346 tone cărbune. La amelio
rarea situației din ultimele luni 
o contribuție importantă și-a a- 
dus noua împărțire a minei pe 
zone do producție. Astfel, s-a 
reușit ca printr-o mai judicioa
să împărțire a efectivului dis
ponibil, să se completeze gru
pele rămase în urmă cu mi
neri cu mai multă experiență. 
Totodată s-a completat și nu
mărul necesar al mașinilor, in 
raioanele din cadrul zonelor. 
Asistența tehnică cu personal 
ingineresc a fost asigurată pe 
toate schimburile, astfel îneît 
toate problemele care solicită 
o rezolvare promptă nu mai 
sînt amînate de pe o zi pe alta.

In urma acestor măsuri, la 
sfir.șitul perioadei aprilie — mai 
sectorul IV de producție a reu
șit să-și realizeze integral sar
cinile de plan, avînd și o de
pășire de aproape 500 tone căr
bune.

N. R. Din păcate, ultimele 
vești nu sînt prea îmbucurătoa
re. Din convorbirea avută cu 
ing. Ionică Darie, șeful zonei a 
Ii-a, am aflat că in luna tre
cută fostul sector are iarăși 
minus de producție: 317 tone., 
Intrarea abatajului frontal 15— 
36 într-o zonă de accentuate 
denivelări și ieșirea din pro
ducție a „camerei" 18 vest, au 
contribuit la această stare. Prin 
urmare, asigurarea liniei dc 
front e un domeniu în care 
conducerea zonei mai are de 
acționat pentru a rezolva de
finitiv problema.

Fabrica de produse 

lactate Petroșani

vinde în toate 
localitățile municipiului 

ÎNGHEȚATĂ  

BBBBBBBBBBIBBBBBBBBBIBBBBBBBBB

în orice anotimp
Prin conținutul bogat in proteine, zaharuri și grăsimi 

ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnizînd 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atît de necesare în orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A : D), în săruri orgq- 
nice, în special de calciu și de fosfor, în proteine (din 

lapte și smîntînă) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORFITANT I

Atenție însă, consumatori, la curățenia orașului i Nu 

aruncați ambalajul înghețatei la intîmplare, ci folosiți 

coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi în 

imediata apropiere a tonelelor de vinzare a înghețatei.

filme
SIMBAtA 26 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tarzan, omul junglei; 
Republica : Am două mame 
•și d'i tați; LONEA — 7 No
iembrie : Operațiunea San 
Gennaro: Minerul : Trei co
pii minune; VULCAN : Pen
tru ineă puțini dolari; LU
PENI — Cultural : Prințul 
negru.

Pronosport
1. Petrolul Berea —

Metalul Buzău 1
2. Oțelul Sf. Gh. —

Tractorul Brașov 2
3. Victoria Tg. Jiu —

Minerul Motru 1
4. Minerul Bocșa —

C.SM. Reșița 2
5. C.F.R. Timișoara —

C.F.R. Arad 1
6. Metalul Hunedoara —

A.S. Cugir 1
7. Mureșul Deva —

Aurul Zlatna 1
8. Metalul C. Mică —

C.S.M. Sibiu 1
9. A.S.A. Sibiu —

Gaz Metan 2
10. Unirea Oradea —

Dinamo Oradea 1
11. Someșul S.M. —

Minerul B.M. 2
12. Topi'.orul B.M. —

Constructorul B.M. 1
13. Soda O.M. — —

Gloria Bistrița 1

strin.se
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CONFERINȚA CVADRiPARTITA 
CU PRIVIRE LA VIETNAM

PARIS 24 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Georges 
Dasval, transmite : A 27-a reu
niune a Conferinței cvadripar- 
lite do la Paris cu privire la 
Vietnam, care a avut loc joi, 
nu a marcat nici un progres. 
Reprezentantul saigonez, Pham 
Dang Lnm, sprijinit de șeful de
legației americane, Henry Ca
bot Lodge, a reluat așa-zisul 
plan Thieu, privind organiza
rea de alegeri în Vietnam'j 
de sud sub controlul actualei 
administrații. Conducătoarea 
delegației guvernului Revolu
ționar Provizoriu din Vietna
mul do Sud. Nguyen Thi Binh, 
și șeful delegației. R.D. Viet
nam. Xuan Thuy, au respins

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri cu rachete și mortiere 
declanșate de unitățile F.N.E.

SAIGON 24 (Agcrprcs). — 
In cursul nopții de miercuri 
spre joi. forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat 7 
obiective militare ale trupelor 
americano saigoneze — relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse. Două dintre a- 
tacurile combinate cu rachete 
și mortiere declanșate de uni
tățile F.N.E. au fost calificate 
drept importante de comanda
mentul - forțelor S.U.A. din Sai
gon, ținînd seama de pierderile 
înregistrate.

