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Astăzi, Ia Petroșani are loe
Couterinfa municipală tie partid dorință de a obține noi succese

SUCCES

de cultură din Petroșani, auAstăzi, in sala mare a Casei 
loc lucrările Conferinței organizației municipale de partid.

Eveniment important in viața comuniștilor a tuturor oame
nilor muncii din Valea Jiului, Conferința va dezbate pe larg 
problemele dezvoltării municipiului, activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid in conducerea economiei, a vieții so
ciale și culturale, va jalona principalele direcții ale activității 
organizațiilor de partid in etapa următoare și va stabili mă
suri menite să ducă la dezvoltarea succeselor obținute.

Minerii, constructorii, metalurgiștii, intelectualii, toți oa
menii muncii văd in partid conducătorul priceput care îndrumă 
cu fermitate poporul român pe calea înfăptuirii celor mai 
scumpe idealuri ale celor ce muncesc, idealurile făuririi unei 
tieți civilizate, intr-o patrie socialistă tot mai prosperă și înflo
ritoare. De aceea ei urmează cu încredere cuvîntul partidului, 
îndemnurile sale, muncesc cu entuziasm pentru a înfăptui 
obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea, sarcinile trasate de 
Conferința Națională de plenarele Comitetului Central al parti
dului in vederea desăvirșirii construcției socialiste, perfecțio
nării întregii vieți sociale, înfloririi României socialiste.

Ca o dovadă a atașamentului fierbinte față de politica 
partidului, a hotărîrii de a-și aduce un aport cît mai mare la 
înfăptuirea acestei politici, oamenii muncii din Valea Jiului 
Intimpină Conferința organizației municipale de partid cu un 
bilan» bogat in realizări pe toate târimurile. In cele 11 luni 
core s-au încheiat, planul producției industriale globale și al 
producției marfă, vîndută și încasată, a fost îndeplinit și depă
șit : sarcina de creștere a productivității muncii a fost înde
plinită in proporție de 102,4 la sută. S-au dat peste plan a- 
proape 49 000 tone de cărbune brut, 8,1 tone fire și fibre 
mătase artificială 1 150 mc cherestea. 23,7 milioane kWh ener
gie electrică și alte produse.

La Paroșeni, Lonea- Dilja și-n alte localități s-au pus in 
funcțiune și sînt în execuție noi obiective industriale, care spo
resc potențialul economic al municipiului. In același timp, in 
perioada care a trecut de la conferința anterioară, s-au dat 
in folosință aproepe 2 500 apartamente precum și noi spații 
comerciale, săli de clasă și alte obiective social-culturale.

Rezultatele obținute se datoresc muncii pline de abnega
ție, de pasiune și dăruire a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, ele reflectă adeziunea lor deplină 
la politica înțeleaptă a partidului nostru.

Văzind in organizațiile de partid, in comuniști pe anima
torii acestor rezultate, oamenii muncii din Valea Jiului urmă
resc cu viu interes lucrările Conferinței organizației municipale 
de partid, avind deplina convingere că obiectivele stabilite, 
măsurile adoptate vor duce la continua dezvoltare economică 
și culturală a municipiului, vor face să crească aportul lor la 
înflorirea întregii patrii.

Cu aceste gînduri, pătrunse de încredere și dragoste față 
de oartid, oamenii muncii din Valea Jiului urează din inimă 
spor la lucru și succes deplin Conferinței municipale de 
partid.
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UCH
Primul sector minier

cu planul anual îndeplinit
Colectivul sectorului I al minei Vul

can a reușit ca în întimpinarea Con
ferinței municipale de partid să în
deplinească ieri, 7 decembrie, sarci
nile de plan pe acest an.

Urmare a unei organizări superi
oare a procesului de producție, sec-

torul I a
de 8 000 tone de cărbune, a obținut 
un spor al productivității muncii de 
peste 280 kg/post, realizind in ace
lași timp aproape 400 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

extras peste plan mai mult

Două abataje ale minei Lonea
dau cărbune în contul anului 1969

Gheor- 
0507 al 
brigada 
104,3 la

tone pe post in loc de 5,76 cît era 
planificat.

