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Primele prefabricate 
produse la Livezeni

Prinde contururi din cc în ce mai sigure, 
unul dintre importantele obiective care anul 
acesta va fi pus în funcțiune în Valea Jiu
lui : stația dc sortare, insilozare și încăr
care a cărbunelui in vagoane de la Dilja. 
cu o capacitate de 4 000 tone pe zi plani
ficată să fie terminată la 1 septembrie a. 
Cărbunele extras din adinourile minei Dilja, 
transportat la înălțime pe benzi, va fi sor
tat și apoi depozitat in silozurile viitoarei 
stații, de unde, încărcat in vagoane de calc 
ferită. va lua drumul termocentralelor, a 
celorlalți consumatori. In aceste zile se lu
crează la planșcul de acoperiș al construc
ției. situat la o cotă dc peste 37 dc metri, 
la montajul utilajelor, la execuția instala
țiilor și finisajelor dc la planșeolc inferi
oare. Constructorii și montorii T.C.M.M. — 
dintre care amintim brigăzile de muncitori 
conduse de Alexandru Balint. Gh. Ilaș, Ion 
Boboc. Alexandru Pantca. Alexandru Paras- 
chiv ș. a. — sint hotăriți ca de 23 August 
al acestui an să poată raporta cu cinste și 
mulțumire că importantul obiectiv care le-a 
fost încredințat spre edificare a fost termi
nat in bune condițiuni.

1. c.

Azi a început turnarea primelor piese 
din beton armat pentru locuințe pe poligonul 
de prefabricate dc la Livezeni. Este un merit 
al colectivului de constructori, care au lu
crat aici sub îndrumarea maistrului Petru 
Găvan, din care s-au remarcat echipele de 
muncitori conduse de Alexandru Kiss, Lu
dovic Horvath și Mihai Waldmann.

La poligonul de Ia Livezeni se vor pro
duce panouri mari din beton armat dc 
zgură expandată pentru pereții interiori și 
exteriori ai apartamentelor, cit și piese din 
beton armat greu pentru planșeolc, scă
rile și cornișele blocurilor de locuit.

După cinci zile dc la turnarea lor in ca
drul poligonului — timp necesar întăririi 
corespunzătoare a betonului — clementele 
prefabricate sînt transportate cu macaraua 
turn dc marc capacitate cc deservește po
ligonul. în bateria de depozitare, cu o ca
pacitate de 86 piese prefabricate.

In acest an. poligonul dc prefabricate dc 
la Livezeni — cu o capacitate de 1,6 apar
tamente pe zi — va asigura prefabricatele 
necesare pentru construcția a 150 aparta
mente la Petroșani și 90 la Lupeni.

COMISIILE PERMANENTE
pirghii de sprijin ale comitetului 
executiv in înfăptuirea sarcinilor BALCOANE

Foto: N. GHENA

VIZITA PREȘEDINTELUI republicii 
ZAMBIA, BR. KENNETH DAVID KAUNDA

Convorbiri oficiale
La Palatul Consiliului (le 

Stat au început, marți dimi
neața, convorbirile oficiale in
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda.

La convorbiri participă din 
partea română Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, Octavian 
Groza, ministrul energiei elec
trice, Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii și silviculturii, 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale. George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Drînceanu, ambasadorul Româ
niei in Republica Zambia, și 
alte persoane oficiale române.

Dip partea Republicii Zam
bia participă E. II. K. Muden* 
da. ministrul dezvoltării și fi
nanțelor, M. J. Chimba, minis
trul îndrumării naționale, H. 
Mulemba. ministrul comerțului, 
A. I. Phiri, ministrul informa
țiilor, M. Ngalanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de 
stat. P. Lusaka, ambasadorul 
Republicii Zambia Ia Moscova, și

româiia-zambiene
alte persoane oficiale zambiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
.și președintele Kenneth David 
Kaunda s-au informat reciproc 
despre activitatea și preocupă
rile celor două state, au abor
dat in cadrul discuțiilor 
o serie de probleme pri
vind stadiul actual și perspec
tivele relațiilor româno-zambie- 
ne, al colaborării dintre cele 
două țări.

S-a relevat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și cola
borare dintre cele două țări 
evoluează favorabil, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționa
le. In timpul discuțiilor au 
fost evidențiate posibilități 
noi de intensificare a colabo
rării româno-zambiene reciproc 
avantajoase, în domeniile eco
nomic, cultural, tehnico-științi- 
fic, subliniindu-se că dezvolta
rea multilaterală a cooperării 
între state constituie o premisă 
a progresului omenirii, a cu
noașterii și întăririi încrederii 
între popoare, — a păcii și se
curității.

In timpul convorbirilor au 
fost abordate. de asemenea, 
o serie dc probleme actuale ale 
situației internaționale.

Convorbirile s-an desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

La C.A.P. Otopeni

Pentru exercitarea în bune 
condiliuni a atribuțiilor și sar
cinilor ce le revin, pentru a- 
tragerea maselor largi de ce
tățeni la o activitate multilate
rală, de exercitare 
de stat, 
folosesc 
za lorice.
cel mai important îl ocupă co
misiile permanente. Ele au me
nirea de a studia diferite prob
deme de interes local, de a 
contribui la dezvoltarea loca
lităților. de a controla activi
tatea desfășurată 
subordonate consiliilor 
lare. Prin natura lor. 
permanente realizează 
organelor locale ale 
de stat cu masa largă 
teni.

puterii 
consiliile populare 

diferite forme organi- 
Dinlre acestea, locul

de organele 
uopu- 

comisiile 
legătura 

puterii 
de cetă- 

Aceasta depinde. în 
mul rînd, de deputății 
sînt in fruntea comisiilor 
in3nenle, de pregătirea lor 
fesională, de capacitatea 
de organizare și de experien
ța lor in munca cu 
Tocmai de aceea în 
legislatură ne-am 
bine ca funcțiile de președinte, 
vicepreședinte și secretar al 
comisiilor permanente să fie 
ocupate de deputății cu munci 
de răspundere în aparatul de 
partid și de stat, conducători 
ai unor instituții si organizații 
de masă care au o bogată ex
periență în conducerea trebu
rilor de stat și obștești, capabili 
de a iniția acțiuni, studii și 
controale, să facă propuneri 
pentru îndeplinirea actelor 
normative ale consiliului popu
la’

in cadrul consiliului popular 
al orașului Lupeni au fost 
alese șase comisii permanente 
din care fac parte majoritatea 
deputatilor. încă de la consti
tuirea comisiilor permanente, 
comitetul executiv s-a orientat 
ca acestea să fie ajutate pr:n 
crearea unor colective obștești 
In care au fost atrase, în func
ție de specificul fiecărui do
meniu de activitate, cei mai 
buni specialiști, ingineri, tehni
cieni. oameni cu o bogată ex
periență îd muncă.

Pentru coordonarea activității 
comisiilor permanente și spriji
nirea lor efectivă de către co
mitetul executiv, s-au avut în 
vedere anumite cerințe pe care 
ne-am străduit să le salisiaren?. 
în vederea asigurării unei efi
ciente sporite activității comi
siilor permanente. în primul 
rînd, am avut in vedere infor
marea comisiilor cu problemele

pri- 
care 
per- 
pro- 

lor

masele, 
actuala 

orientat mai

din planul de muncă ce și l-au 
propus spre analiză în ședin
țele de lucru comitetul executiv 
și sesiunea consiliului popu'ar 
pentru ca membrii comisiilor 
să se poată pregăti temeinic 
și să participe la dezbateri. In 
acest scop, biroul permanent 
al comitetului executiv organi
zează periodic consultări cu 
conducerile comisiilor privind 
problemele cuprinse în planul 
de muncă și supuse spre anali
ză în ședințele de lucru sau 
sesiune. Materialele întocmite 
pentru sesiuni și proiectele de 
hotărîri se înaintează, de ase
menea, din timp comisiilor per
manente pentru a fi studiat0 
și avizate. în acest fel, mem
brii comisiilor permanente pol 
cunoaște din timp realizările și 
deficientele din anumite sec
toare. pot să se pregătească 
din timp pentru discuții și li se 
oferă posibilitatea pentru a se 
orienta în vederea stabilirii 
problemelor pe care să și le 
prevadă în planul lor de 
muncă pentru studii sau control. 
De asemenea, informăm comisi
ile asupra sarcinilor și obiecti
velor care intră în preoc’JDă- 
rile consiliului popular într-o 
etapă anumită pentru a le sti
mula inițiativa în alegerea 
problemelor de studiu, analiză 
și control în vederea mobilizării 
maselor la traducerea lor in 
viată.

In această ordine de idei, co
mitetul nostru executiv foloseș
te în activitatea sa două me
tode de lucru. Prima se referă 
la organizarea trimestrială a 
unor consfătuiri cu președinții, 
vicepreședinții și secretarii co
misiilor permanente. Cu acest 
prilej se prelucrează planul de 
muncă al comitetului executiv, 
se expun principalele sarcini 
ce stau in fața consiliilor popu
lare. a unităților tutelate, a 
organizațiilor comerciale și co
operatiste. în cadrul 
consfătuiri se prezintă 
probleme care necesită 
studiate de către comisiile per
manente. Do exemplu, la cons
fătuirea avută cu comisiile per
manente la sfîrșitul anului tre
cut la care, după ce s-a făcut 
cunoscut planul de muncă al

ÎN PAS CU TEHNICA MODERNĂ

In dorința de a cunoaște as- 
. pecie ale dezvoltării multilate
rale a României, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, împreună cu 
soția, și celelalte oficialități 
zambiene au plecat în cursul 
după-amiezii de ieri într-o vi
zită prin țară.

Șeful statului zambian a luat 
mai intîi cunoștință dc unele 
probleme ale organizării agri
culturii noastre, vizitînd coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Otopeni, speciali
zată in producerea de legume 
și zarzavaturi, una din princi
palele surse de aprovizionare a 
Capitalei.

La sosirea în această unitate 
fruntașă, înaltul oaspete a fost 
salutat de Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agricultu
rii și silviculturii. Gheorghe ’ 
Ionescu. primarul sectorului 1 
al municipiului București, dc 
colectivul de conducere al uni
tății. După datina străbună, 
bătrinul cooperator Nicolae Mi
hai intimpină pe oaspeți cu 
pîine și sare, urîndu-lc bun ve
nit. Tinere cooperatoare le o- 
feră flori.

In fața unei expoziții cu pro
duse legumicole, oaspeții pri
mesc ample explicații in legă
tură cu dezvoltarea acestui sec
tor, cu profilul cooperativei,

organizarea producției și a 
muncii în legumicultură și in 
celelalte sectoare ale unității. 
Președintele cooperativei, Con
stantin Alexe, invită apoi pe 
înalții oaspeți să viziteze citeva 
sere și solarii ale cooperativei, 
care se întind pe aproape zece 
hectare.

Vizitarea sectorului zootehnic 
a) cooperativei prilejuiește cu
noașterea preocupărilor coope
ratorilor pentru sporirea pro
ducției dc lapte și carne, și în
deosebi pentru îmbunătățirea 
raselor de animale față de ca
re specialiștii zambieni mani
festă un interes deosebit.

Pe întregul parcurs al vizi
tei, cooperatorii au făcut o cal
dă primire președintelui Repu
blicii Zambia, mărturie a sen
timentelor de stimă și prețuire 
ale poporului nostru față do 
poporul zambian.

La sfîrșitul vizitei, președin
tele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, sem
nează în cartea de onoare a 
cooperativei, subliniind că a- 
tunci cind poporul însuși con
duce propria sa economie se 
realizează libertatea și indepen
dența sa.

Mircea S. IONESCU 
Mihai CHEBELEU

(Continuare in pag. a 4-a)

acestor 
unele 

să fie

Victor BRASOVEANU. 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu

lar al orașului Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul acțiunilor iniția
te de Cabinetul municipal 
pentru probleme de organi
zare științifică a producției 
și a muncii, în colaborare cu 
Consiliul municipal al sindi
catelor Petroșani, în ziua (le 
22 mai a. c.. va avea loc la

E. M. Dilja, o consfătuire 
pe tema ameliorării calității 
cărbunelui brut extras, iar 
la E. M. Aninoasa, in 24 mai, 
un simpozion care va trata 
îmbunătățirea tehnologiei și 
organizării lucrului la abata
jele frontale orizontale din 
stratul 3.

Solemnitatea depunerii
unei coroane de flori

La colectare de fier vechi

înscrieri 
pentru Costești

Audiție 
muzicală

Un mare număr de tineri 
de la mina Lupeni au parti
cipat la sfîrșitul săptăminii 
trecute la o acțiune de co
lectare a fierului vechi. In- 
tr-un timp foarte scurt, ei 
au colectat Și predat la 
I.C.M. 50 tone fier vechi.

Iată și numele cîtorva din
tre tinerii care au participat 
la această acțiune: Ionel 
Vasa, Ghcorghe Stoichin, loan 
Necula, Carol Bivorac. Ion 
Simeria, Constantin Tera, 
Ambrozie Platon.

- Pentru excursia care va 
avea ' loc duminică la 
Costești, la intîlnirea tinere
tului hunedorean, s-au înscris 
peste 900 dc tineri din mu
nicipiul nostru.