Noi ciocniri între detașamen
te ale palrioților și unități ale 
trupelor inamice au fost sem
nalate în ultimele 24 de ore 
în Delta Mekongului. precum 
și în regiunea Tam TKy.

„Fortărețele zburătoare" a- 
tnericane „B-52" au efectuat în

DESCOPERIREA 
UNUI COMPLOT 

ÎN DAHOMEY
COTONOU 24 (Agcrprcs). — 

în capitala Dahomeyuîui, Co
tonou, s-a anunțat în mod ofi
cial. descoperirea unui com
plot care urmărea răpirea pre
ședintelui Emile Derlin Zinzou 
și a șefului de stat major al 
armatei. Comunicatul publicat 
cu acest prilej de partidul de 
guvernămînt, «Uniunea pentru 
un nou Dahomey", precizează 
că doi dintre complotiști _ au 
fost arestați in momentul în 
care încercau să-și pună pla
nul în aplicare, in noaptea de 
12 iulie.

• •••••

Temerarii vizitatori ai Lunii au revenit pe
WASHINGTON 24. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Nava spația
lă „Apollo-11" și-a încheiat te
merarul său zbor interplanetar 
printr-o amerizare în apele O- 
ceanului Pacific la 1510 km 
sud-est de Hawai și 370 km sud 
de Insulele Johnson.

In cursul nopții de miercuri, 
zona de amerizare a fost de
plasată cu aproximativ 420 km 
spre nord față de cea prevăzută 
inițial, deoarece buletinul me
teorologic anunța aici o puter
nică furtună iar în zona centra
lă de recuperare au fost dispu
se forțe puternice pentru in- 
tîmpinarea temerarilor vizitatori 
ai Lunii. Acolo se aflau port
avionul „Hornet”, zeci de ve
dete rapide, elicoptere, avioane, 
submarine și numeroase echipe 
de salvare.

La bordul portavionului 
„Hornet", de pe care au fost 
conduse operațiunile de recu
perare, se aflau președintele 
S.U.A., Richard Nixon, secreta
rul de stat, William Rogers, di
rectori ai N.A.S.A„ ai Centrului 
spațial din Houston și alte per
sonalități.

La ora 18,50 (ora. Bucureștiu- 
lui), nava spațială readucea pe 
Pămint pe primii oameni care, 
la numai opt ani după ce Iuri 
Gagarin se avîntase în spațiu, 
au aselenizat și au pășit pe 
Lună. Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin, Michael Collins s-au re
întors astfel pe planeta-mamă 
pe care au părăsit-o în urmă 
cu 195 ore, 20 de minute și 
45 de secunde.

Cu puțin înainte ca nava să 
pătrundă în straturile superioa
re ale atmosferei, astronauții 
au procedat. Ia ora 18,22 la se
pararea modulului de' serviciu 
de modulul de comandă. Mo
dulul de serviciu pe care se 
ajlau propulsorul principal și 
rezervoarele de carburanți a pă
truns în atmosferă pe o traiec
torie proprie și s-a dezintegrat, 
iar modulul de comandă i-a de

din nou acest plan, reafirmind 
că singura formulă care per
mite organizarea de alegeri li
bere și democratice în Viet
namul do sud este adoptarea 
programului în zece puncte 
propus de Frontul Național de 
Eliberare. Problema principală 
care se pune în prezent, au 
arătat șefii celor două dele
gații, este retragerea trupelor 
străine din Vietnamul de sud, 
urmată de crearea unui gu
vern de coaliție provizoriu, 
care să organizeze alegeri li
bere .și democratice, pentru a 
permite populației sud-vietna- 
meze să-și exercite dreptul la 
autodeterminare.

cursul nopții de miercuri spre 
joi șapte raiduri în regiunea 
saigoneză și în zona platou- 
rilor înalte, lansînd aproape 
1 300 tone de ,bombe.

O
SATGON 24 (Agerpres). — Tn 

ultima săptămînă, în urma lup
telor care au avut loc în Viet
namul do sud au fost uciși 
182 dc militari americani, cu 
34 mai mult comparativ cu 
perioada Drecedentă. Știrea a 
fost difuzată la Saigon de că
tre un purtător de cuvînt al 
comandamentului american.