♦

F.F

„Viscoza" Lupeni

Cadouri
A devenit o frumoasă tradiție ca 

ultima lună a anului să fie declarată 
de unitățile de produse industriale: 
«Luna cadourilor'. E firesc. Sărbăto
rile de sfîrșit de an 
tete, la amabilitate; 
cadouri celor dragi.

Un cadou plăcut, 
ales din vreme și cu
timenlelor puse in vînzare în toate 
unitățile de produse industriale in 
Valea Jiului este foarte variata : de 
la articole de îmbrăcăminte și incăl-

invită la delica- 
cei dragi oferă

frumos, trebuie 
gust. Cama sor-

CÎTADiN
pentru maturi și copii pînă 
discuri, articole de marochl- 
galanterie, mașini și păpuși.

ar-

de
de

țăminte 
La cărți, 
nărie și

Pentru garderoba iubitelor se poa
te alege a croiul dorit dintre trico
taje, rochii Ir. uri. lenjerie, in timp 
ce pentru bărbați un cadou util îl 
poate constitui o pălărie sau • cra
vată. o cămașă sau un set de batis
te un pulover sau... multe alte 
ticole.

Celor care îndrăgesc sporturile 
iarnă le putem oferi o pereche
schiuri sau patine, bocanci, trenin
guri supraelastice, fulare, căciulite. 
Elevii își pot îmbogăți colecția de 
creioane sau de acuarele, li se pot 
oferi stilouri, cărți, serviete, iar ro- 
piilor — mașini motorizate, păpuși.

Oferiți celor dragi cadouri ol/icule. 
frumoase și. in același timp utile 
procurîndu-le din timp din un UULt: 
specializate din Valea Jiului.

16 noiembrie 1968 a fost o zi deo
sebită in viața brigăzii lui 
ghe Cosma de Ia abatajul 
sectorului V: la acea dată 
a îndeplinit în proporție de
sută (deci cu un plus de 1 816 tone) 
planul anual!

Printr-o organizare superioară a 
muncii, folosirea la maxim a celor 
opt ore și aprovizionare „ca ceasul" 
ortacii comunistului Cosma au reușit 
să atingă o viteză de avansare lu
nară medie de 197 metri liniari, pro
ductivitatea obținută fiind de 7,91

Nu s-au împlinit nici trei zile de 
cind brigada Iui Ludovic Repaș de 
la abatajul cameră 0506 a sectorului 
V a început să extragă primele tone 
ale anului viitor. Omogenitatea deo
sebită a brigăzii, hărnicia ei exem
plară a făcut ca productivitatea să 
ajungă la 7,35 tone pe post (însem- 
nind o depășire de 30,3 la sută), iar 
viteza de avansare medie a abataju
lui la 172 metri liniari pe lună.

După cum ne-a informai di
rectorul fabricii, ing. Cîmpean 
Irimie, la 20 decembrie F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, va raporta 
îndeplinirea planului anual.

In 11 luni, planul producției 
globale și producției marfă, 
vîndută și încasată, a fost de
pășit cu 1 418 000 lei, respectiv. 
1 455 000 lei. Productivitatea 
muncii a crescut cu 3,4 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus 
cu 832 000 lei. De menționat 
faptul îmbucurător că dotațiile 
de stat planificate au fost re
duse cu peste 1 455 000 lei.

Aceste însemnate succese au 
fost obținute ca urmare a depă
șirii planului sortimental. S-au 
realizat peste plan 8 000 kg 
mătase, 14 000 kg sfoară vis- 
coză, 67 tone sulfură de car
bon și 7 tone sulfhidrat de so
diu.