Tinerii dornici să partici
pe la această tradițională 
întîlnire se mai pot înscrie 
pină vineri, 15 mai a. c.

Astăzi, la ora 21. in 
drul acțiunilor pe care 
bul cultural studențesc 
inițiat cu prilejul aniversă
rii bicentenarului Beethoven, 
in biblioteca clubului va a- 
vea loc o audiție a Simfo
niei a IX-a a marelui com
pozitor german. Audiția va fi 
precedată de discuții legate 
de viața și opera Iui Beethoven.

ca- 
clu- 
le-a

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
insoțit de membrii delegației o- 
ficiale, a depus, marți dimi
neața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

înaltul oaspete a fost insoțit 
din partea română de Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Ion Drînceanu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Lusaka, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Tudor Jianu, directorul 
protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe.

La solemnitate au luat parte

Dumitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei, general-locote- 
nent Ion Coman, membru al 
Consiliului de Stat, adjunct al 
ministrului forțelor armate, ge
nerali și ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din 
fața monumentului, președintele 
Zambiei a primit onorul gărzii 
militare. Au fost intonate im
nurile de stat ale 
Zambiei.

După depunerea 
flori, asistența a . ___
moment de reculegere. A fost) 
vizitată apoi rotonda monumen
tului.

Defilarea gărzii de onoare a 
încheiat solemnitatea.

(Agerpres)

României și

coroanei de 
păstrat un

Sîmbâtă, la Casa de cultură

Debutul formajiei de cameră
Intr-o notă publicată cu 

citeva luni în urmă în co
loanele ziarului nostru pro
puneam înființarea, in ca
drul Casei de cultură a u- 
nei formații de muzică 
cameră, pină cind va 
posibilă realizarea unei 
chestre simfonice care 
învioreze viața muzicală 
municipiu. Propunerea noas
tră a fost îmbrățișată cu 
căldură și promptitudine de 
conducerea Casei de cul
tură și iată că acum sîntem 
în măsură să anunțăm

de 
fi

primul concert oferit iubito
rilor muzicii de către forma
ția de cameră nou înființa
tă. Sîmbătă, la ora 10,30, 
în sala mică a Casei de 
cultură, formația compusă 
din interpreții Ștefan Kosz- 
nas, Alexandru Pataki, E- 
duard Perl, Gavril Bogdan- 
ffy, Dezideriu 
melia Boariu, 
caciu și Edith 
prezenta, sub
fesorului Vasile Lucaciu, un 
program muzical de largă 
accesibilitate, format din

Horvath, Ca- 
Cristina Lu- 

Bogdanffy va 
bagheta pro-

piese îndrăgite de orice 
meloman. Amintim dintre a- 
cestea „Sonatina" de Be
ethoven, „Mazurca" de Cho
pin, „Fantezia nr. 18" de 
Mozart, „Dans țărănesc" de 
Dumitrescu, „Dimineața" și 
„Dansul Anitrei", din suita 
I „Peer Gynt" de Grieg etc. 
Prezentarea pieselor va fi 
făcută de actorul Alexan
dru Jeles. Nu ne îndoim 
că amatorii de muzică de 
cameră vor primi cu inte
res strădania interpreților 
locali, încurajîndu-i în nobi
la lor întreprindere.

C. T. E

premiere ori

Al doilea grup ener

getic de 210 MW în T. STUPARU

(Continuare in pag. a 3-a)

unei noi Nu intimplător centrala 
termoelectrică de la Mintia 
a fost botezată metaforic, 
înainte de a se naște, stea
ua de pe Mureș. Concepu
tă după dimensiuni și co
ordonate moderne, ea va 
furniza de circa cinci 
mai multă energie electrică 
decît dădea toată Româ
nia într-un an dinaintea ul
timului război. Deocamdată 
însă noua „stea" a siste
mului energetic național

De la •'linsa la dreapta : Ion Alinâșan, Constantin Mardare, Eugen Vegh, Iosif Fabian 
oameni cu care se mindrește secția mecanică a U.U.M. Petroșani.

probe tehnologice Instalația de alimentare cu cărbune a cazanului nr. 1 al primului grup electroqen 
de 210 M.W.
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Pentru redresarea producției la E. M. Uricani:

Organizarea activi
tății trebuie să fie 
pusă în drepturile ei!

La mina Uricani, rămincrva 
in urmă la producția de căr
bune ia proporții pe zi cc tre
ce, După prima decadă din lu
na mai, restanța la cărbunele 
brut atingea, deja, 1 187 tone 
(minusul de la începutul anu
lui însumează in jurul a 10 500 
ionc). In cadrul unui material 
A' analiză privind același o- 
biecliv, apărut in coloanele zia
rului nostru la mijlocul lunii 
aprilie a. c. constatasem că in- 
tirzierea punerii in funcțiune a 
«•parităților de producție pla
nificate și prezența slabă a 
muncitorilor direct productivi 
erau deficiențele principale ca
re «trăseseră după sine nerea- 
lizările de pină atunci.

Investigațiile recente ne-au 
arătat și alte aspecte neplăcute 
ele activității de la unitatea 
respectivă cărora ne propunem 
eă le facem -radiografia", fără 
pretenția ca aceasta să cuprin
dă absolut toate laturile spinoa
sei probleme luate in discuție.

Vom începe cu cuvintele pro
nunțate de către tov. inginer 
șef al E. M. Uricani, Ionică 
Darie : ..Linie de front există 
la nivelul planului actual. Oa
meni. cu care să asigurăm ex
tragerea producției conform 
preliminarului, avem... Pentru 
a realiza ritmic planul trebuie 
să facem simțite la tot locul e- 
feclele unei organizări cit mai 
bune. mai ales dacă ți
nem cont de productivitatea nu 
prea mare a stratelor..." (s.n.) Cu 
toate că nu ne lămurește întru- 
totul ce să fi împiedicat oare 
factorii de conducere ai minei 
să imprime o conduită fermă. | 
pină acum, referitoare la or- • 
ganizare -redem că declarația | 
atinge o parte din esență. Do : 
ce ? Pentru că la ora actuală 
se manifestă la nivelul condu
cerii zonelor. îndeosebi, serioase 
lacune în această privință. Cum 
fir putea să susțină tovarășii 
*ng. Ștefan Hușii, șeful zonei a 
if-a, ing Petre Gaftiniuc. con
ducătorul tehnic, ing. Grigorc 
f’upăză și maistrul Vasile Ma
tei. șefii celor două raioane, că 
au făcut totul in domeniul or
ganizării riguroase, eficiente a 
producției și a muncii ciad nu 
intocmiseră încă programe de 
lucru, pe complexe de operații, 
la lucrările miniere de urgen
ță. la fronturile unde existau 
posibilități de obținere a unor 
productivități mărite? Oare 
combina P.K.-2. folosită în pre
zent sub capacitatea ei in ga
leria de aeraj direcțională de la 
orizontul 500. blocul IV. nu me
rita un asemenea regim, să-i 
zicem, preferențial ? Dacă s-ar 
fi vădit mai multă preocupare 
de ordin tehnico-organizatoric 
E-ar mai fi mers la frontul 
preabatajului nr. 12 în martie 
și aprilie (timp prețios, nu 
glumă !) așa cum s-o nimeri, 
prinlr-o porțiune sterilă întinsă, 
cind se putea foarte bine — 
dacă se respecta elementara 
prevedere de a executa cîteva 
găuri de probă — să se atace 
lateral aripile abatajului, fără 
otita risipă de efort uman și 
material ? I

La zona I, carențele organi
zatorice la nivel de conducere 
afectează o altă sferă a activi
tății. Este vorba de lucrările 
de pregătire a noilor capacități. 
(Pe trimestrul I s-a realizat aici 
un spor de producție de peste 
3 000 tone, dar cu rămînerea 
sub sarcinile prevăzute la pre
gătiri de circa 300 metri ! Ne
glijarea acestui aspect, deose- | 
bit de important, ar fi cazul i 
să pună pc ginduri pe tov. ing. 
•Nicolae Răspopa, șeful zonei, 
și ing. Miluță Rugină, condu
cătorul tehnic, mai cu seamă 
că actualmente consecințele ne
dorite încep să-și facă ..vad” : 
ia aproape 2 200 tone se ridi
că rămînerea sub plan în in- 
V‘-valul 1 aprilie — 8 mai a.c.

Din scripte reiese că plasa
rea oamenilor nu concordă nici 
cu instrucțiunile în acest sens, 
«ici cu nevoile stringente ale 
inomentului. In zilele de 4 și 

5 mai s-au prestat in abatajele 
cameră mai mult cu 38 posturi 
decit era prevăzut, in timp ce 
minusul de posturi realizate la 
pregătiri — unde am văzut cum 
se stă... — a fost de 28 posturi... 
In luna precedentă, s-a con
semnat un surplus de 190 pos
turi in abataje, in schimb pres
tările la fronturile pregătirilor 
au prezentat un deficit de 176 
posturi (! ?).

Ce concluzie se desprinde din 
cele relatate pină acum ? Că 
realizările din acest an ale co
lectivului E. M. Uricani nu sini 
nici pe departe la nivelul posi
bilităților, al resurselor pe care 
le are unitatea. Că deficiențele 
de natură tehnică și organiza
torică sînt mult prea păgubitoa
re și amenință prea insistent 
să agraveze situația, spre a nu 
se lua de urgență cele mai adec
vate și hotărite măsuri pentru 
smulgerea lor din rădăcini.

Credem că factorii de condu
cere ai zonelor, ai conducerii 
minei — chiar fără un impuls 
special din partea consiliului 
de administrație al Centralei 
— pot și este necesar să se 
preocupe mai convingător de 
mersul producției care reclamă 
o radicală imbunătățire. să de
pună un efort simțit mai din 
plin in cea ce privește coordo
narea și îndrumarea tuturor 
oamenilor din subordine, in 
consonanță cu exigențele spo
rite de azi ale producției.

Se impune întocmirea proxi
mă a unor programe de lucru.

Scopul cercetării efectuate in 
condițiile arătate in precedenta 
parte a materialului a fost a- 
cela de a urmări dinamica de 
degajare și acumulare a meta
nului in galeria de legătură 
Ștefan — Carolina in situația 
scoaterii de sub depresiunea 
creată de pompele de vid de 
la suitorul central a părții sub
terane din zona studiată și, 
respectiv, a unui aeraj realizat 
sub depresiunea generală a mi
nei. Se urmărea astfel să se 
stabilească în timp, pe lingă 
cele arătate mai sus, dacă in 
urma acumulărilor ce aveau loc, 
concentrațiile de metan depă
șeau limitele admise și. res
pectiv, pină la ce valori se pu
tea ajunge in condițiile unei 
opriri accidentale a stației de 
drenare. Această experimentare 
viza precizarea pericolului a- 
cumulărilor de metan Și măsu
rile ce se impuneau a fi luate 
în astfel de cazuri, precum și 
punerea la dispoziția specia
liștilor din Valea Jiului a unei 
metode demonstrative asupra e- 
fectului unui procedeu specific 
de degazare-drenare aplicat 
pentru prima dată in țara noas
tră.

Metoda în sine preconiza în
chiderea tuturor ventilelor gău
rilor de sondă din cele 7 nișe 
din galerie și a celui de pe con
ducta principală de drenare, 
după care, la timpi simultani 
(dinainte stabiliți) urma ca e- 
chipele de măsurători — pos
tate in stații de măsurare (ma
joritatea pot fi urmărite mai 
jos : SI S2... S7) să execute de
terminarea conținutului procen
tual de metan, a vitezelor de 
circulație a aerului în puncte 
precis amplasate in secțiunea lu
crării și a debitelor de aer. Mă
surătorile încetau in momentul 
in care concentrația de metan 
devenea constantă. In astfel de 
condiții, și calculîndu-se dina
inte in mod orientativ concen
trațiile de metan posibile în ga
leria Ștefan-Carolina, s-au pre
văzut unele măsuri de siguran
ță suplimentare, dintre care se 
menționează : realizarea experi
mentării intr-o zi de repaus, în- 

pe faze de operații, cel puțin 
pentru abatajele-cheie, a unor 
programe de utilizare judicioa
să a combinei de înaintare, de 
asigurare Pe grupuri de locuri 
de muncă a aprovizionării cu 
cele necesare, de instruire a șe
filor de brigadă și de schimb 
in scopul îndeplinirii operative 
a întregului complex de lucrări 
din fluxul subteran. Urmărirea 
și controlul realizării măsurilor 
menite să aducă revirimentul 
așteptat se cuvin a fi perma
nente și caracterizate de o ma
ximă responsabilitate.

Este nevoie de o redistribui
re mai adine cumpănită a for
țelor omenești în cadrul zone
lor, pentru a nu se mai neglija 
nici o clipă laturi de primă 
importanță ale activității de 
producție, cum este aceea a 
pregătirii capacităților viitoare.