Consultări 
fără rezultat 

la Saigon
SAIGON 24 (Agerpres). — 

Criza declanșată la Saigon o 
dată cu anunțarea unei viitoa
re remanieri a cabinetului Tran 
Van Huong se află in centrul 
atenției oficialităților din capi
tala sud-vietnameză. Consultă
rile inițiate do președintele" 
saigonez, Nguyen Van Thieu, 
nu s-au soldat pină în prezent 
cu nici un rezultat. Observa
torii politici relevă faptul că 
Thieu întîmpină mari dificul
tăți din cauza multiplelor ri
valități existente între ..liderii" 
autorităților de la Saigon. Cri
za s-a agravat și ca urmare 
a divergențelor apărute între 
Thieu și Tran Van Huong pri
vind lista viitorului cabinet.

• •••••

pus pe astronauți pe suprafața 
Oceanului Pacific.

La ora 18,36, cabina spațială 
propriu-zisă se înscria la 122 
km înălțime, într-un punct si
tuat deasupra Australiei, în 
„coridorul de coborîre" pe Pă
mint, luind contact cu atmos
fera.

Din cauza vitezei fantastice 
a cabinei, de aproape 11 km pe 
secundă coridorul, care repre
zintă unica rută de coborîre 
pentru o navă spațială, venind 
dintr-o zonă îndepărtată a Cos
mosului, este greu accesibil, 
deși are o lățime de 64 km. Pu
ternica atracție a gravitației 
Pămîntului a imprimat navei a- 
ceastă viteză, transformînd-o 
în bolid, în momentul în care 
a atacat unghiul de intrare în 
atmosferă. Dacă „Apollo-11" ar 
fi pătruns în acest coridor prin- 
tr-un unghi de incidență prea 
mare, scutul termic de protec
ție al navei n-ar fi putut re
zista la căldura produsă dc fre
carea cu aerul, ceea ce ar fi 
dus la dezintegrarea ca
binei. Pătrunderea sub un 
unghi prea mic ar fi 
făcut ca la primul contact cu 
păturile atmosferei — nava să 
ricoșeze în spațiul cosmic și să 
se înscrie pe o orbită solară 
fără a mai putea reveni vreo
dată pe PămînL

Michael Collins a orientat na
va în așa fel incit baza plată 
a conului, scutul termic primar, 
alcătuit din materiale fuzibile, 
rezistente la frecare și topire, 
a lovit primele pături stratosfe- 
rice, în timp ce cabina se a- 
vînta in coridor ca un bolid, 
incălzindu-se la exterior în ur
ma frecării cu aerul pină Ia o 
temperatură de 2 760 grade Cel
sius. Protejați de scutul termic 
primar și de straturile izolante 
și termoabsorbante de pe pere
ții modulului de comandă, as- 
tronauțij n-au resimțit această 
căldură uriașă, temperatura ră- 
mînînd constantă in cabină.

La ora 18,36, Ia intrarea în 
straturile superioare ale atmos

JAPONIA : Peste 20 000 de persoane au luai pante la Tokio la o demonstrație prin 
care cei prezenți atrăgeau atenția Dietei să nu votek'e noua lege de control și reorganizare 
universitară cu caracter reacționar.

IN FOTO : Aspect de la demonstrație.

O.N.U.

Dezbaterile Comitetului 
pentru dezarmare

Sentința în procesul de la Oran

• •••••••••

♦ Nava spațială „Apollo-ll“ a amerizat în O- 
ceanul Pacific ♦ Cei trei astronauți se simt ex
celent, dar sînt sever izolați ♦ Mostrele de sol 
lunar au fost expediate la Houston ♦ O contro
versă pasionantă

rat de acord cu ideea din pro
iectul american privind organi
zarea unei conferințe în cazul 
necesității revizuirii tratatului.

Șeful delegației bulgare, Krum 
Hristov, s-a ocupat de proble
ma interzicerii armelor chimice 
și bacteriologice. După ce a 
subliniat importanța raportului 
secretarului general al O.N.U., 
în acest domeniu, el a relevat 
legătura organică centre ârme- 
le chimice și bacteriologice, ca 
și dintre acestea și armele nu
cleare. Proiectul britanic — a 
arătat vorbitorul — ignoră a- 
ceastă realitate. Or, disocierea 
armelor chimice de cele bac
teriologice ar putea avea efecte 
negative asupra însuși .tratatu
lui încheiat la Geneva în anul 
1925, unele state fiind dentate 
să recunoască necesitatea inter
zicerii numai a unora dintre a- 
ceste arme, pronunțîndu-se — 
direct sau indirect — în favoa
rea celorlalte. Delegatul bulgar 
a sugerat lărgirea cadrului dis
cuțiilor cu privire la , armele 
chimice și bacteriologice.

sentințe capitale, dintre care 
două în contumacie pentru 
Tahar Zbiri și Amar Mohamed 
Mellah, care se află in străină
tate.