La obținerea acestor rezulta
te un aport deosebit l-au adus 
comuniștii Panță Maria, răsu- 
citoare, Mureșan Valeria, bo
binatoare, Ancuța Petre, filator. 
Sîrbu Nicolae și Stoica Ion, o- 
peratori chimiști, Nicolescu To
ma, Farcaș Tiberiu, Ispas Ma
rin și Farcaș Elena, maiștri.

Peste 250 de tineri, delegați ai 
organizațiilor U.T.C. din Vulcan au 
participat recent la conferința oră
șenească de dare de seamă și ale
geri. Din dezbaterile vii, susținute 
de uteciști, s-a desprins dorința tu
turor, ca activitatea organizațiilor 
din care fac parte să se îmbunătă
țească continuu, ca roadele muncii 
lor să fie cît mai fructuoase.

Bilanțul activității comitetului o- 
rășenesc, și a organizațiilor U.T.C. 
din Vulcan, a fost făcut cu mult 
discernămînt, într-un profund spirit 
critic și autocritic. Cu multă satis
facție, uteciștii au arătat frumoasele 
lor realizări, dintre care amintim 
obținerea unor randamente superi
oare în muncă, prestarea a peste 
8 000 ore de muncă ' patriotică în

numeroase acțiuni, mai ales pe șan
tierele de construcții, și altele. In a- 
ceeași măsură, însă, tinerii nu au 
ezitat să dezbată și lipsurile din ac
tivitatea organizațiilor. In cuvintele 
lor, uteciștii Arvintc Teodor, Lozăr 
Marin, Belea Ion, Seseșan Mircea 
și alții, au arătat că succesul acti
vității viitoare, este conditional do 
o cît mal strînsă colaborare între 
organizațiile U.T.C. din oraș, de a- 
tragerea tuturor uleciștilor la viața 
de organizație.

lacob IML1NG
Vulcan

A

In sprijinul 
apărării sănătății 
oamenilor muncii

V E 1*1 r A
Ieri temperatura maximă a 

aerului a fost de minus 1 grad 
la Petroșani și de plus 3 gra
de la Paring. Temperaturile mi
nime au fost de minus 6 grade 
la Petroșani și minus 4 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE ; Vremea devine insta
bilă, cu cer mai mult acope
rit. Temperatura staționară.' 
Vint slab din sud.

I

Freamăt de muncă
Peste crestele munfllor Pa

ring încep să se reverse zo
rile zilei. In jurul cabanei fo
restiere, muncitorii, înarmați 
cu fierăstraie mecanice, se
curi, (apine și alte unelte de 
lucru sînt gala să escalade
ze potecile șerpuite spre lo
curile de muncă.

Balea Constantin — meca
nic la funicularul Wiessen și 
șei de brigadă venii de la 
Căpreni cu mai bine de 10 
ani in urmă — pornește pri
mul spre parchetul aliat în 
exploatare.

— Vreau să .mai revizuiesc 
motorul la începutul zilei — 
să putem lucra bine azi. 
Trebuie să facem azi cel pu- 
(in 25 m3 — ii spunea mais
trul de parchet Copriva in 
timp ce-și umplea bidoanele 
cu benzină șl ulei.

Alături Turbatu Constan
tin iși verifică lierăstrăul,

i

Pe panoul 
hărniciei 

de la mina
D

Abnegație in 
muncă, dăruire 
profesională — a- 
cestea sînt ca- 

i litățile comunis
tului Berindea Lu
cian, maistru 
principal la sec
ția reparații ca- 

. zâne de la între
prinderea Electro- 

i Centrale Paro
șeni.

codrii Polatiștei
Drujba — prietenul forestie
rului. Toll au același gînd, 
aceeași dorinlă. Și întreaga 
brigadă pornește spre par
chet. Deodată întregul par
chet răsună de zumzetul 
Drujbel în fala căreia cei 
mai falnici fagi iși apleacă 
coroanele, iar funicularul 
transportă pe de-asupra înăl
țimilor bușteni, care vor lua 
drumul spre marile combina
te forestiere ale tării.