Recunoaștem că în momentul 
de față colectivul minei Uri
cani intimpină dificultăți — și 
nu dintre cele mai ușoare — 
în direcția asigurării cu utilaje | 
care să răspundă cerințelor (se 
primesc transportoare incomple
te de la U.U.M.P.) și piese de 
schimb solicitate, îndeosebi 
pentru locomotivele de trans
port, cu lemnul necesar (cel 
primit este verde, îmbibat de 
umezeală). Cu toate acestea, 
printr-o mobilizare totală, fără 
rezerve, tot ceea ce depinde de 
colectivul însuși se poate în
făptui. Și asta așteptăm în pri
mul rind.

T. MULLER 

treruperea energici electrice in 
zonă și in vecinătatea imediată, 
posturi de pază în punctele de 
acces in zonă, folosirea la mă
surători a cadrelor cu pregătire 
superioară și medie, controlul 
permanent al zonei cercetate de 
persoane specializate in dome
niul metanului etc.

Cercetarea a durat 3 ore. timp 
după care metanul degajîndu-se 
din pereții lucrării prin fisu

O IMPORTANTĂ Șl UTILĂ 
EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL 
DEGAZĂRII MINELOR UD
rile și crăpăturile existente, a 
ajuns la valori constante, fapt 
ce a impus oprirea măsurăto
rilor și reluarea operațiilor de 
captare-drenare.

In urma prelucrării rezulta
telor s-a obținut dinamica lo
gică de variație in timp a de
gajării — acumulării in galeria 
Ștefan-Carolina și din multitu
dinea datelor culese încercăm 
să redăm cîteva din situațiile 
cele mai caracteristice ale fe
nomenului urmărit i

— imediat după închiderea 
ventilelor, concentrația de me
tan a ajuns la 1,5—1.75 la sută;

— după numai 10 minute, în
tre nișele nr. 3 și nr. 4 apar 
pinze de 2—-2,5 la sută metan 
cu grosime de 0,3—0,6 m și 
lungimi de 20—80 m;

— la 30 minute de la opri
rea instalației, zona cu 2—2,5 
la sulă CH4 ocupă întregul pro
fil al lucrării miniere pe lun
gimi de 105—150 m, iar spre

Din sarcinile majore stabilite 
de Congresul al X-lea al par
tidului, cele care revin secto
rului de construcțîi-monlflj, co
relate armonios cu a celorlalte 
ramuri economice, au nevoie, 
spre a putea fi realizate, de 
aplicarea unor măsuri hotărite, 
la nivelul fiecărui șantier, în 
direcția perfecționării muncii 
usigurindu-scscurtarea duratelor 
de execuție, creșterea produc
tivității muncii și evitarea im- 
prăștierii forțelor de producție 
pe un număr prea mare de o- 
bieclive.

Pornind de la acesle premise, 
șantierul „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. și-a propus să urmă
rească în desfășurarea activită
ții sale tehnico-productive din 
acest an trei linii directoare de 
bază :
• pregătirea temeinică a fie

cărei lucrări de investiții ;
• asigurarea concentrării 

foițelor de producție la obiecti
vele principale care vor contri
bui în final la o dezvoltare sub
stanțială a minelor din Valea 
Jiului;
• sporirea eficienlbi econo

mice prin scurtarea duratei de 
execuție, reducerea prețului -de 
cost și creșterea productivității 
muncii.

Urmărind cu întreg fluxul de 
producție aceste linii directoare, 
s-a ajuns ca rezultatele după 
primele trei luni ale anului — 
109 la sulă față de planul tri
mestrial și 23,5 la sută față 
de planul anual — cit și la fi
nele lunii aprilie să fie în ge
neral bune. Desigur că, pentru 
obținerea lor, o intensă preocu
pare s-a depus în toate com
partimentele procesului de pro
ducție.

Astfel, de la început o aten
ție sporită a fost acordată de 
către șantier asigurării, împre
ună cu beneficiarii de investiții, 
a documentațiilor tehnico-eco- 
noinice pentru lucrările cup:ni
se în plan. Au fost corelate, de 
asemenea, termenele de predare 
a utilajelor tehnologice cu gra
ficele de execuție, iar șantie
rul și-a asigurat și organizai 
pentru lucrări necesarul repaiti- 
țiilor de materiale, a forțelor de 
muncă și a utilajelor pentru anul 
1970 incă din trimestrul IV 196!». 
Astfel, începutul anului ne-a 
găsit asigurați cu proiecte de 
execuție în proporție de 97 la 

tavan sini detectate pinze apa
rent staționare cu 3—3.5 la sută 
CH4 pe 10—30 m lungime:

— după o oră, situația se 
prezintă astfel : acumulare in 
profil dc 2—3,5 la sută CH4 pe 
lungimi de 80—175 m, forma
rea pînzelor dc 4—5 la sută 
CH4 )jc grosimi de 0.3—0,4 m 
și lungimi de 20—60 'm; după 
2 ore. acumularea in profil de 
2,0—3,5 la sută CH4 și pe lun

gimi de 100—185 m, îngroșarea 
la 0,4—0,9 m a pinzei de 4—5 
la sută CH4;

— momentul final, cind după 
3 ore de măsurători concentra
țiile de metan se mențin re
lativ constante ca urmare a e- 
chilibrului creat intre degaja
rea și diluarea metanului (e- 
vidențiat in fig. 2, în care pot 
fi urmărite alura curbelor cu 
același conținut de metan și 
dispoziția in spațiu a acumu
lărilor de metan sub formă de 
pinze și in profil).

Metanul evacuat prin planul 
nr. 2, galeria transversală I, 
orizontul 480, planul Plugaru și 
suitorul Central, cu toate scurt
circuitele de aer curat existen
țe pe traseu, de la concentrația 
inițială de 1,2 la sută (galeria 
tr. 1) și, respectiv. 0,5 la sută 
(galeria de legătură, tronsonul 
650) a crescut la 2,4 la sută și, 
respectiv. 0,8 la sută CH4. Se 
menționează faptul că valoarea 

sulă, cu forțe de inuncă In 
proporție dc 100 la sută, cu ne
cesarul de materiale acoperit 
cu repartiții în proporție «le 
95- 97 la sulă, iar baza de uti
laje de construcții și mijloace 
de transport este în stare sa 
asigure in loialitate necesitățile 
de realizare a lucrărilor plani
ficate. Pentru anul 370 s-au 
stabilit măsuri de redistribuire 
a unor materiale între loturi in 
vederea evitării de stocuri 
suțiranormative, făcîndu-se în 
același timp analiza resurselor

CHEIA SUCCESULUI, 
mobilizarea deplină 
și eficientă a forțe
lor întregului șantier

Ing. IOAN LASAT
șeful șantierului „Valea Jiului" al T.G.M.M.

na ■■■■■a «■■■■■■«■ouaasoKaBaaaaaaai
financiare și a stadiului lichi
dării stocurilor supranormalive 
fără mișcare.

Datorită fluctuației mari din 
perioadele anterioare, in ceea 
ce privește forța de muncă, 
pentru prevenirea unor greutăți 
s-au luat măsuri pentru a con
tracara creșterea gradului de 
fluctuație prin : crearea unor 
condiții corespunzătoare de mun
că și ciștig; organizarea cursu
rilor de calificare a muncitori
lor fără scoatere din producție; 
desfășurarea de către fiecare 
lot din cadrul șantierului a unei 
acțiuni susținute pentru recru
tarea forței de muncă necalifi
cate precum și creșterea gra
dului de industrializare a lu
crărilor și dezvoltarea micii me

de 2,4 la sută CH4 a fost de
tectată in toate punctele profi
lului lucrărilor pe o lungime 
de cca. 1 km.

Este necesar a se menționa 
că această dinamică de dega- 
jare-acumulare. așa după cum 
s-a mai arătat, a fost provo
cată intr-un curent cu un de
bit constant de aer (600 
mc/min.) care permitea reali
zarea unui regim de curgere 

turbulent, cu viteze variind la 
pereții lucrării intre 1 Și 2 
m/s, iar in mijlocul galeriei 
intre 1,45 și 2,5 m/s.

Repunerea în funcție a son
delor de degazare a permis re
venirea la situația inițială in 
numai 30 minute.

CONCLUZII
Aplicarea drenării gazelor la 

mina Lupeni a devenit o ne
cesitate de prim ordin ca ur
mare a degajărilor mari de me
tan și care nu puteau fi stă- 
pînite prin aeraj general sau 
parțial. Efectul acestui proce
deu nou aplicat in tehnologia 
specific minieră s-a concretizat 
prin cei aproape 23 mc CII4/min„ 
evacuați izolat de atmosfera 
subterană și prin reducerea 
concentrației de metan la li
mite scăzute (1.3—1,4 la sută 
CII4). Este absolut necesar să 
se rezolve formalitățile și să 

(«mizări intr-un ritm corespun
zător.

Mergînd pe linia in<lica|iilor 
stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie 
1969 se acordă in anul 1970 o 
atenție deosebită respectării și 
scurtării termenelor de execu
ție a lucrărilor de conslriiclii- 
inonlaj. Acest lucru sc va rea
liza înccpînd cu o analiză a- 
tentă șl permanentă a posibili
tăților de terminare a fiecărei 
lucrări împreună cu beneficia
rii de investiții, proiecții n ț i i și 

furnizorii dc utilaje.
Creșterea productivității mun

cii este o pîrghie importantă 
pentru îndeplinirea planului pe 
anul curent și semestrul 1 1970 
și de aceea ea se situează în 
centrul preocupărilor șantieru
lui. Pentru a imprima acestui 
indicator un ritm antrenant s-a 
luat măsura creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor ce
ea ce se va realiza atît prin lăr
girea bazei tehnice cit și prin 
folosirea intensivă a utilajelor 
existente in dotare, prin stabili
rea de sarcini concrete in ve
derea asigurării condițiilor op
time de lucru pentru utilaje, 
reducerea duratei planificate a 
reparațiilor și îmbunătățirea 
calității acestora.

se treacă de urgență la utili
zarea metanului care, actual
mente, este aruncat in atmos
feră.

Eficacitatea drenării gazelor 
din pereții galeriei Ștefan-Caro
lina a fost dovedită prin ex
periența efectuată in comun în 
februarie 1970 prin aceea că. 
presupunindu-se că s-ar fi reu
șit executarea lucrării — în 
lipsa protecției sondelor de de

gazare — captare, in situația ac
tuală ea trebuia să fi fost izo
lată complet de restul rețelei 
de lucrări miniere tocmai din 
cauza acumulărilor persistente 
și periculoase de metan care 
s-ar fi produs inevitabil. Aceas
tă concluzie este demonstrată 
prin izoliniile de CII4 din 
figura alăturată care ara
tă că după 3 ore de la 
închiderea găurilor s-a pro
dus o acumulare a metanului 
în concentrații de 2—5 la sută, 
în prize și profil pe distanță de 
cca. 200 m. Această acumulare 
s-a dovedit a fi stabilă, cu toa
te că lucrarea se găsește sub 
depresiunea generală a minei 
fapt justificat de condițiile spe
cifice ale zăcămîntului in zona 
blocului III A unde emanația 
de metan are loc sub presiu
nea ridicată a acestuia din stra
tul de cărbune.

Experiența a dovedit că pro
cedeele de degazare — captare

O productivitate înaltă n 
muncii o vom realiza și prin 
folosirea eficientă a celei mai 
importante resurse de creștere 
n acestui indicator forța de 
muncă. Timpul de lucru este 
utilizat cu o productivitate spo
rită prin întărirea disciplinei 
la loturi in vederea utilizării 
complPlc a programului -le lucru 
prinlr-un efort constant pe toa
ta durata lui. prin efectuarea 
unui control permanent privind 
accesul și mișcarea personalu
lui ■ i a miji....eloi de pr< d ic -
ție pe șantier.

Trebuie să precizăm că pla
nul de producție pe acest an a 
fost oriental spre terminarea 
sau construirea de obiective 
care să conducă la creșterea 
potențialului economic al Văii 
Jiului, șantierul urmînd a con
centra tortele corespunzătoare 
pentru realizarea Ier. Din a- 
ceastă categorie a făcut parte 
și punerea în funcțiune îna
inte de termen a Fabricii de 
brichete Corcești care va asi
gura o producție zilnicii de 
2 000 tone brichete. Se vor 
continua intr-un ritm susținui 
lucrările do la slatia de sor
tare a instalației de extracție 
Dîlja, obiectivele noi din in
cinta principală Livezeni ,'z<> 
stația do sortare, depozit de 
materiale, atelier electromeca
nic și complex administram), 
stația de sortare Vulcan și 
obiectivele noi din incinta prin
cipală Bărbăteni, urmînd ca 
lot in acest an să fie atacată 
.și lucrarea „Funicular Coroești".

Prin aplicarea acestui an
samblu de măsuri producția pe 
primele .șase luni ale anului 
are asigurată baza de îndepli
nire în proporție de 105 la 
sută fată de planul semestrial 
și de peste 51 la sută fată de 
planul anual.