Dintre ceilalți 180 de incul
pați, 35 au fost achitați, iar 
restul au primit pedepse de 
detențiune între zece și două
zeci de ani.

lurile oceanului se mai legăna 
doar cabina de comandă, un 
trunchi de con înalt de 3,3 me
tri și greu de numai aproape 
6 tone.

Pentru a treia oară, elicopte
rului „C-66" i-a revenit onoa
rea de a recupera pe astronauți, 
moment jnarcat prin adăugarea 
la numărul său de serie a me
morabilei cifre 3. Echipat spe
cial pentru transportul celor 
trei astronauți, elicopterul a co- 
borit deasupra capsulei susți

nută de flotoare, un container 
în care se aflau patru costume 
de protecție. Primul a fost îm
brăcat de un scafandru autonom 
care a deschis apoi ușa cabi
nei și i-a inminat lui Arm
strong celelalte trei costume. Im- 
brăcați astfel și purtînd pe fa
ță măști de gaze, Armstrong, 
Aldrin și Collins au fost ridi
cați la bordul elicopterului ca
re i-a transportat pe puntea 
portavionului „Hornet". Cu ace
lași elicopter au fost aduse și 
prețioasele eșantioane de sol 
lunar aflate în containere er
metice. In timp ce astronauții 
au fost transportați din elicop
ter într-un laborator mobil de 
izolare, mostrele de sol lunar 
au fost imediat expediate la 
laboratorul special din Houston.

După încheierea festivităților, 
portavionul „Hornet" a ridicat 
ancora și a pornit spre Hono
lulu, de unde laboratorul mo
bil va fi transportat cu un a- 
vion militar la laboratorul spe
cial din Houston.

Măsurile severe — numite 
aici „bariere biologice" — lua

Orientul 4’iroiiiiat

Incidente în zona 
Canalului de Suez

CAIRO 24 (Agerpres). — „A- 
vioane inamice au efectuat joi 
un raid asupra unor baze de a- 
părarc antiaeriană’de-a lungul 
malului vestic al Canalului de 
Suez", a declarat un purtător 
de cuvînt militar egiptean citat 
de postul de radio Cairo.

Purtătorul de cuvînt a adău
gat că antiaeriana egipteană a 
intrat în acțiune și că avioane 
de vînătoare au obligat apa
ratele de zbor israeliene să-și 
schimbe direcția spre est.

In același timp, a arătat în 
continuare purtătorul de cuvînt, 
a fost declanșat un duel de 
artilerie grea și dc rachete în 
sectorul nordi.c al Canalului de 
Suez.

o
TEL AVIV 24 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
isrăcliăn, citat de agenția Reu
ter, a anunțat că joi avioane 
israeliene au traversat Canalul 
de Suez pentru a bombarda po
ziții și instalații militare egip
tene. Purtătorul de cuvînt a a- 
firmat că acest atac a fost în
treprins după „violarea repetată 
a încetării focului de către ar
mata egipteană".

In același timp, comunicate 
militare israeliene anunță că 
de-a lungul Canalului de Suez 
a fost extins duelul de artilerie.

«•••••

te de oficialitățile N.A.S.A. în 
scopul prevenirii răspîndirii în 
atmosferă a eventualelor micro- 
organisme selenare, au eliminat 
orice strîngere de mină, îmbră
țișări, sau cuvinte de bun so
sit cu care au fost întîmpinate 
pină acum celelalte echipaje 
spațiale.

De altfel, deschizătorii erei 
călătoriei interplanetare au in
trat în carantină incă de luni, 
cind Armstrong și Aldrin, în
torși din voiajul lor selenar, 
au trecut din modulul lunar în 
cabina „Columbia" numai du
pă ce și-au curățat cu aspira
torul costumele spațiale și au 
închis ermetic in saci de plas
tic mănușile și cutiile conținînd 
probele de sol lunar. Apoi in
teriorul cabinei de comandă a 
fost dezinfectat, iar aerul pu
rificat și împrospătat în per
manență printr-un sistem com
plex de filtre.

In apartamentul rezervat în 
clădirea laboratorului special 
din Houston, primii selenauți 
vor locui pină la 10 august, 
împreună cu 15 medici, cerce
tători, tehnicieni, un fotograf 
și un bucătar, fiind supuși ce
lei mai severe carantine insti
tuite vreodată. In același timp, 
mai multe echipe de selenologi 
— geologi, vulcanologi, chimiști, 
fizicieni, medici etc. — vor tre
ce la analiza prețioaselor tro
fee lunare aduse de solii Ter- 
rei.