La rampa de încărcare, în
demnul hei-rup rostit mereu 
de Cătănoiu Dumitru și Tur- 
baiu Marin parcă ușurează 
încărcatul mașinilor. Cărucioa
rele încărcate cu material 
coboară mal repede ca ir/ 
ziua anterioară. Halea Cons
tantin se line de cuvinl, ram
pa este mereu plină cu ma
teriale. Și; ceas de cea', 
preocupai! de obținerea unor 
rezultate cil mai bune, ziua

de muncă a forestierilor Ire- 1 
ce repede; noaptea, venind ' 
parcă mai devreme in codrii 
seculari al Polatiștei, ii obli- ’ 
gă să coboare din nou la ca- < 
bană. ’

în biroul maistrului de par- ' 
chel, in jurul unei mese mi- 
cule, se discută despre mun- r 
că, despre calitate^ j

Din rapoarte și centralizări , < 
rezultă că s-au produs 30 m3, j 
dublu zilei anterioare. <

— Ar trebui să ajungem la I 
40 m3 și in felul acesta srl < 
depășim șl cișligul de 1500— ’ 
1600 lei pe lună — spunea 
Balea Constantin la sfirșilul 
bilanțului... i

...$/ cabana, bine încălzi- ț 
lă șl curată, primește din J 
nou pe oaspeții pădurilor > 
P'.’i/rr! a se odihni după o zl ț 
de muncă.

Tilu CORNEA J

Cind se vorbește de 
mai bune brigăzi ale 
Jiului, totdeauna e amintită și 
aceea a lui loan Bartoș, de la 
sectorul I. In cursul lunii no
iembrie a.c. această brigadă, 
lucrînd în abatajele cameră 1 
și 2 vest ale blocului I, prin 
continua îmbunătățire a orga
nizării lucrului, a extras 5 928 
tone cărbune, dînd peste plan 
928 tone, 
acela că, 
planificat, 
vitate de

cele
Văii

f 
t

I

Un fapt grăitor este 
fată de 5,53 cît era 
a atins o producti- 

7,18 tone pe post.

(Continuare in pag a 3-a)

Mergînd pe linia indicată de parti
dul nostru cu privire la îmbunătăți
rea continuă a asistentei medicale, 
conducerea Spitalului unificat din Pe
troșani s-a preocupat de instalarea, 
la policlinica din localitate, a unui 
aparat modern de rfintgenoterapie. 
Instalat în două camere, ale servi
ciului de radiologie, special amena
jate în acest scop, aparatul este deo
sebit de util în tratamentul diferite
lor afecțiuni cronice ale pielei, reu
matice și tumorilor aflate în stare 
incipientă.

Aparatul a fost pus în funcțiune 
în 6 decembrie. Colectivul care s-a 
ocupat de amenajarea încăperilor și 
instalarea aparatului a ținut să ter
mine lucrarea în cinstea Conferinței 
municipale de partid.

Activitate intensă la Teatrul 
„Valea Jiului". Se fac ulti
mele repetiții cu piesa .So
sesc deseară' de T. Mușates- 
cu, se fac pregătiri pentru 
spectacolul festiv ce se va 
susține cu prilejul apropiatei 
aniversări oficiale a două di 
cenii de existentă a teatrului.

Știind că tînărul regizor 
Constantin Dicu, pregătește t 
nouă premieră, l-am rugat să 
ne spună cîteva cuvinte des
pre acțiunea piesei, despre in
terpret!.

— Ce repetați ?
— Pregătesc, cu o grupă de 

15 actori, piesa italienilor 
Scarnicci și Tarabusi, .Caviar 
sau linte". Este o comedie de 
situații, cu un umor consis
tent,. specific italian. Nu lip
sește nici satira socială, care 
conferă piesei o tonalitate 
majoră.

— Cum aii conceput specta
colul ?