Aplicind în practică măsu
rile tehnico-organizatorice men
ționate care au ca idei călău
zitoare holărîrile de partid si 
de stat, anul 1970 va însem
na pentru șantierul nostru ridi
carea pe o treaptă calitativ su
perioara a activității sale, va 
contribui la ridicarea potenția
lului economic al Văii Jiului 
în producția de cărbune, con
tribuind în felul acesta la reali
zarea vastului program de 
avînt economic, al tării.

nu sînt limitative și că înseși 
condițiile specifice de zăcămînt 
impun găsirea Și aplicarea de 
noi soluții care, finalizate, să 
conducă la realizarea scopului 
cunoscut, acela al reducerii 
cantităților de metan care im- 
purifică atmosfera subterană 
făcind-o, în majoritatea cazuri
lor, periculoasă din punct de 
vedere al aprinderilor și ex
ploziilor.

In cazurile in care, din di
ferite motive, în porțiunile de 
zăcămînt în care se aplică în 
mod frecvent degazarea, apar 
situații de oprire temporară a 
stației de drenare de la supra
față sau a instalațiilor din 
subteran este necesară luarea 
următoarelor măsuri :

0 urmărirea creșterii con
centrațiilor de metan în lucră
rile efectuate pentru stabilirea 
gradului de pericol a acumulă
rii care se produce:

(■) evacuarea personalului din 
zonă și din vecinătate. în con
formitate cu prevederile N.T.S.;

O întreruperea energiei elec
trice în zonă;
• acțiuni pregătitoare in ve

derea izolării zonei in cauză de 
restul minei, în cazul în care 
nefuncționarea instalațiilor de 
degazare — drenare se anunță 
a fi de lungă durată.

Sperăm că experimentarea c- 
fectuată în comun de S.C.S.M. 
și E. M. Lupeni va servi in 
viitor la rezolvarea unor ca
zuri asemănătoare, va trezi la 
realitate pc acei care neglijea
ză pericolul dc degajare — acu
mulare a metanului și va de
termina măsurile ce se impun 
în consecință. De asemenea, 
considerăm că această infor
mare va conduce la clarifica
rea îndoielilor care mai persis
tă încă în ceea ce privește efi
cacitatea captării și drenării 
gazelor din lucrările de înain
tare în cărbune.

Ing. D. IONESCU — S.C.S.M. 
Ing. I. TARCEA—rE.M. LUPEnJ 
Ing. P. HER — S.CS.M.
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Fibre folosite Ia extra
gerea metalelor 

prețioase
Inginerii (lin Moscova au 

realizat libre cu ajutorul că
rora din soluțiile uzate și 
apele de decantare se pol ’ 
exlruge complet cantitățile 
reziduale de aur, platină și 
alte metale prețioase rămasei 
in soluție.

Granulele de rășini schim
bătoare de ioni, folosite in 
trecut in acesl scop, se dis
trug rapid la temperaturi 
Înalte. Pentru a elimina acest 
neajuns, oamenii de șliinfă 
au legat, printr-un procedeu 
chimic, polimerul schimbător 
de ioni la fibre trainice de 
celulozic.

Printr-n coloană umplută 
cu astfel dc fibre se trece 
soluția uzată și acestea ex
trag particulele de metale 
prețioase. Apoi fibrele sini 
arse, iar in rezervor rămine 
metalul pur.

Prof. 7.. Rogovin, conducă
torul cercetărilor in acest 
domeniu, a precizat că fibre
le schimbătoare de ioni pot 
fi folosite de asemenea, pen
tru purificarea in proporție 
de 100°/n a apelor de decan
tare de fenol și mercur.

Pentru absorbția 
gazelor din mină

Pentru o absorbție si. 
gazelor din mine, in regiu- 

s-a folosit prima
a
nea Ruhr 
pompă de gaz cu inel lichid

paralie cu altele. lnlrucîl 
roata cu cupe nu vine in 
contact cu părțile fixe ale 
pompei, iar ca mediu de lu
cru și etanșate sc folosește 
apa, nu se pol forma sein lei. 
Prin alimentarea curentă cu 
apă de exploatare rece, tem
peratura in pompă nu crește 
decit foarte puțin.

Aceste proprietăți imoie- 
decă o explozie de gaze in 
pompa de gaze cu inel lichid. 
Murdărirea mecanică ușoară 
nu valămă pompa. Presiunile 
in fala și in spatele pompei, 
necesare pentru o absorbire 
impecabilă, pot fi reglate re
pede și simplu.

Instalațiile de absorbție. a 
gazelor cu inel lichid pot 
funcționa complet automat. 
Volumul de absorbție al pom
pelor este de la 600 la 91)00 
mcjh. la o presiune de ab
sorbție de 5 000 mm coloană 
de apă. Sini proiectate pom
pe moi mari pentru un vo
lum de absorbție nînă la 
22 000 mcjh.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
I înlr-0 exploatare minieră cu 
| pul. Acesl procedeu pre/lnlă 
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Combină autopropulsa
tă pentru transport 

subteran
Ingineri sovietici, împreună 

cu specialiști de la firma 
„Mi(ui—Miike" au realizat o 
combină carbonileră pe șe
nile pentru manevre, capabilă 
să se deplaseze chiar și 
galerii joase.

Experiențele au arătat 
productivitatea deosebit 
mare a .......................
tjmin) este asigurată de 
braf amovibil de o construc
ție specială. La extremitatea 
sa se ailă coroana de exca- 
vare care dislocă cărbunele.

Combina este realizată de 
așa manieră incit se asigură 
securitatea muncii chiar și in 
straie cu acoperiș instabil.

in

că 
de 

mașinii (pină la 1 
un

Mașini pentru lucrări 
de betonare

La lucrările de beton ar
mat. fie că este v orba de lu
crările miniere orizontale 
sau verticale, fie de lucrările 
de construcții se obțin suc
cese foarte bune prin folosi
rea mașinii cehoslovace de 
tipul „SSR-02-U“ pentru pom
parea betonului, care func
ționează pe principiul trans
portului pneumatic al beto
nului uscat cu umiditate na
turală.

Mașina este construită 
pentru pomparea betonului, 
precum și pentru transportul 
amestecului de ciment și 
pietriș cu granulație dc 20 
mm. Cu presiunea de 
de 4.6 at., amestecul 
de beton poale li transpor
tat orizontal la distantă de 

■ 200 metri, iar vertical la dis- 
I tanfă de 40

Mașina „SSB-02-U1 ....
lucra in două regimuri: cu 
capacitatea de 5 mcjli sau 
cu 12 mc/h. Ea este constru
ită. de asemenea, în variantă 
cu calea de rulare minieră, 
avind ecartamentul variabil 
de 450—600 mm. sau in 
variantă cu cărucior, in loc 
de cale de rulare. Mașina 

. este acționată de un motor 
I de 7 AlV, iar. la nevoie, 
I poate li aciinrială șl de un 
I compresor de aer.

lucru 
uscat

m.

I 
I 
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

la ziua de 13 aprilie a.c. 
in centrul orașului Lupeni. 
un agent dirija circulația. La 
un moment dat. spre surprin
derea tuturor, de pe trotuar 
au zbughit-o doi copii in \ir- 
Mă de 4—5 ani. In acest răs
timp un autovehicul care ve
nea cu *iteză a fost gata să-i 
doboare in mijlocul străzii. 
Văzindu-i, agentul de circula
ție i-a chemat la el spre a-i 
avertiza. Tatăl copiilor, care 
rămăsese în expectativă pe 
trotuar, a luat-o la fugă prin 
mulțime, lăsindu-și copiii in 
stradă. Insă, in numai citeva 
minute el a fost identificat 
de către organele de miliție. 
Răspunde la numele de Ba
dea Gheorghe și lucrează la 
E.M. Uricani.

Cum i>oate fi calificat ges
tul acestui părinte?

-omilclului executiv. au losl In
ie pentru unele (oinisii per- 

e citeva probleme de 
Pentru comisia perma- 

dslenializare și qospodă- 
indical să efectueze un 

studiu privind starea instalați
ilor sanitare din P.V.C. in blo
curile înalte construite după 
metoda glisării. Comisia per
manentă. la care s-au alăturat 
și cadrele de specialitate din 
colectivul obștesc, a efectuat 
acesl studiu, ajungind la con
cluzia că acestea vor trebui în
locuite pe anumite porțiuni și 
in special în subsolurile tehnice, 
cu tuburi do fontă ele. Acesl 
studiu a fost însușit dc comite
tul executiv și înaintat orga
nelor municipale și județene 
care, anali zlnd avantajele ce 
le prezintă noua soluție, au 
alocat fondurile si materialele 
necesare, astfel că lucrarea a 
fost executată la blocul B cu 
200 apartamente, urmlnd să 
continue si ta restul blocurilor 

Herul rudor Vladimi- 
<u. Tot comisiei permanente 

sistematizare și gospodărie 
;-a indicat efectuarea unui 
diu privind soluțiile de con

strucție si amplasare a depen
dințelor la locuințele din 
cartierele vechi ale orașului.

Cea de a doua metodă de 
lucru folosită de comitetul e- 
xecutiv se referă Ia orqaniza- 
rea unor ședințe comune de lu
cru, de regulă de două ori pe 
an. Intr-una din aceste ședin
țe comune s-a discutat necesi
tatea îmbunătățirii condițiilor de 
folosire a timpului liber al oa
menilor muncii din orașul nos
tru. In aceste discuții s-a năs
cut ideea efectuării unui studiu 
privind crearea și amenajarea

unei baze de agrement. La acest 
studiu au colaborai comisiile 
permanente de sistematizare. în- 
\.i|«uninl, agricola și comerț. 
Ele au ajuns Ja concluzia că 
în zona pulului 5 sud se poate 
amenaja o bază de agrement 
pe o suprala|ă de 2 ha și cu 
posibilitatea de extindere. Lu
crările au fost executate cu 
contribuția unităților economice 
din oraș și prin efectuarea u- 
nui mare volum de muncit pa
triotic ă. Au fost amenajate Jo

late, membri al comisiilor per
manente, conducători ai unități
lor economice din oraș.

Comitetul nostru executiv 
acordă o atenție deosebită 
zolvărîi propunerilor făcute 
(emisiile permanente, 
oamenii muncii din 
indicația orqanclor 
s-a creat 
de un 
tulul executiv care are menirea 
de a analiza o dată pe lună I ’• 
Iul in care se realizează țoale

re
de 

toii 
La 

are 
un colectiv condus 

vicepreședinte al comile- 
excculiv

de 
oraș, 
superiori

COMISIILE
PERMANENTE
calmi pentru 5 unități comer
ciale. o terasă de dans, un ba
zin de apă, un teren de parcare, 
o scenă pentru programele cul
tul ale, lucrări de canalizări șl 
extinderi re|ele apă potabilă. 
In ședința comună in care s-a 
dezbătut bugetul pe anul 1970 
s-au stabilit principalele 
crări ce 
cutate in scopul dezvoltării ur
banistice
Pentru « efectua un studiu am
plu și multilateral pe această 
temă, s-au creat colective co
mune din membri ai comitetului 
executiv, organele de speciali-

lu- 
necesilă să fie exe-

a orașului în 1970.

propunerile înregistrate la con
siliul popular. Acest colectiv 
informează operativ, după fie
care ședință, biroul permanent 
al comitetului executiv, < omi
siile permanente și pe cei ce 
au lăcut propunerile despre 
realizarea și eficiența propune
rilor. Modul cum se înfăptuiesc 
propunerile este analizai cu 
regularitate șl în ședințele co
mitetului executiv.

Cu toate rezultatele bune 
obținute in munca de coordo
nare a acțiunilor comisiilor 
permanente, trebuie să recu
noaștem că nu am reușit să

ridicăm această activitate la 
nivelul sarcinilor și a posibili* 
biților de care dispunem. Alt
fel. la activitatea unor comisii 
permanente participa încă un 
număr 1 reslrins de membri. 
Avem unii deputați, membri 
ai corniștilor permanente care 
sint străini de problemele rare 
preocupa consiliul popular. Este 
anemică mal ales k livilatea 
comisiilor permanente de gos
podărie, sistematizare și finan
țe. La efectuarea unor studii și 
controale nu am reușit c3 toate 
comisiile permanente sa ne pre
zinte in scris propunerile lor 
însoțite de anumite materiale 

’documentare. Desigur, noi În
registrăm aceste propuneri dar, 
trebuie să continuăm cu docu
mentarea problemelor ce ne-iu 
fost prezentate, croind alt-? co
lective în acest scop. Comisiile 
permanente nu reușesc întot
deauna să folosească in activi
tatea lor ajutorul diferitelor for
me organizatorice de legătură 
cu masele de cetățeni cum sint 
comitetele de cetățeni pe c!i- 

•cumseripții electoralo, asocia
țiile de locatari, comisiile de 
judecată și altele. Nu nvem 
încă rezultate mulțumi In n u in

• ceea ce privește controlarea 
de către comisiile permanente 
a activității organelor locale 
de specialitate, a unităților tu
telate de consiliul popular, a 
felului in care se preocupă 
.acestea de rezolvarea propune
rilor cetățenilor.

Comitetul nostru executiv 
este conștient de aceste nea
junsuri și se va strădui să per
fecționeze metodele ne spriji
nire și coordonare a activită
ții comisiilor permanente spre 
â le spori continuu contribuția 
la dezvoltarea orașului noslru.