Primirea oficială a astronau- 
ților urmează să se facă abia 
la 13 august cînd New Yorkul, 
Los Angelesul și alte orașe 
mari americane vor organiza 
festivități pentru a sărbători 
primii pași ai omului pe solul 
satelitului natural al Terrei. ’

Astfel se încheie prima etapă 
a cuceririi Lunii de solii Pă- 
mintului, eveniment de o im
portanță științifică epocală, 
punct de cotitură în progresul 
științelor și în însăși istoria o- 
menirii.

PORTAVIONUL HORNET 24 
(Agerpres), — Imediat după ce

Criza 
politică 

din Liban
BEIRUT 24 (Agcrprcs). — 

Criza dc guvern din Liban a 
intrat in cea de-a patra lună 
și nu există indicii ale solu
ționării sale intr-un viilor foar
te apropiat. Deși premierul de
semnat Rashid Karame conti
nuă eforturile dc a forma un 
cabinet prin consultări cu di
verși lideri politici, pină in 
prezent el nu a putut să facă 
nici o declarație privind reu
șita acestei misiuni.

Deși și-a prezentat de
misia, cabinetul a rămas in 
funcție pentru a rezolva pro
blemele curente. iar Rashid 
Karame a fost desemnat de 
președintele Charles Helou cu 
formarea unui nou guvern. în
trunit eforturile sale au fost 
pină in prezent infructuoase, 
Rashid Karame, relatează 
genția Reuter, a avertizat că 
va renunța la misiunea care 
i-a fost încredințată de preșe
dintele țării dacă in timpul cel 
mai scurt nu va reuși să a- 
propie punctele de vedere ale 
liderilor partidelor politice din 
rîndul cărora ar urma să se 
formeze cabinetul. Această de
clarație, menționează agenția 

.citată, a fost primită cu îngri
jorare de către reprezentanții 
grupărilor politico care_, au ce
rut lui Karame să-și continue 
eforturile, întrucît abandonarea 
misiunii de a forma un nou 
cabinet, ar putea duce la o 
evoluție politică primejdioasă.

Un (oinii^l al Diwliei 
[enliale de slalislică 

a R. P. Polone
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 

Comunicatul Direcției centrale 
de statistică a R. P. Polone cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale și la îndeplinirea pla
nului pe primul semestru al a- 
nului 1969 menționează că in
dustria socialistă a îndeplinit 
planul producției de mărfuri în 
proporție de 102 la-sută. In ma
joritatea ramurilor industriale, 
ritmul de creștere a producției 
globale a fost superior celui 
prevăzut de planul anual.

Numărul celor ocupați în în
treaga industrie socialistă a fost 
de 3 966 000 de oameni, înregis- 
trîndu-se o creștere cu 4.1 la 
sută. Valoarea producției glo
bale care a revenit pe cap de 
lucrător în industria socialistă 
a crescut cu 4,6 la sută. In co
municat se menționează că a- 
ceastă creștere este inferioară 
celei prevăzute de plan.

In perioada menționată, au 
fost date in folosință numeroase 
obiective importante pentru e- 
conomia națională, dar, se a- 
rată în comunicat, planul ge-' 
neral de dare în exploatare a 
obiectivelor industriale nu a 
fost integral îndeplinit.

••••••

Terra
astronauții Neil Armstrong, Ed
win Aldrin și Michael Collins 
au fost conduși în cabina de ca
rantină, s-a trecut la dezinfec
tarea porțiunii de punte pe ca
re au călcat pentru a se evita 
în acest mod o eventuală in
fectare a acesteia cu microor
ganisme selenare aduse de cei 
trei astronauți.

După aceasta, astronauții. ca
re se aflau în spatele unui pe
rete de sticlă, au primit ono
ruri militare. Președintele Ni
xon i-a salutat pe cei trei as
tronauți.

După această ceremonie, Arm
strong, Aldrin și Collins au fost 
supuși unui prim examen me
dical, în cursul căruia Collins 
a declarat medicilor că: „Noi 
ne simțim foarte bine și sîntern 
mîndri că ne-am întors din mi
siune".

Doctorul Carpentier, care i-a 
examinat pe astronauți, a de
clarat Ia sfîrșitul consultației că 
„la o primă examinare arată 
foarte bine și se simt excelent". 
El a adăugat că cei trei astro
nauți vor fi consultați minuțios 
în cursul următoarelor 21 zile 
de carantină pe care urmează 
să le petreacă în laboratorul 
special de la Houston.