— Doresc să realizez cu in- 
terpreții un spectacol de o fac
tură mai puțin uzitată, pornind 
de la rigorile commediei 
dell'arle și ajungînd la jocul 
modern.

Actorii sînt solicitați din di 
verse unghiuri, trebuind să 
treacă adevărate probe de a- 
gilitate și forță : urcă în miini 
pe fringhii, coboară trepte în

A
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Munca, pasiunea și
In curînd, 
la Teatrul <le stat 
din Petroșani :

dăruirea

TRASATURI
DEFINI

TORII ALE
COMUNIȘ

TILOR

DESTINELE JIULUI
Priveam, nu demult, un 

excelent instantaneu foto
grafic : în fața sediului 
Combinatului carbonifer 
„Valea Jiului", un bătrin 
din partea locului, purtînd 
vechile straie, tradiționale, 
ale „momîrlanilor", se așe
zase să se odihnească pu
țin pe una din scările de 
la intrare. Expresia calmă, 
domoală a chipului său 
izvora parcă din liniștea în
țelepciunii vechilor hrisoa
ve românești. Rezemat în 
toiag, privea senin la for
fota din jurul său, de par
că nimic nu s-ar intimpla. 
Părea un decupaj, din alte 
vremi, cu statornicile lor 
datini, transpus pe un de
cor modern, vivant.

Dar impresia covirșitoare 
se face simțită privitorului 
de-abia cînd își ridică ochii 
mai sus, cînd observă pe 
balustrada lingă care s-a 
așezat bătrînul, înălțat pe 
un mic soclu, statuia unui 
miner. Intimplarea a regizat 
o* impresionantă simetrie 
între no’itia bătrimilui si 
dispunerea în spnHii o sta
tuii, o simetrie atît de oer- 
fectă îneît statuia părea 
imaqinea, în proiecte oers- 
Dectivică a însuși bătrînu- 
luf

Aceeași aplecare, dar nu 
asupra toiagului, ci asuora 
ciocanului pneumatic, dife- 
rentiază cele două iposta
ze. definind simbolic însăsi 
destinele Văii Jiului. Două 
vîrste se întilnesc într-o au-

tentică și nerepetabilâ con
fluență a timpurilor, unind 
într-o singură imagine tre
cutul, plin de zvonul tainic 
al tradițiilor, cu prezentul 
impetuos al industrializării.

Dar destinele Jiului nu se 
definesc numai prin acest 
joc al intmplării, chiar da
că se ridică la valoarea 
unei metafore definitorii, ca
re tentează jocul imagina
ției. Există o dinamică rea
lă a destinelor, înregistrată 
cu precizia statisticianului, 
sou ridicată pe verticala 
urbanistică de zborul plin 
de fantezie al arhitectului.

Să ne gindim la mașinile 
de calcul, angajate în de
plină concurență cu fluviul 
de cărbune adus la zi de 
nepoții bătrînului nostru, 
într-un ritm pe care numai 
construcția socialistă poate 
să-l impună. Milioanele de 
tone revărsate in toate ar
terele angrenajului complex 
al economiei noastre, mili
oanele de lei de producție 
neste plan, realizată cu uti
laje moderne și în condiții 
de muncă superioare, de
finesc abnegația fierbinte, 
întreținută de incandescen
ta dăruirii minerilor din a- 
botajele de oe Jiu. Virsta 
o'*eosta. nouă și moi boga
tă în fiecare zi. se înscrie 
totuși cuminte în vocabula
rul graficelor, îmbogătindu- 
se cu ta|i«;manul modestiei 
înălțătoare.