Televiziune
MIERCl RI 13 MAI

'misiunii. Micros* an pre

«■misiune-concurs pentru

18.01) Deschiderea 
micra zilei.

18.05 Ex-Tcrra ’70 
școlari.

18,30 Actualitatea muzicală.
18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de scară.
19,20 Cabinetul economic TV.
19,45 Plimbare pe Lotru. Reportaj TV.
20,10 Telc-cineniatcca : „I. Vitelloni'. Un film 

de Federico Fellini. 
Telejurnalul do noapte.
Masa rotundă. C. Dobrogeanu-Gherea și 
locul lui in cultura românească. 
Imagini sonore... 
închiderea emisiunii.

22,00
22,15

Una deschisă, 
alta închisă

Călătorie în jurul lumiiI

îmbunătățiri privind 
C. Fcălătoriile

-Opera' cu multă dexte
ritate. Avea o metodă sim
plă dar eficace. Și, rezulta
tele erau întotdeauna cele 
scontate. Cum proceda ? Se 
ducea acasă la cineva, cerea 
eițiva bani împrumut și ur
mărea locul unde era pus 
restul. Apoi aștepta clipa in 
care proprietarii plecau de 
acasă și .opera” nestingheri
tă. Așa a procedat și cu Szocz 
Iotanda din Lupeni. După 
ce a descoperit undo ține 
bani- ~ 
ușa 
s-a i
de lei Și a plecat. In gra
bă ușa de la ieșire n-a mai 
put ut-o încuia, a rămas des
chisă...

După asemenea fapte, ușa 
nu se \a mai deschide pentru 
Ana C. o bucată bună de 
vreme...

a descoperit unde
iii. Coma Ana a deschis 

casei cu o cheie falsă, 
oprit la dulap, a luat 200

Pentru o găină
Cearta a pornit de la o 

găină și o perdea de nylon. 
Petrea Ion și Bolosin Viorel, 
aniindoi din Lupeni, au făcut 
schimb de locuințe. Dar, la 
plecare. Petrea a uitat o 
perdea in geam, iar Bolosin 
o găină in curte. Au conve
nit să rămînă una in schim
bul celeilalte. Fină la urmă 
însă lui Petrea i-a părut 
rău de perdea, iar lui Bo
losin î-a venit dorul de găi
nă. Și-au dat o intilnire în 
fata blocului lui Petrea. dar 
nu s-au înțeles și s-au luat 
la cearlă. .Apoi la bătaie. In 
urma încăierării. Bolosin a ră
mas fără un ochi. Iată cum 
o simplă necugelaro poate 
să coste enorm.

îngrădirea
Ghinchim Oros și Chiorea- 

nu Mihail au 'rut să-și îm- 
prejmuiascâ gradina. Dar n- 
a\ eau sir mă. Să cumpere din 
magazin nu s-au încumetat 
pentru că e... scumpă. Au 
găsit însă în incinta minei 
Lupeni. S-au frămintat cum 
să scoată sirma afară. Nu 
le-a fost greu pentru că paz
nicii păzesc doar... ghereta 
minei. Să nu se răcească. 
Așadar, cej doi au transpor
tat nestingheriți 
și au început
Cind lucrarea a fost pe ter
minate a venit și miliția.

Dacă știau cum se termi
nă îngrădirea—

,irma acasă 
îngrădirea.

I

Primul om care a efectuat 
singur o călătorie in jurul 
lumii a fost căpitanul Joshua 
Slokem. In primăvara anu
lui 1895, el a pornit pe un 
iacht din Newport (S.U.A.) și 
s-a înapoiat acolo după trei 
ani. două luni și două zile, 
parcurgind aproape 46 000 de 
mile. Este interesant faptul 
că Slokem nu știa să înoate.

închei tratamentul, 
datorez ?

— Nu, nu domnule, 
sînteți îndeajuns de sănătos 
pentru a suporta o asemenea 
lovitură 1

I

I
I

Povestiri vînătorești
in Groenlanda împuș- 
in fiecare zj cite doi

— Imposibil, îl întrerupe 
un amic. In Groenlanda nici 
nu există lei !

— Bineînțeles, cum să mai 
existe dacă i-am împușcat eu.

La teatru
Regizorul privește în sală 

prin vizorul cortinei și ju
bilează :

— Fraților, spune el acto
rilor. ii 
buie să 
tem în

in tre- 
sîn-

Avertisment
simt— Doctore, astăzi mă 

mult mai bine. A.ș dori să

Cît a costat 
descoperirea Americii?

In vechea mănăstire spa
niolă Monsanares s-au des
coperit documente din seco- | 
Iul al XV-lea, in legătură cu * 
descoperirea Americii. Din a- I 
cestea reiese că regina Isa- J 
bela și regele Ferdinand au 
poruncit ca din visteria re
gală să fie finanțată expe
diția lui Columb alocindu-i- 
se 36 000 pesetas, bani pe 
care acesta i-a primit o par
te la plecare, iar restul la 
întoarcere cind s-a aflat că 
această descoperire va îm
bogăți coroana spaniolă cu 
neprețuitele pămînturi de 
peste mări. După cum reiese 
din documente, lui Columb 
i s-au plătit doar 1 600 pe
setas. ajutoarelor lui — căpi- . 
tanii celor două corăbii — | 
Cile 900 pesetas, iar marina
rilor cite 12,5 pesetas pe lu
nă. Construirea corăbiilor a 
costat 14 000 de pesetas, iar 
proviziile echipajului — 2 000 
pesetas. Dinlr-un calcul su
mar reiese că descoperirea 
Americii nu a costat mai 
mult de 500 000 dolari.

I

I

L

Râspunzind cerințelor sporite 
are se pun an de an in fața 

transportului feroviar, noul 
mers al trenurilor aduce îm
bunătățiri substanțiale menite 
să satisfacă exigențele publicu
lui călător.

Importantele lucrări de mo
dernizare a căii ferate pentru 
care statul nostru alocă fonduri 
tot mai însemnate au dus la 
sporirea capacității de trans
port, la completarea parcului 
de material rulant, creindu-se 
condițiile materiale necesare 
desfășurării intr-un timp scurt 
și in siguranță deplină a circu
lației trenurilor.

Pentru a face cunoscute pu
blicului călător din Valea Jiu
lui prevederile noului mers a.l 
trenurilor, ce va intra in vi
goare la 31 mai a. c.. am cerut 
conducerii stației C.F.R. Petro
șani să ne furnizeze unele a- 
mănunte.

„Mersul trenurilor care intră 
in vigoare de la 31 mai 1970 
aduce îmbunătățiri în transpor
tul călătorilor pe calea ferată 
prin mărirea gradului de con
fort în urma introducerii în 
garniturile trenurilor a vagoa
nelor noi. prin creșterea vite
zei comerciale a trenurilor și 
prin legăturile mai bune create 
in stațiile noduri.

Orele de plecare și sosire a 
trenurilor în Petroșani au fost 
fixate ținindu-se cont de inte
resele majorității întreprinderi
lor și școlilor'.

Examinînd graficul noului

mers, rezultă că. în general, în
tre plecările și sosirile trenuri
lor de călători din și in stația 
Petroșani nu sint deosebiri e- 
sențiale. Așa. de exemplu, tre
nurile accelerate iși păstrează 
aproape in întregime vechiul 
orar de mers. Situația este a- 
ceeași și la trenurile de persoa
ne locale.

Se oferă, totuși, publicului 
călător și o noutate. Pentru 
mai buna deservire a muncito- 
rilor navetiști Și elevi, pe dis
tanța Petroșani — Lupeni s-a 
introdus o pereche de trenuri 
în plus, cu plecarea spre Lu
peni la ora 8,05 și sosirea in 
Petroșani la 15,09. In același 
scop, garnitura trenului care 

.sosește de la Simeria Ia ora 
6.23- și pleacă spre Simeria la 
15,26. este compusă din 13 va
goane clasă, dintre care două 
de clasa întîi.

Tot pentru îmbunătățirea 
condițiilor de călătorit, garni
turile trenurilor care pleacă din 
Petroșani, spre Lupeni. la ora 
6j45 și 14.45. respectiv, care 
sosesc de la Lupeni la 8.46 și 
16.45 șînt formale din vagoane 

. mpe patru osii cu un grad de 
confort sporit.

Adăugăm că, sub aspectul ge
neral. noul mers al trenurilor 
creează legături imediate în 
marile stații, că s-au introdus 
trenuri, sau vagoane directe, 
între marile centre economice 
și culturale și Capitala țării, 
spre stațiunile de odihnă și tra
inmen t.

PATRIOTICĂ
Podul de peste Jiul de est 

dintre abator și cartierul 
Gîrbești din Petroșani, ne
cesita importante lucrări 
de reparație. Luind proble
ma in discuție, pensionarii, 
locuitori ai cartierului Gîr
bești, au hotârit să răspun
dă chemării Serviciului de 
gospodărie ol municipiului 
participind prin muncă pa
triotică la executarea ma
noperei de demontare a 
platformei uzate și înlocui
rea ei cu una nouă din 
dușumele de stejar, puse 
la dispoziție de Consiliul 
popular ol municipiului.

Astfel, în ziua de 4 mai 
s-a trecut la înfăptuirea 
măsurilor de organizare a 
lucrării, prin sortarea și

transportarea la fața locu
lui a materialelor necesare, 
urmate de executarea 
crării propriu-zise.

In prezent lucrarea 
în plină desfășurare, 
îndrumarea tehnică a 
ciului de gospodărie 
dulgherului Ladislau 
pensionarii Solomon 
Costică Bogza, Todor Ro- 
vinar, Iosif Csenteri, losif 
Barbura și alții, execută în
locuirea cu material nou 
a platformei carosabile a 
podului pe întreaga supra
față de 165 metri pătrați, 
asigurînd în acest fel buna 
desfășurare a circulației 
peste acest punct de trece
re a Jiului.

Iu-

este
Sub 

servi-

Moț,

D. IOSIF

„SFÎRȘITUL LUMir lv
In ce a constat

„cataclismul**
a-Ce fenomene cosmice au 

vut loc in noaptea respectivă ? 
Citeva — cu totul minore : 
pariția unui ecran luminos 
înainte de răsăritul soarelui, 
o cădere neînsemnată de me
teoriți la Bilbao, o slabi miș
care seismică înregistrată de 
Observatorul din Livorno la 
ora 3.25, provocată de contac
tul cozii cometei cu atmosfera 
terestră, citeva descărcări e- 
lectrice obișnuite 
Madridului, o cădere 
nată de pietricele In 
Provence.

Intr-un comunicat 
cheu se putea citi i 
cc Păminlul
cometei, aparatele Stației de 
magnetism terestru a Politeh-

a-

deasupra 
neinsem- 
regiunea

din Aa- 
,,In timp 

traversa coada

nicii din Aachen au înregis
trat. intre orele 1—3, la 19 
mai. perturbări accentuate in 
cimpul magnetic orizontal*.

Milioane de oameni de pe 
glob au răsuflat ușurați. Co
meta mai putea fi văzută. în 
timpul nopții, timp de citeva 
săptămini. Imaginea ei se 
micșora tot mai mult, pină ce 
dispăru din nou. pierzindu-se 
in depărtările infinite din ca
re a venit.

Aceeta este filmul eveni
mentelor din mai 1910, rezul
tat dintr-o inexplicabilă ne
înțelegere a unor astronomi.

Punctul de vedere al oame
nilor de știință de astăzi este 
câ in 1910. coada cometei 
Halley, a cărei lungime este 
apreciată la citeva milioane 
km, a fost traversată ..proba
bil" de Pămint. fără ca pe 
globul’ nostru să se fi putut 
observ^ demn de men
ționat...

Există o primejdie 
viitoare ?

In anul 1985 urinează ca a- 
eeastâ cometă Halley să se 
ivească din nou. S-ar putea 
naște întrebarea ce fenomene 
vor fi de așteptat atunci ? 
Răspunsul oamenilor de ști
ință este următorul : in nici 
un caz mai mult decit un 
magnific spectacol al naturii, 
sub forma unei căderi de me
teoriți, care nu justifică nici 
un fel de temeri. S-a calcu
lat ci pe Pâmint nu vor pu
tea cădea cu acest prilej de
cit în total cel mult 250 000 
kg de meteoriți — o cantitate 
infimă de materie dacă se ți
ne seama de suprafața globu
lui, pe care se va împrăștia.

In orice caz, știința de as
tăzi a stabilit că o ciocnire 
intre Pămint și alt corp ceresc 
este complet exclusă.