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
O controversă pasionantă s-a 
iscat între oamenii dc știință 
americani după ce seismome- 
trul depus pe suprafața Lunii 
de cei doi astronauți Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin a 
înregistrat o seric de oscilații 
ale scoarței selenare. Doi dintre 
geofizicienii americani, Frank 
Press și Maurice Ewing, au 
emis ipoteze opuse, primul a- 
firmînd că ar fi vorba de un 
„cutremur lunar", iar al doilea 
susținind că dimpotrivă ar fi 
vorba de șocul provocat prin 
căderea unui meteorit.

Controversa este eu atit mai 
pasionantă cu cit în cazul con
firmării primei ipoteze se va 
putea trage concluzia că Luna 
nu este ..un astru mort" din 
punct dc vedere geologic.

Pe svurt*  Pe scurt

GENEVA 24. — Corespon
dentul Agcrprcs, H. Liman, 
transmite : In ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, 
conducătorul delegației suedeze, 
Alva Myrdal, a abordat pro
blema demilitarizării teritoriilor 
submarine. După ce a analizat 
proiectele sovietic și american, 
vorbitoarea a sugerat ca in
terdicția cu privire la instala
rea do arme nucleare și dc dis
trugere în masă să se aplice la 
o zonă de trei mile distanță de 
coastă, toate celelalte categorii 
dc arme, instalații și baze mili
tare urmînd a fi interzise pe o 
distanță de 12 mile dc coastă. 
Excepție ar urma să facă insta
lațiile defensive, mijloacele de 
comunicație, navigație și con
trol. In interiorul acestei zone 
de 12 mile, statele interesate 
ar trebui să aibă dreptul exclu
siv la control, în conformitate 
cu normele de drept internațio
nal. Dincolo de ea. controlul ar 
urma să fie aplicat dc toate 
părțile interesate. Ea s-a docla-

ORAN 24 (Agerpres). — 
Curtea revoluționară din Oran 
a pronunțat sentința în proce
sul intentat colonelului Tahar 
Zbiri, fost șef de stat major al 
armatei algeriene și complici
lor săi, acuzați de a fi organi
zat o rebeliune armată. După 
opt zile de dezbateri, Curtea 
revoluționară a pronunțat șase

• • •

ferei, comunicațiile radio dintre 
navă și stațiile de urmărire 
s-au întrerupt timp de 3 mi
nute datorită ionizării straturi
lor de aer în contact imediat 
cu cabina. La ora 18,39 legătu
rile radio au fost restabilite, iar 
la ora 18,45 la o altitudine de 
7,3 km deasupra oceanului, res
turile scutului termic au fost 
expulzate și prima dintre pa
rașutele sistemului de frînare 
s-a deschis automat. După cite- 
va secunde s-au deschis alte 

două parașute mici, declanșate 
din partea superioară a navei 
pentru a-i conferi stabilitate.

Cînd nava se afla la 3 000 
metri înălțime deasupra Pacifi
cului, un mecanism automat a 
deschis parașutele principale — 
trei umbrele uriașe — care au 
basculat capsula spațială, coni
că, cu vîrful în direcția dc co- 
borire. In același timp, ele au 
micșorat viteza de cădere, re- 
ducind-o la numai 35 km pe 
oră în momentul venirii în con
tact cu apele Pacificului. Aceas
tă ultimă fază a coborîrii a fost 
urmărită vizual de la bordul 
portavionului „Hornet" și din 
avioanele de recuperare și e- 
licopterele care se aflau deasu
pra zonei in care urma să ame- 
rizeze cabina spațială. Imediat 
după contactul cu suprafața o- 
ceanului, nava a fost reperată, 
și au intervenit echipele spe
ciale de recuperare.

Din ..trenul aerian". înalt de 
109 metri și greu de 3 100 tone, 
care la 10 iulie a părăsit portul 
lunar de la Cape Kennedy, in- 
drcptîndu-se spre Lună, pe va-
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La sediul ambasadei Republicii Socialiste România din 
Roma a avut loc O 1NTÎLNIRE ÎNTRE AMBASADORUL 
IACOB IONAȘCU ȘI PARLAMENTARI ITALIENI, care au 
aderat Ia secția italo-romănă a grupului italian al Uniunii 
interparlamentare. Au participat reprezentanți ai tuturor 
grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și Senatu
lui, precum și directori ai unor ziare și reviste italiene.