Feeria luminiscentă din 
orizonturile subterane poa-

te fi asemuită cu un imens 
spectacol de sunet și lumi
nă, regizat de mintea și ini
mile de aur ale oamenilor 
cu caschete, sau. poate, 
este însăși vatra de foc a 
prefacerilor de la suprafa
ță. Iar aici, „la ziuă", se 
desfășoară un alt specta
col măreț, al dinamicii ar
hitectonice. Orașe noi ră
sar și cresc, se moderni
zează continuu, în ritmul 
unei intense vieți social-cul- 
turole. Blocuri confortabile, 
magazine spațioase, ele
gante edificii de invăță- 
mînt și cultură conferă stră
vechiului bazin al Jiului virs
ta, și chipul modernizării ci
tadine.

Și, din cind in cind, fa
cem cite un popas, asemă
nător într-un fel cu al bă- 
‘rînului din instantaneul de 
care vorbeam la început. 
Dar nu zăbovim deloc, 
fiindcă în ritmul „bătăliei 
în marș" ne angajăm cu 
toată dăruirea. Scrutăm a- 
tunci etapa parcursă, chib
zuim temeinic cum să fa
cem mai bine și ne conti
nuăm drumul. Trebuie să 
facem mai mult, mai bine. 
Acesta este imperativul 
nostru, al enocii construc- 
ției socialiste. Destinele 
Jiului sînt vert'oinos asc^n- 

la chemarea co- 
asezăm noi te- 
trainice, pentru 

viitoare.

dente și, I 
muniștilor. 
melii, mai 
prefacerile

T. ISTRATE

CAVIAR
SAU LINTE"
fugă, fac sărituri acrobatice, 
căzături... la fel și, in același 
limp, rostesc și textul.

Toate acestea, cărora li se 
alătură un anume mers si a- 
nume gesturi, creează o am" 
prentă în stilul commediei 
delT arte. Dorim ca ritmul să 
fie foarte vioi, iar vorbirea cit 
mai asemănătoare (în privința 
inflexiunilor, a frecvenței ros 
tirii) cu cea italiană.

— Cu alte cuvinte, fiecare 
interpret trebuie să lie un ac
tor loial modern. Ce ne pu- 
teii spune despre interpret! ?

— Am ales actori dotați, 
din toate generațiile, străduin- 
du-mă să omogenizez un an
samblu. In rolul cheie (Papa- 
gatto) se află actorul Nicolae 
Nicolae, care joacă într-o du
blă postură: de tată al unei 
familii împovărate de greu 
lăți, și de om de societate, a- 
tribuindu-și aparenta celui bo
gat și lipsit de griji. Pendula
rea aceasta, intre ceea ce este 
personajul în realitate și ceea 
ce vrea el să pară, stirnește 
rîsul copios, atenuat uneori de 
surdine dramatice. Dumitru 
Drăcea (Velutto) joacă folo
sind quiproquo-ul, iar Ion Ro- 
xin se află în rolul unui a- 
raant care rămîne totuși sim
patic publicului.

Toți interpreții au partituri 
generoase și se străduiesc să 
le descifreze corect și cu fan
tezie. Ei sini in măsură să 
susțină un dublu examen : a- 
supra calităților comice și a- 
supra. potentelor fizice nece
sare debitării textului și miș
cării. Decorurile aparțin lui 
Aurel Florea și ele constituie, 
in felul in care au fost con-, 
cepute, un suport adecvat 
pentru cele înfățișate in text. 
Efectele sonore vin in spriji
nul sublinierii mai pregnante a 
atmosferei și ritmului.

— Cînd va ii premiera ?
— Încă n-am fixat o zi anu

me dar ne străduim să pre
zentăm spectacolul ochiului e- 
xigenl al publicului cil mal 
curind, probabil chiar iu *1" 
ceaslă lună.