— Sfirșit —
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abia se naște, 
luni in urmă o 
batea țara, 
primul grup energetic 
210 megawați de la Mintia 
o intrat în funcțiune. 
Atunci, intr-o zi răcoroasă 
de noiembrie s-a scris o 
nouă filă in istoria electri
ficării patriei noastre. Cu
plarea primului grup la sis
temul energetic național a 
fost o victorie de prestigiu 
dar marca numai o treaptă 
a „marșului" neîntrerupt 
pentru împlinirea unei im
portante misiuni încredin
țate celor care creează noi 
surse de 
tru țară.
rea sporită după prima iz- 
bindă, constructorii și mon
torii s-au avintat în preten
țioasa muncă pentru defi
nirea viitoarei termocentra
le. Rînd pe rind s-au 
conturat alte cazane și tur
bine, s-au făcut noi legă
turi cu sistemul hidrotehnic 
și a fost închegat cel de-al 
doilea grup energetic, a 
cărui descriere prin cuvin
te e o încercare minoră de 
a-f defini. Alături și împre
ună cu comuniștii sute de 
oameni și-au pus la încer
care experiența și puterea 
de creație, au selecționat 
cu grijă metodele și proce
deele cefe mar eficiente de 
lucru. Pe traiectoriile aces-

succeselor s-au întilnit 
adesea echipele de montori 
conduse de Gheorghe Tu- 
dose, loan Matei sau Cor
nel Habor, oamenii de sub 
comanda inginerului Ludo
vic Szilagy, făurarii 
construcții dirt beton 
frunte cu inginerul 
Cordea, meșterii inginerului 
losif Vereșezan care au 
cucerit recordul înălțimilor 
industriale din țară și mul
te altele. Orice încercare 
de individualizare a eviden- 
țiaților este însă foarte re
lativă și neputincioasă de 
a exprima adevărul în toa
tă plenitudinea lui. La Min
tia se făurește o grandioa
să operă energetică, iar 
aceasta întruchipează mă
reția muncii colective. Efor
turile individuale s-au unit 
in biichetul succeselor ge
nerale care înseamnă prac
tic terminarea mai devreme 
a cazanului și turbinei nr. 
2 care se măsoară cu scur
tarea termenului de execu
ție la majoritatea obiecti
velor cuprinse in plan. De 
citeva săptămini șantierul 
a intrat sub tensiunea fi
rească a probelor și a altor 
pregătiri minuțioase pentru 
cea de a doua premieră. 
Alături de montorii aflați 
în plină acțiune, energeti- 
cieni verifică diverse insta
lații și supraveghează pro-

cum ne-a spus Iov. Florian 
Niculescu, secretarul comite
tului de partid, angajamen
tul va fi respectat și poate 
chiar depășit. Pînă la 20 
iunie cel de al doilea grup 
de 210 megawați va fi co
nectat la sistemul energetic 
al țării. De fapt în afară de 
alte pregătiri pentru apro
piata premieră s-a făcut 
spălarea acidă a cazanului 
nr. 2, s-a terminat cu o 
săptămînâ mai repede suf
larea conductelor aferente 
turbinei nr. 2, au început 
probele la transformatorul 
de 250 MVA, avansează 
erorile la gospodăria 
cărbune etc. Pînă la 
mai și rotorul turbinei 
intra în examenul probelor.

Cu un an in urmă ingine
rul leronim Rusan, directo
rul întreprinderii pentru 

de 
ne oferea amă- 
comparații impre- 
despre ce urma 
Mintia. Acum, no-

întreprinderii 
centrale termoelectrice 
la Deva 
nunte și 
sionante 
să fie la 
ul tablou energetic iși pre
zintă cartea de vizită. Peste 
citeva săptămini acest 
blou va găzdui cea 
cfoua premieră. „Steaua" 
de pe Mureș va da țării 
alte milioane de cai putere, 
iar acest eveniment consti
tuie prologul altor premiere 
similare care urmează să 
aibă loc pe marele șantier.

SPORT.SPORT.SPORT
Gimnastică

UN REZULTAT
NU CHIAR SLAB

Simbătă și duminică s-a des
fășurat în frumoasa sală de 
sport din Timișoara campiona
tul național pe echipe, cate
goria maestre. Au participat 14 
reprezentative de județe cu tot 
ce are mai bun fiecare în ma
terie de gimnastică. Județul 
Hunedoara a fost reprezentat 
de echipa Școlii sportive Pe
troșani, antrenată și însoțită la 
competiții de către neobositul 
profesor Eugen Petcrfi. Lupta 
a fost acerbă, mai ales că se 
întîlneau cei mai buni gimnaști 
din țară, membri ai cluburilor 
sportive Dinamo București, Pe
trolul Ploiești și ai altor clu
buri puternice. Participind cu 
6 gimnaste — Iuliana Mustață, 
Dorina Boiangiu, Rodica Hor- 
goș. Ileana Demeter, Maria 
Vass și Florica Urs — echipa 
Școlii sportive Petroșani a o- 
cupat un modest loc 12. to
tuși destul de bun dacă îl ra
portăm la condițiile de pregă
tire nu întocmai bune ale e- 
levilor petroșăneni și la va
loarea concurenților, dacă ne 
gindini că tinerele gimnaste ale 
profesorului Peterfi participă 
pentru prima oară la un con
curs de asemenea anvergură.

De altfel, profesorul Peterfi 
se declara mulțumit de compor
tarea elevelor sale, chiar de 
locul obținut, avind in vedere 
eă cea mai valoroasă compo
nentă a echipei, Florica Urs, 
a concurat accidentată. Antre
norul ne spunea că are mate
rial uman deosebit de valoros 
și de maleabil, dar nu arc încă 
mijloacele cu cure să-l mo
deleze. Arc dreptate profe
sorul Peterfi și ne permitem 
să adresăm o întrebare celor 
caro au datoria să sprijine ac
tivitatea tinerelor talente de la 
Școala sportivă din Petroșani : 
unde se vor pregăti gimnastele 
pentru finala campionatului na
țional al școlilor sportive, care 
va avea loc in iunie în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dacă 
sala sportivă a Liceului teore
tic din Petroșani este transfor
mată in magazie de mobilier 
școlar ? Am vrea să auzim des
pre mai mult sprijin in această 
direcție.

In cadrul campionatului mu
nicipal de volei, la Lonea s-a 
disputat partida dintre Parin- 
gul și B.A.T. Petroșani. La 
capătul a cinci seturi, echipa 
gazdă a cîștigat la limită, cu 
3~2- A fost un meci in care de 
multe ori nervii au cedat, și 
vociferările în teren au fost 
abundente. Cu toate acestea, 
a surprins plăcut faptul că lo- 
nenii prezintă o echipă omo
genă. cu reale talente care, 
pregătindu-se mai mult, ar pu
tea să obțină* rezultate mai 
concludente. Iată cum a decurs 
jocul! în primul set, după ci
teva mingi bine plasate, in ca
re blocajul oaspeților a fost de
pășit. gazdele conduc cu 
o revenire de moment a 
șănenilor și scorul este

12—6; 
petro- 
12—8.

Gazdele preiau serviciul și 
punctează de încă trei ori, cîș- 
tigind cu 15—8.

Urmează al doilea set, termi
nat cu 17—15 tot pentru Ioneni. 
A fost cel mai disputat set, 
in care doar mobilizarea lone- 
nilor a' făcut ca victoria .. 
suridă echipei gazdă după un 
final de set spectaculos.

Următorul set a adus și o 
spectaculoasă răsturnare de si
tuație. Lonenii, avind două se
turi ciștigate, .
joace relaxat. Echipa 
neană nu se 1 
tată și trece I 
Avind în Bitir .. .. ..
buni coordonatori, oaspeții ciș- 
tigă setul cu 16—14. Dușul re
ce. in loc să-i trezească pe lo- 
neni. ii inhibă mai mult. Ata
curile lor sint ratate cu seni

RUGBI Stiinta II----------- 5 ,
Meciul de divizia B 

Știința II Petroșani și 
Cluj a plăcut prin spectaculo
zitate și deplina sportivitate in 
teren a celor 30 de combatanți, 
încă din primele minute ale 
Intîlnirii, petroșănenii iau con-

să

și-au permis să 
” ’ petroșă- 
lasă mult invi- 
la atac decisiv.

și Drăcea doi

dintre
,u- ducerea prin Martin, care trans

formă o lovitură de pedeapsă 
de Ia 25 de metri. Oaspeții for
țează cgalarea și o obțin prin 
Deneș care realizează o încer
care rămasă netransformată. 
Rezultai 3—3. După pauză me
ciul are același aspect plăcut,

natale, dind posibilitate oaspe
ților să egaleze situația, cîști- 
gind setul al patrulea cu 15—13. 
Deci 2—2. Ultimul set a făcut 
o frumoasă propagandă volei- 
balisticâ. Ceasornicul echipei 
lonene a început să funcțione
ze mai precis, loviturile lui 
Dima. Maidic și Leach fiind 
puncte sigure. Oaspeții au ..că
zut” inexplicabil, dind posibili
tate echipei din Lonea să cîș- 
tige setul decisiv cu 15—6. A 
fost un frumos spectacol vo- 
leibalistic care, din păcate, n-a 
avut prea mul ți spectatori. Re
marcăm jocul bun practicat de 
Maidic. Dima. Leach de la lo- 
neni și Bitir, Drăcea, Ciotu de 
la petroșăneni. A arbitrat Pri- 
cop Ferdinand (Petroșani).

Nicolae POPA

Cluj 3-3
interesant, dar scorul nu se mai 
modifică pînă în final. Am re
marcat jocul bun al lui Mărgi- 
neanu, Butaru și Dascălu de la 
Știința II, Boitoș, Deneș și 
Huszar de la „U“ Cluj. Foarte 
bun arbitrajul Iui Nicolae Vi
zitiu din București.

JOI 14 MAI
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții; 6.05—9,30 
Muzică și actualități: 7.00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii 
române; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Cîntece cu și fără 
cuvinte; 11,05 Pagini din o- 
perete românești; 11.15 Din 
țările socialiste: 11,30 Din 
veacul lui Stradivarius: 11.45 
Sfatul medicului: 12,00 Reci
tal de operă; 12,15 Formația 
Jerry Mengo: 12.25 Știința la 
zi: 12,30 Intilnire cu melo
dia populara și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidia
nă; 13,22 Din creația com
pozitorului Nicolae Kircules- 
cu: 13,45 Piese folclorice de 
virtuozitate: 14,00 Caleidoscop 
muzical: 14,40 Radio publici
tate: 14.50 Jocuri dunărene; 
15.00 — 100 dc legende ro
mânești: 15,30 Compozitorul 
săptăminii; 16.00 Radiojur
nal: 16,20 Cîntece populare: 
16,50 Prelucrări corale: 17.05 
Antena tineretului: 17.30 Mu
zică populară: 18,10 Orizont 
științific: 18.30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio; 19.30 Săptămînâ unui 
meloman: 20.05 Tableta dc 
seară: 20,10 — 365 de cîn
tece; 20,20 Argheziană: 20.25 
Zece melodii preferate: 21,00 
Convorbirile de joi; 21220 Un 
cintec, trei interpreți; 21.30 
Moment poetic; 21,35 Solis
tul serii — Dan Spătarii: 
22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 2220 Sport; 
0.03—5,00 Estrada nocturnă.
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Spre a lărgi aria sporturilor de masă in municipiul 
nostru s-a stabilit un program de folosire a bazelor spor
tive din toate localitățile Văii Jiului de către toți acei ce 
doresc să practice exercițiile fizice și sporturile preferate. 

'Redăm mai jos zilele in care asociațiile sportive pun 
la dispoziția amatorilor bazele lor sportive.

Asociația sportivă Minerul Uricani: Zilnic, de diminea
ța pină seara pentru volei și fotbal ; Asociația sportivă 
Minerul Lupeni : In fiecare luni și simbâtă de dimineața 
pină seara pentru atletism și fotbal; Asociația sportivă Mine
rul Vulcan : In fiecare luni, miercuri și simbâtă, de diminea
ța gină seara pentru atletism, handbal, volei, popice și fotbal: 
Asociația sportivă Jiul Petroșani : In fiecare luni și simbătă 
de dimineața pină seara pentru atletism, handbal și volei ; 
Asociația sportivă C.F.R. Petroșani ; In fiecare luni și sim
bătă de dimineața pină scara pentru atletism, fotbul și 
volei ; Asociația sportivă Jiul Petrila: In fiecare luni și 
simbătă de dimineața pină seara pentru atletism, fotbal și 
handbal; arena de popice și sala de sport, zilnic pînă la

masă in municipiul nostru
orele 14 : -Asociația sportivă P«ringul Lonea : In fiecare luni □ 
și simbâtă de dimineața pînă seara pentru atletism- fotbal, JEj 
iar terenul de volei in fiecare zit arena de popice în fie- 
care luni» vineri și simbătă toată ziua; Asociația sportivă Mi- 
nerul Anmoasa: In fiecare luni și simbătă toată ziua pentru E
atletism, fotbal, volei și popice ; Asociația sportivă Utilajul ■
Petroșani : In fiecare luni și simbâtă. de dimineață pînă pj 
seara, și zilnic, de dimineața pină la orele 14. pentru popi- 
ce; Asociația sportivă Viscoza Lupeni: In fiecare Luni și rz 
simbâtă, de dimineața pină seara, .și zilnic, de dimineața E 
pînă la orele 14, pentru popice.

Asociațiile sportive se vor îngriji să afișeze la loc vizi- ... 
bil programul de antrenamente, iar profesorii de educație B 
fizică \or coordona și îndruma activitățile sportive ce se 
organizează dc către școli și licee la nivelul fiecărui oraș.