In cadrul intilnirii, desfășurată într-o atmosferă cor
dială, a luat cuvînlul senatorul Natale Santero. Partidul de
mocrat-creștin. El a subliniat contribuția pe care parlamen
tarii o pot aduce la lărgirea colaborării între țările și po
poarele lumii, la stabilirea unui climat de încredere și pace. 
Pronunțindu-se pentru dezvoltarea continuă a relațiilor din
tre Italia și România, Natale Santero a transmis felicitări 
poporului român cu prilejul apropiatei sărbători a eliberării 
României,

A răspuns ambasadorul român, care a arălat că legă
turile tradiționale de prietenie existente intre popoarele ce
lor două țări constituie o bază solidă pentru dezvoltarea re
ciproc avantajoasă a relațiilor dintre România și Italia.

SOFIA 24. Corespondentul 
Agerpres, Gli. leva, transmite : 
La Sofia A FOST SEMNATA 
O ÎNȚELEGERE DE COLA
BORARE ÎNTRE UNIUNILE 
ARTIȘTILOR PLASTICI DIN 
ROMÂNIA ȘI BULGARIA pe 
anii 1969—1970. Documentul- 
prevede, printre altele, schim
buri reciproce de opere de ar
tă, informări, vizite de dele
gații. precum și organizarea 
unor expoziții.

Agenția TASS transmite că 
ALEXEI KOSÎGHIN. PREȘE
DINTELE CONSILIULUI DE 
MINIȘTRI AL U.R.S.S.. a pri
mit joi la Kremlin pe Walter 
Scheel, președintele Partidului 
Liber Democrat din R.F.G., 
Wolfgang Mischnik și Hans 
Dietrich Genscher, vicepreșe
dinți ai partidului, deputa'i in 
Bundestag.

Au fost discutate probleme 
de interes comun. La convor
bire a fost, de asemenea, pre
zent, Ivan Spiridonov, preșe
dintele grupului parlamentar 
al U.R.S.S.
■ ■K

Institutul internațional pen
tru planificarea educației de 
pe lingă U3I.E.S.C.O. a orga
nizat zilele acestea un SIMPO
ZION ÎN PROBLEMA PLANI
FICĂRII învAțAmîntului. 
la care a participat din partea 
României conf. univ. Petre 
Burloiu. Reprezentantul român 
a prezentat o lucrare despre 
eficiența învățământului in Ro
mânia. elaborată de un colectiv 
condus de prof. univ. Miron 
Consfantinescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului.

La sfîrșitul anului trecut pe 
șoselele lumii circulau 215,5 
milioane automobile. Aceste ci
fre au fost publicate de Bule
tinul Asociației naționale a in
dustriei italiene de automobile. 
Pe primul Ioc în lume in pro
ducția de automobile continuă 
să se mențină Statele Unite 
care au fabricat anul trecut 
10 820 410 automobile.

■ ■■
Echipajul submarinului de 

cercetări oceanografice „Benja
min Franklin", care se află in 
largul coastelor Statelor Uni
te de-a lungul Gulf Stream- 
ului, a anuntat că a văzut 
PEȘTI CUNOSCUȚI DAR CU 
O LUNGIME NEOBIȘNUITA. 
S-a precizat că a fost reperat 
un grup de opt bibani cu o 
lungime de peste nouă metri. 
Specialiștii așteaptă acum fo
tografiile submarine care să. 
confirme aceste date.

Ca urmare a ruperii unui 
cablu transatlantic, miercuri 
COMUNICAȚIILE TELEFONI
CE ÎNTRE STATELE UNITE 
ȘI EUROPA AU ÎNREGIS
TRAT O ÎNTÎRZIERE DE PA
TRU ORE. Ruptura s-a pro
dus în apropiere de coasta bri
tanică. Accidentul este cu atit 
mai grav cu cit satelitul de 
comunicații „Intelsat-3“ nu a 
putut fi plasat deasupra Atlan
ticului miercuri după cum era 
prevăzut. Din același motiv, 
lansarea satelitului a fost amî- 
nată.

Cartierul general de la Dar- 
Es-Salaam al Frontului de Eli
berare din Mozambic (Frelimo) 
a dat publicității un comunicat 
in care se arată că - OPERA
ȚIUNILE INTENSE ALE PAR
TIZANILOR desfășurate în lu
na iulie au avut drept scop să 
paralizeze comunicațiile arma
tei coloniale portugheze. In ur
ma luptelor care au -avut loc 
în această perioadă, se preci
zează în comunicat. armata 
portugheză a pierdut peste 100 
do militari și cantități însem
nate in echipament.
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„In ciuda diversității etnice.de limbă și religie, civili
zația africană, in ansamblul ei, prezintă constante ce con- 
stituie fundamentul unității tuturor statelor de pe conti
nent", se spune în mesajul pe care Leopold Sedar Sengbor, 
șeful statului senegalez, l-a transmis participantilor Ia PRI
MUL FESTIVAL PAN’AFRICAN ( ARE SE DESFĂȘOARĂ 
LA ALGER.