P. Constantin
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Munca, pasiunea și dăruirea

ALE

TRASATURI

torte vii

care

primul tind 
interesat de

un co- 
faplele

sectorului. Birlea 
loan, Lorincz Ca- 
sinl doar cîteva 
școala abatajului 
se învață nu nu

fn fata in- 
brigadă i-a 
cu siguran- 
dovadă mi-

care tînărul comunist n-a 
niciodată. Dimpotrivă 1

Purtătorii

Neînfricat! în confrunta
rea acerba cu natura
subpâmînteană.
Efort, calcul, inteligență 

izvoare de energie
Animatorii ascensiunilor
de pe schele.
Aproape de problemele 
vitale ale oamenilor

a
m plivit deunăzi revărsarea 

de oameni din curtea minei 
Lupeni. Am urmărit țiul viu, 

omenesc ce șerpuiește spre gura 
neagră a galeriei de coastă. E un 

fenomen cotidian solemn, o demons
trație a energiei vitale care pul
sează pe arterele subterane ale a- 
ceslei mari exploatări — energia a 
mii de brațe, de minfi și inimi. în
cordarea acestor brale, inteligenta 
acestor minți, pulsul acestor inimi 
formează acea energie robustă a mi
nerilor lupeneni care determină as
censiunea neîntreruptă pe graficul 
vredniciei a celui mai mare colectiv 
minier din bazin, prestigioasele sale 
bilanțuri ce le încheie la fiecare 
termen de scadentă din cincinal.

Am dorit sâ x orbim acum — in 
preajma scadentei pe anul !Of>8, de 
rodnicul bilanf al celor peste SO 000 
tone cărbune extrase peste plan de 
mineui I upeniului Am dorit <ă vor
bim despre ctjiva dintre purtătorii 
și dinamizatorii acestei energii.

/\’ PRIMA LINIE a bătăliilor pen
tru mai mult cărbune s-a situat și-n 
acest an colectivul celor mai mari 
frontale din cadrul minei 
tivul sectorului V
acestui colectiv zeci de oameni care 
dau Ionul ritmurilor înalte cu care 
se desfășoară întrecerea din marile 
Irontale. Dintre abataje, cel al bri- 
aăzii lui Caila Vasile e cel mai pro
ductiv. iar în cadrul brigăzii, schim
bul Iul Mârgineanu Vasile execută 
ooeralia cea mai dilicilâ si hotărî- 
loare: asigurarea abatajului 
reamnă aceasta ? i 
cerea in fiecare zi 
poziția .de a lac* 
sub apăsarea enormă a tavanului a 
stilnilor metalici <rj realinierea lor 
perfectă ,1a front*, rănirea stivelor, 
prăbușirea „soiturilor* — dirijarea 
presiunii mun'elui subteran astfel ca 
frontul să rrimînă in deplină sigu
ranță pentru avansarea cu o nouă 
tîsie Este o one rafie care cere o 
dențină slăpinire a măiestriei mi
nerești. multă tenacitate, mult cu
raj. o mare responsabilitate pentru 
soarta abatajului, pentru securitatea 
a zeci de oameni. Cu această răs
pundere a fost investit cu ani in ur
mă tfnârul Măraineanu Vasile cu 
prileiul primirii sale în rindul co
muniștilor. A fost o investire de in-

crcderc pe 
dezminjit-o 
Bărbăția, aptitudinile organizatorice, 
puternicul simt al solidarității mi- 
nierești i-au chezășuit stima Între
gii brigăzi, la succesele căreia schim
bul lui iși aduce aportul substan
tial.

SECRETARUI DE PARTID al or
ganizației IXjA este șeful de bri
gadă Tomolca Nicolae. Dacă il va 
întreba cineva care trebuie să lie 
trăsătura definitorie a unui mem
bru de j>arlid va ști să răspundă 
cu promptitudine: puterea de dă
ruire pentru interesul general. Dar 
nu cuvintele emfatice, ci laptele ca
racterizează In 
munisl. Ne-am 
acestui om.