V. VLADISLAV
Președintele C.M.E.F.S. 

Petroșani
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MIERCURI 13 MAI 1970

Vizita președintelui 
Republicii Zambia, 

dr. Kenneth David Kaunda

(I'rmare din pag. I)

Sosirea 
la Baia Mare

După vizitarea cooperativei 
agricole de producție din co
muna Otopeni. președintele Re
publicii Zambia împreună cu 
soția, și celelalte persoane ofi
ciale zambiene au plecat cu un 
avion special la Baia Marc.

Oaspeții sînt însoțiți in vi
zita prin țară do Manca Mă- 
ncscu. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, cu soția. Con
stantin Stătcscu. secretarul 
Consiliului de Stat. Ion Drin- 
ceanu. ambasadorul României 
în Republica Zambia, și de 
alte persoane oficiale.

Intr-o atmosferă festivă — pe 
clădirea aerogării erau arborate 
drapele române și zambiene, iar 
pe mari pancarte înscrise urări 
de bun venit — președintele 
Kaunda și soția au fost salutați 
la coborirea din avion de pre

ședintele Consiliului popular 
județean Maramureș. Glieorghe 
Blaj, cu soția, de primarul mu
nicipiului Baia Marc, Ioan 
Vijdeluc, și do alte oficialități 
locale.

După solemnitatea primirii, 
coloana de mașini se îndreaptă 
spre reședința rezervată oaspe
ților.

Bucuroși de vizita, pe care 
solii poporului Zatnbiei o în
treprind in localitatea lor mii 
de băimărenî le-au făcut o 
călduroasă primire

Seara, la Teatrul liric, oas
peții au asistat la un spectacol 
oferit de Ansamblu! de cintcce 
și dansuri din localitate. Pro
gramul a prilejuit cunoașterea 
nemijlocită a bogăției și fru
museții tradițiilor folclorice din 
această regiune a patriei noas
tre.

VARȘOVIA

VARȘOVIA 12. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu transmite : La Varșovia s-a 

XXIV-, 
sesiune a Consiliului dc Ajutor 
Economic Reciproc. Delegațiile 
celor opt state socialiste care 
participă la lucrările sesiunii 
sînt conduse de prim-miniștrii 
din Bulgaria — Todor Jivkov, 
Cehoslovacia — Lubomir Strou- 
gal, R. D. Germană — Willi 
Stoph. Mongolia — Jumjaaghiin 
Țedenbal, Polonia — Jozef Cy-

România — Ion 
Maurer, Ungaria — 

Uniunea Sovietică 
ei Kosighin. 
de asemene

Gheorghe
Jeno Fock,
— Alexe. ‘ _

Este, de asemenea, prezentă 
o delegație a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Aleksandar Grlici- 
kov. vicepreședinte al Vecei E- 
xecutive Federale.

In prima ședință J. Cyran- 
kicwicz. a prezentat un refe
rat consacrat aplicării ideilor 
leniniste in colaborarea țărilor 
socialiste.

Lucrările sesiunii continuă.

Consiliul de Securitate a aprobat în unanimitate 
recomandarea :

BAHREIN-UL SA DEVINĂ
stat independent

st suveran
1

NAȚIUNILE UNITE 12 <A- 
gerpres). — Consiliul de se
curitate a aprobat luni, in u- 
nanimitate, recomandarea ca 
teritoriul Bahrein, din Gol
ful Persic, să devină stat in
dependent Și suveran, liber 
de a hotărî singur asupra 
relațiilor sale cu alte state. 
Această recomandare . a fost 
făcută în raportul prezentat 
secretarului general al O.N.U.. 
U Thant, de către Vittorio 
Winspeare Guiciardi. directo-

rul general al Oficiului eu
ropean al O.N.U. din Geneva, 
care, la cererea guvernelor 
Marii Britanii și Iranului a 
condus luna trecută o misiu
ne in Bahrein. Misiunea era 
însărcinată să stabilească do
rințele populației acestui te
ritoriu. Winspeare a subliniat 
în raport că populația din 
Bahrein „este virtual unani
mă in dorința creării unui 
stat pe deplin independent și 
suveran".

I

Declarația
R. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o decla
rație in care condamnă Statele' 
Unite și administrația de la 
Saigon pentru trimiterea unor 
trupe și nave de război spre 
Pnom Penh cu scopul de a 
intensifica intervenția în Cam
bodgia.

gu- 
arată 
hotă-

Poporul vietnamez și 
vernul R. D. Vietnam, se 
în declarație, cer în mod 
rit ca Statele Unite și adminis
trația saigoneză să pună capăt 
imediat actelor lor agresive. 
S.U.A., precum și autoritățile 
de la Saigon și Pnom Perih, 
poartă răspunderea pentru toa
te consecințele pe care le pot 
avea aceste acțiuni.

VIAȚA INTERNAȚIONALA
VIENA

A șasea reuniune 
de lucru 

sovieto- americană 
in problema 

limitării cursei 
inarmărilor 
strategice

VIENA 12 (Aegrpres). — In 
clădirea ambasadei Uniunii So
vietice din Viena a avut loc 
marți cea de-a șaptea reuniune 
de lucru sovielo-americană in 
problema limitării cursei înar
mărilor strategice.

Cele doua delegații au fost 
conduse de Vladimir Semionov 
(U.R.S.S.) și Gerard Smith 
(S.U.A.). Următoarea înlilnire 
va avea loc vineri la sediul am
basadei americane.

---- ★-----

întrevederile 
ambasadorului 

Cornel.u Bogdan, 
la Uiiawa

OTTAWA 12. (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Mitchell Sharp, a pri
mit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Canada, 
Corneliu Bogdan, cu care a 
avut un schimb de vederi asu
pra stadiului actual al relații
lor romano-canadiene. Cu oca
zia prezentei sale la Ottawa, 
ambasadorul român a avut 
întrevederi cu președintele Ca
merei Comunelor a Canadei și 
cu ministrul canadian pentru 
industrie, și comerț, Jean Lua 
Pepin.

ORilNIUl APROPIAT
Unități ale armatei israeliene au pătruns 
marți dimineața pe teritoriul libanez

• Riposta trupelor libaneze ® In lupte au in
tervenit aviația și trupe siriene ® Unitățile is- 
raeliene au început să se retragă • Libanul a 

cerut convocarea Consiliului de Securitate
BEIRUT 12 (Agerpres). — U- 

nități motorizate israeliene, 
sprijinite de artilerie și aviație, 
au pătruns marți dimineața pe 
teritoriul libanez, desfășurind 
operațiuni in regiunile Arkoub 
și Marjeyoun. situate în sudul 
țării.

Anunțind pătrunderea unită
ților israeliene. un comunicat 
oficial publicat la Beirut a pre
cizat că armata libaneză a ri-, 
postat acestui atac.

In sprijinul forțelor libaneze, 
angajate în luptă cu unități is
raeliene. au intervenit aviația și 
trupe siriene — se anunță diq 
Damasc. Totodată, la Bagdad, 
și Antman s-a făcut cunoscut 
că trupele irakiene staționate 
în Iordania și. respectiv, for
țele iordanienc au deschis focul

împotriva pozițiilor israeliene 
din Valea Iordanului. De ase
menea. purtători de cuvjnt ai 
unor organizații palestiniene de 
guerilă au informat că unită
țile lor au participat la lupta 
împotriva forțelor israeliene.

Luptele care s-au desfășurat 
în sudul Libanuiui au durat 
circa 14 orc, s-a anunțat la 
Beirut, prccizîndu-sc că unită
țile israeliene au început să 
se retragă.

In urma pătrunderii trupelor 
israeliene pe teritoriul libanez, 
Consiliul de Miniștri al Liba
nului s-a întrunit de urgență. 
La sfirșitul reuniunii, premie
rul Rashid Karame a anunțat 
că Libanul a cerut convocarea 
urgentă a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Dezbaterile dm Consiliul
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 12 (A- 
gerpres). — Consiliul dg Secu
ritate s-a întrunit marți la ora 
17,35 (ora Bucureștiului) într-o 
ședință urgentă ca uriparc a 
cererilor prezentate de Liban și 
Israel.

La începutul ședinței, secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat că. potrivit

BUDAPESTA 12. — Corespondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Banca Națională ungară a semnat recent 
cu consorțiul bancar „Bank of London and south America 
Ltd." (BOLSA), unul dintre cele mai importante acorduri 
financiare din ultimii ani; potrivit acestui acord se va 
acorda Băncii Naționale ungare un credit de 30 milioane 
dolari, rambursabili în trei ani.

Același consorțiu a pus anul trecut la dispoziția Băncii 
Naționale ungare un alt credit de 15 milioane dolari pentru 
dezvoltarea industriei aluminiului.

Creditul acordat recent va fi folosit, după cum scrie 
ziarul ..Magyar Hirlap", pentru asigurarea creșterii produc
ției industriei farmaceutice ungare. în următorul plan cin
cinal. cu 25—30 la sulă. Pe această bază și exportul ungar 
de medicamente se va dubla.

Expoziție industriala
sovietica la Paris

informațiilor primite din par
tea comandantului observatori
lor O.N.U. de la frontiera li- 
bano-israeliană, 40 de tancuri 
israeliene au pătruns marți di
mineața pe teritoriul Libanului. 
U Thant a adăugat că un re
prezentant militar israelian a 
informat pe observatorii O.N.U. 
că „acțiunea întreprinsă este 
îndreptată împotriva bazelor 
comandourilor palestiniene de 
pe teritoriul libanez".

Reprezentantul Libanului. E- 
douard Ghorra, a solicitat Con
siliului de Securitate să ceară 
„retragerea imediată și totală 
a trupelor israeliene și să con
damne această agresiune".

Reprezentantul Israelului, Jo
seph Tekoah, a anunțat că tru
pele israeliene au început pre
gătirile în vederea părăsirii re
giunii în care au pătruns.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat, apoi in unanimitate o 
rezoluție interimară, propusă de 
Spania și Zambia, care cere 
„retragerea imediată a tuturor 
forțelor armate israeliene de pe 
teritoriul libanez*.

Consiliul de Securitate a ho- 
tărit, totodată, să-și continue 
lucrările, urmînd a se întruni 
într-o nouă ședință marți la 
ora 22,30 (ora Bucureștiului).

A

Intîlnirea președintelui Nixon 

cu guvernatorii statelor americane
WASHINGTON 12 (Agerpres). — Președin

tele Nixon s-a intilnit luni după-amiază la 
Casa Albă cu guvernatorii statelor americane, 
cu care a discutat ..politica Statelor Unite in 
Asia de sud-est și repercusiunile acesteia asu
pra situației interne*. In cercurile apropiate 
Casei Albe se relevă că tema principală a 
discuțiilor a constituit-o amploarea pe care au 
luat-o in S.U.A. protestele împotriva politicii 
administrației.

Agențiile americano de presă informează că 
intilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă în

cordată. Intre vicepreședintele Spiro Agnew, 
care a fost prezent la discuții, și mai mulți 
guvernatori a avut loc un schimb do replici 
dure. Citind declarațiile făcute ulterior de 
guvernatorii David Cargo (statul New Mexico) 
și Kenneth Curtis (statul Maine), agenția UPI 
relevă că vicepreședintele ar fi proferat unele 
atacuri la adresa conducerilor universitare a- 
mericane, ceea ce l-a determinat pe guvernato
rul Kenneth Curtis să declare că „Administra
ția trebuie să dea dovadă de mai mare reți
nere in afirmațiile pe care le face*.

Operațiunile militare
din Cambodgia

PREZENTE
(Agerpres). 
situată la

PNOM PENH 12 
— Regiunea Takeo, 
sud de Pnom Penh, a devenit 
„punctul fierbinte" al operați
unilor trupelor americano-sai- 
goneze în Cambodgia. in pe
rimetrul regiunii menționate au 
avut loc cele mai intense cioc
niri dintre trupele !niervcn(ic- 
niste și forțele rezistentei 
populare. »

Ciocniri de intensitate simi
lară au fost semnalate și în 
regiunea Kampot, situată în 
Golful Siam, unde unităli'e a- 
mericane și saigoneze au ata
cat orașul Kampot, cucerit de 
forțele de rezistență populară.

Pe de altă parte, menționea
ză corespondenții agențiilor de 
presă, unitățile americane și 
saigoneze au cucerit localitatea

Neak Leung, situata p? fluviul 
Mekong, cu ajutorul ur.-i ade
vărate armade constituite din 
peste 130 de nave, a unui in
tens bombardament cu rachete 
și a tancurilor amfibii.

Forțele palriotice, relatează 
de la fala locului coresponden
tul agenției Fance Press*?, s-au 
repliat in jungla înconjurătoare, 
cu copaci a căror înălțime de
pășește adesea 100 de metri. 
Părăsit de locuitorii săi. ora
șul este populat, în prezent, 
numai de trupele americane și 
saigoneze, scrie coresponden
tul.

Potrivit unor surse, oficiale 
americane, totalul trupelor 
S.U.A. angajate în Cambodgia 
se ridică la 50 000 de militari.