Festivalul, a adăugat președintele senegalez. este do
minat de afirmarea africanității, prin care se înțelege dialo
guri milenar între arabo-berberi și negro-africani.

Festivalul panafrican de la Alger, menționează totoda
tă corespondenții agențiilor de presă, dobintfește tot mai 
mult caracterul unei adevărate manifestații consacrate ex
primării perenității artei șt civilizației Africii, precum și 
unității structurale a tuturor țărilor de pe acest continent.

Joi s-au reunit la Roma con
ducerile Partidului Socialist 
Italian și Partidului Socialist 
Unitar pentru a dezbate din 
noii PROBLEMA SOLUȚIO
NĂRII CRIZEI GUVERNA
MENTALE. Într-o declarație 
făcută in cadrul ședinței di
recțiunii P.S.I., Francesco De 
Martino a relevat că. singura 
soluție posibilă pentru rezolva
rea crizei de guvern, în ca
zul cind conducerea PS.U. se 
va menține pe aceleași poziții 
rigide, este formarea unui 
guvern de coaliție intre Parti
dul Socialist Italian și Partidul 
Democrat-Creștin. El a men
ționat/totodată. că dacă și a- 
ceastă tentativă va eșua nu 
mai rămine altceva de făcut 
clocit organizarea unor noi a- 
legeri generale.

PIERRE HARMEL. MINIS
TRUL AFACERILOR EXTER
NE AL BELGIEI, care face o 
vizită oficială la Moscova, la 
invitația guvernului sovietic, a 
avut joi dimineața o convor
bire cu ministrul de externe 
sovietic, Andrei Gromiko, a- 
nunță agenția TASS.

Potrivit datelor publicate do 
Direcția generală a serviciului 
national al sănătății, ANUAL 
IN CHILE ÎSI PIERD VIA ’A 
CA URMARE A ACCIDEN
TELOR DE MUNCA IN ME
DIE 8 000 DE PERSOANE. 
IAR ALTE 400 000 SÎNT RĂ
NITE.

La o populație de 9 milioaue 
de locuitori există 1,5 milioa
ne de invalizi. într-o declara
ție a Direcției generale se a- 
rată că securitatea muncii îh. 
Chile se află la un nivel foarte 
scăzut.

■ ■■
POPULAȚIA S.U.A. ESTE 

ÎN PREZENT DE 203 047 000 
LOCUITORI, se arată într-o 
statistică a biroului de recen- 
sămint din Washington. Din 
1960 s-a înregistrat un spor al 
populației de 22,5 milioane lo
cuitori. Numai in cursul anu
lui trecut, populația S.U.A. a 
crescut cu 2 milioane locuitori.

1289 000 de americani trăiesc 
în afara granițelor S.U.A.

Cunoscutul explorator norve
gian, Thor Heyerdhal, va sem
na regia unui FILM ARTISTIC 
DE LUNG METRAJ DESPRE 
EXPEDIȚIA TRANSOCEANI
CA NEFINALIZATÂ A ECHI
PAJULUI AMBARCAȚIUNII 
DIN PAPIRUS ,,RA“. Filmul, 
in producția americanului Jim 
Hubbard, va fi terminat pînă 
la sfîrșitul anului.

Un amplu studiu dai publi
cității de Organizația Mon- 

-dială a Sănătății relevă „AM
PLOAREA CATASTROFALĂ 
A EPIDEMIEI MONDIALE DE 
ACCIDENTE DE CIRCULA. 
ȚIE* *.  Slat ist idle stabilesc că 
numărul mor-fitor se ridică a- 
nual ia aproape 150 000. Dar, 
după cum reiese din cercetă
rile întreprinse fiecărui car. 
mortal trebuie să i se adau
ge aproximativ 40 de rănifi 
mai grav sau mai ușor, cifra 
medie a victimelor unui acci
dent de circulație. Astfel, a- 
nual se înregistrează pînă la 
6 milioane de răniți. Orqani- 
zafia Mondială a Sănătății 
propune ca încă în școlile e- 
lemenlare să se introducă e- 
xercifii de securitate rutieră, 
cunoștințele de bază urmînd 
a il aprofundate în invă'ă- 
minlul superior. Tematica a- 
ceslor cursuri ar trebui să cu
prindă și ceea ce în termino
logia organizației poartă nu
mele de .factorii comporta
mentului agresiv*,  respectiv 
alcoolul, drogurile și influen
ta oboselii.
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