La 15 mai, la Paris

O reuniune urgentă 
a partidelor comuniste 

din țările
Europei occidentale

PARIS 12 — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Gheor
ghiu, transmite: La sediul 
P.C.F. s-a anutat că la 15 mai 
va avea loc la Paris o reuni
une urgentă a partidelor co
muniste din țările Europei oc
cidentale. Participanții la întîl- 
nire vor examina o serie de 
initiative în vederea unor ac
țiuni mai ample de solidaritate

cu popoarele Vietnamului, Ca:n- 
bodgiei și Laosului, împotriva 
agresiunii americane, pentru 
pace. Reuniunea a fost con
vocată la inițiativa P.C. Fran
cez și a P. C. Italian.

U.R.S.S. salută
formarea Frontului

ROMANEȘTI

Expoziție
cu vînzare de produse
textile și artizanat ro
mânești la Straubing

(R.F.G.)
BONN 12 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite: In orașul 
Straubing din Bavaria a avut 
loc deschiderea unei expozi
ții românești cu vînzare de 
produse textile și artizanat.

Expoziția, care ocupă mai 
multe etaje ale magazinului 
Modehaus din localitate, pre
zintă un bogat sortiment de 
produse textile, precum și ar
ticole de artizanal: costume 
naționale, cusături de mină 
cu motive folclorice, incrus- 
lături în lemn, ceramică. Res
taurantul magazinului oferă, 
de asemenea, specialități cu
linare românești, pregătite 
de maeștri bucătari bucureș- 
leni.

Expoziția a trezit un deo
sebit interes in rîndul publi
cului din localitate și împre
jurimi.

Succesul corului
„Madrigal" la

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres, Laurenliu 
Duță, transmite : Una dintre ce
le mai mari expoziții comer- 
cial-induslriale organizate de 
Uniunea Sovietică in străină
tate va fi deschisă la 12 iunie 
la Paris, a declarat luni la o 
conferință de presă Pavel Cer- 
veacov, directorul viitoarei ex
poziții.

Suprafața închiriată pentru 
această expoziție — 12 000 mp 
— este egala cu cea ocupată 
de pavilioanele sovietice la ex
poziția universală de la Mont-

real și aproape de două 
mai mare decît cea a sălii cen
trale de expoziții din Moscova.

La standurile expoziției par
ticipă 26 organizații de comerț 
exterior sovietice, precum și 
Academia de științe a (J.R.S.S., 
Comitetul de stal sovietic pen
tru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice și două re
publici unionale: Gruzia și 
Letonia.

O navă purtînd la bord ins
talațiile și obiectele ce vor fi 
expuse la Paris a plecat din 
portul Riga spre Le Havre.

ori

Ninsori în Portugalia
LISABONA 12 (Agerpres). — Deși în majoritatea țări

lor europene primăvara a intrat în drepturile sale, în unele 
părți ale bătrînului continent se pare că iarna se hotărăște 
greu să-l părăsească. In ultimele 48 de ore, in regiunile de 
nord ale Portugaliei a nins abundent, prilejuind mari difi
cultăți traficului rutier intre provinciile Guarda și Covilha.

In capitala țării continuă să plouă, lucru neobișnuit in 
această perioadă a anului.

Convorbiri preliminare la Kassel

La Paris a început campania „Opriți poluarea' sub egida prefecturii poliției, pentru a 
permite automobiiiștilor să facă verificarea gratuită a mașinilor dacă țevile de eșapament 
nu elimină mai mult oxid de carbon față de barem. In cadrul acestei campanii împotriva 
poluării un centru mobil de control se deplasează în fiecare zi in alte cartiere pariziene.

In foto: Un centru de conlrol mobil in timpul verificării unui automobil.

CURT
KASSEL 12 (Agerpres). — O 

delegație a R. F. a Germaniei, 
condusă de Ulrich Sahm. direc
tor la Cancelaria federală, .și o 
delegație a Republicii Democra
te Germane, avînd in frunte 
pc Gerhard Schussler. șef ad
junct al Biroului Consiliului 
de Miniștri, s-au intilnit marți 
în orașul Kassel dir 
pentru a discuta aspet

nice ale viitoarei întilniri din
tre cancelarul W. Brandt și 
primul ministru W. Stoph. Con
vorbirile celor două delegații 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de lucru și au fost utile, a de
clarat presei conducătorul de
legației R.F.G.. Sahm.

Delegația R.D.G. a părăsit 
marți seara orașul Kassel, ina- 
poindu-se la Berlin.

• TURNEUL ZONAL FEMI
NIN DE ȘAH DE LA VRNJA- 
CKA BANIA S-A ÎNCHEIAT 
CU UN REMARCABIL SUC
CES AL REPREZENTANTE
LOR ROMÂNIEI, Elisabeta 
Polihroniade și Gertrude Baum- 
stark, caro au terminat pe pri
mele locuri ale clasamentului, 
obținind calificarea pentru tur
neul interzonal al campionatu
lui mondial. A treia jucătoare 
calificată este valoroasa șahistă 
maghiară Maria Ivanka.

Soția Și cei doi copii ai 
compozitorului grec Mikis Theo- 
dorakis, care a fost recent eli
berat din închisoare și a ple
cat in Franța, au ajuns luni 
seara la I’aris. Nu se cunosc 
încă împrejurările în caro cei 
trei membri ai familiei compo
zitorului cărora autoritățile le 
interziseseră să părăsească Gre
cia. au reușit să plece în străi
nătate.

• CA URMARE A PLOI
LOR TORENȚIALE care s-au 
abătut asupra regiunilor din es
tul Franței, numeroase șosele au 
fost inundate. Circulația auto 
pe drumul național Baris — 
Strasbourg a fost întreruptă. 
Datorită revărsării Saarului in 
apropiere de Boulay. sute de 
hectare de pămint se află sub 

l ;
• MINIȘTRII AFACERILOR 

EXTERNE AI „CELOR ȘASE", 
reuniți la Bruxelles în cadrul 
unei sesiuni de două zile, au 
hotărît să reducă 
membrilor Comisiei C.E.E. — 
organismul executiv al Pieței 
comune — de la 14 la 9. . A- 
ccastă decizie a fost ’luată în 
conformitate 
Tratatului de „fuziune a exe
cutivelor" și va intra în vi
goare de la 1 iulie 1970.

numărul

cu prevederile

® După cum informează zia
rul L’Humanite. de la începu
tul anului și pînă la jumătatea 
lunii aprilie au aderat la P.C. 
Francez 25 mii de oameni ai 
muncii manuale și intelectuale. 
Un număr de 7 federații de 
partid și-au sporit efectivele ,cu 
10 la sulă față de anul trecut, 
menționează ziarul.

• ȘASE PERSOANE AU 
FOST UCISE. IAR ALTE 70 
RĂNITE la Lubbock, ca ur
mare a uraganului ce s-a abă
tut asupra acestui oraș din sta
tul american Texas. Daunele 
materiale sint evaluate la mili
oane dc dolari.

• Agenția TASS anunță că 
in Uniunea Sovietică a fost lan
sat marți satelitul artificial al 
Pămintului „Cosmos-344" in 
scopul continuării cercetării 
spațiului cosmic. Aparatura .ști
ințifică de la bordul satelitului 
funcționează normal.

• Celor două termocentrale 
din Kosovo, care utilizează căr
bunele din regiune, li s-a adău
gat recent o a treia cu o ca
pacitate de 200 000 kW. anunță 
agenția Taniug. In prezent, se 
lucrează la construcția celei 
de-a patra termocentrale, care 
va furniza în curind curent sis
temului energetic național. Ter
mocentrala „Kosovo-4* va avea 
o putere instalată de 200 000 
kW. In anul 1973 va intra în 
funcțiune cea de-a cincea și ul
tima termocentrală de la Ko
sovo.

• La invitația guvernului 
Peruvian, la Lima a sosit Ed
vard Kardeli, membru al Con
siliului Federației al R.S.F. Iu
goslavia.

In cursul vizitei, relatează 
agenția Taniug, oaspetele iugo
slav va fi primit de președin
tele Perului, Juan Velasco Al
varado. și va purta convorbiri 
cu membri ai guvernului Peru
vian în probleme politice și e- 
conomicc de interes reciproc.

@ S.U.A. au procedat marți, 
la poligonul din Nevada, la o 
nouă experiență nucleară sub
terană. Agenția pentru energia 
atomică a S.U.A. a anunțat că 
a fost detonată o încărcătură 
nucleară echivalentă cu 20 000 
toqe explozibil convențional. 
S-a precizat că această explo
zie face parte din programul 
Pentagonului de verificare a 
mijloacelor de detectare, iden
tificare și localizare a explo
ziilor nucleare subterane.

© In urma recensământului 
efectuat recent, populația Glia- 
nei este de 8 5-15 561 locuitori. 
In ultimii patru ani. populația 
țării a crescut cu 600 000 locui
tori.

• Gruparea politică Mișcarea de conciliere națională 
din Republica Dominicană a desemnat pe avocatul Jaime 
Manuel Fernandez drept candidat la alegerile prezidențiale 
de la 16 mai. Această hotărîre a fost luată ca urmare a de
cesului candidatului desemnat inițial, Hector Garcia Godoy.

La alegerile de la 16 mai din Republica Dominicană, 
mandatul prezidențial va fi disputat de cinci candidați : 
actualul președinte Joaquin Balaguer, vicepreședintele țării. 
Francisco Augusto Lora, generalul Elias Wessin y Wessin, 
Alfonso Moreno Martinez și Jaime Manuel Fernandez.

CURT

Național Unit 
al Cambodgiei

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
„Uniunea Sovietică salută I 
marea Frontului National Unit 
al Cambodgiei, întărirea fron
tului unic antiimperialist al 
popoarelor Indochinei și măsu
rile adoptate in vederea orga
nizării luptei forțelor patrio
tice ale Cambodgiei împotriva 
intervenției americane", se 
spune într-o telegramă adre
sată de șeful guvernului sovie
tic, Alexei Kosîghin, lui Sam- 
dech Norodom Sianuk, „Lupta 
pe care o duceți împreună cu 
forțele patriotice ale țării îm
potriva agresorului, pentru li
bertatea, independenta și neu
tralitatea Cambodgiei, vor găsi 
și în viitor înțelegere ș! spri
jin în Uniunea Sovietică* se 
spune în telegramă.

Bordeaux

for-

al

PARIS 12 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Renumita formalie 
corală românească Madri
gal" a prezentat luni seara, 
la Bordeaux, in cadrul 
tivalului international 
mai, un concert, care 
bucurai de un deosebit 
ces. Soliștii români au

Fes- 
din 
s-a 

sire- 
tost

bisali in numerose rindun 
de public. La sfirșitul specta-
colului, primarul orașului
Bordeaux a oferit o recepție
in cinstea membrilor corului
„Madrigal1'. Relevlnd talentul
artiștilor români, ziarul
„Oueste France" publică
marți pe prima pagină un 
amplu articol, intitulat „Corul 
Madrigal din București: fru
mușele absolută".

La două săptămîni după in
stalarea sa la conducerea Suda
nului. in urma unei lovituri de 
stal, guvernul militar a inițiat 
un plan de reglementare a si
tuației in cele trei provincii 
sudice, unde în ultimii 15 ani 
au avut loc tulburări continue. 
Prin declarația de la 9 iunie 
1969, generalul Gaafar Al Nu- 
meiry a anunțat hotărîrea Con
siliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze de a acorda 
autonomie regiunilor sudice ale 
Sudanului și de a decreta o 
amnistie generală. A fost ela
borat, totodată, un plan de dez
voltare a zonei sudice și a fost 
înființat un minister pentru 
problemele acesteia, condus de 
Joseph Garang. originar din 
sud. Printre altele, noul organ 
a pregătit terenul pentru re
crutarea in administrație a unui 
număr sporit de cetățeni pro- 
veniți din cele trei provincii 
din sud.

Desigur o problemă urgentă 
o reprezintă normalizarea vieții 
rurale și dezvoltarea economi
că a acestor regiuni. In provin
cia Bahr El Ghazal, a fost inau
gurat deja un proiect de-, culti
vare a orezului pe o suprafață 
de 800 acri, iar anul viitor ur-

mează să se cultive alți 700 de 
acri. Prioritatea o arc, totuși, 
in momentul de față asigura
rea extinderii teritoriului in 
care autoritatea centrală exer
cită controlul efectiv, avînd in 
vedere că unele zone se află 
încă sub controlul forțelor or
ganizației militare separatiste 
Anyanya. In virtutea noii po
litici, comitetele însărcinate cu 
securitatea provinciilor sudice 
Equatoria, Bahr El Ghazal și 
Nilul Superior sînt conduse do 
oficialități civile care încearcă 
să repopuleze satele părăsite. 
La început. în aceste sate se 
înființează un post de politie 
sau armată, iar cind securita
tea este asigurată se deschid 
școlile și alte instituții publice. 
In felul acesta. în provincia 
Equatoria. anterior centrul tul
burărilor. au fost repopulate 
în ultimul timp 40 de locali
tăți. Pe de altă parte, cursa 
aeriană săptăminală îi readuce 
în țară pe sudanezii originari 
din sud care se refugiascră în 
statele vecine. Unii își reiau 
vechile lor slujbe, iar alții sînt) 
repartizați de consiliile muni
cipale in diverse domenii de 
activitate.
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