Că abatajul 
conduce obține 
ductivitale pe 
frumnar

colec-
Existâ in sinul

Ce în-
Inseamnă readu- 

' a frontalului in 
— smulaerea de

brigăzii pe
cea mai mare pro
sector și cele mai 

depășiri nu constituie o
noutate. Si totuși, stima lui are un 
all temei

Rectorul fusese periclitat cu cite
va luni in urmă in privința fron
tului de lucru. Exista o singură sal- 
\ are ■ deschiderea unui nou abalai. 
Pentru aceasta trebuia săpată însă 
mai inlii o galerie de 100 de metri 
in culcușul stratului. Tomolca 
si-a mulat brigada de la abat al 
in lucrarea dc preaălire si a reușit 
să termine galeria cu o lună Înain
te de termenul prevăzut In preli
minar O alta fantă demnă de nu
mele brigăzii pe care o săvftsil-o lot 
din Droprie inițiativă brigada comu
nistului Tomolea: redeschiderea u- 
nei galerii de bază intrate în pre
siune și partial sur oală. Din cauza 
galeriei s-a oprit un abataj. Redes
chiderea ei a dat '.•iată și abataju
lui

Unde c mai greu, unde se ivesc 
situalii din cele mai grele, unde se 
cer executate lucrările cele mal 
urgente acolo spune prezent secre
tarul de partid cu brigada lui

PRINTRE DEIEGATII î \ CON- 
FFR'VTa municipală se va alia azi 
și șeful de brigadă Blaga Mihai. 
Abatajul lui. dotat cu echipament 
de susținere șl utilaje moderne, a 
devenit o adevărată școală a bărbă
ției si iscusinței miniereșli. Din aba
tajul lui se recrutează cele mai 
vrednice cadre de mineri pentru ce-

Acolo
mai greu, pe schele

La Paroțeni
vibrează

o mare Torță
DEFINITORII

tIHItMyiilOH

lelallc brigăzi ale 
Gheorghe, Bărăscu 
rol, H ir șan loan 
exemple. Dar la 
comunistului Blaga
mai cum se sfarmă cărbunele, cum 
se proptește muntele subteran, ci se 
însușesc și Înaltele calități ale dem
nității miniere ști. Unul din membrii 
brigăzii, minerul Mărcuș Ludovic, a 
ajuns să comită intr-un limp abateri 
prin care a pătat renumele întregii 
brigăzi: a absentat nemolival. Absen- 
lomanul a fost judecat 
Iregii brigăzi. Solul de 
servit o lecție pe care 
tâ n-o va mai uita. Ca
norul Mărcuș a devenit nu numai 
un miner disciplinat ci unul din cel 
mai buni șefi de schimb ai brgă- 
zii

xemple de dăruire și pasiune, 
cutezători și modești, dirzi și 
inimoși, așa sini animatorii 

colectivului fruntaș a] bazinului, —
comuniștii. Ei poartă prin labirintul 
subteran, in sinul nucleelor umane 
din abatajele minei, torta vie a en
tuziasmului, a unei ambiții robuste 
și molipsitoare : de a urca spre noi 
cote ale vredniciei.

I. DUBEK

Dascălu Gheorghe, secretarul organizației de bazâ din 
rul II al minei Lupeni - purtind o discuție înaintea intrării in 
ran cu minerii Moconu Nicolae, Asandei Gheorghe și Furdui 
Subiectul discuției, după cum a aflat și fotoreporterul nostru, 
bineînțeles, realizarea preliminarului zilei.

suble- 
Viorel.

este

In seara zilei de 6 decembrie, la 
ora 22, energelicienii de la Paroșeni 
au îndeplinit sarcinile de plan pe a- 
nul 1968. Succesul grăiește despre dă
ruirea și Abnegația cu care a muncit 
întregul colectiv, despre faptul că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii e- 
nergelicieni. nu și-au precupețit 
• 'forturile, încheind cu un frumos bi
lanț șirul de acțiuni întreprinse pen
tru sporirea producției de energie. 
Piuă la sfîrșitul anului, uzina va lur- 
niza sistemului energetic național 
peste 100 000 000 kilowați-oră ener
gie electrică in afara sarcinilor de 
plan, va obține o economie la pre
țul de cosi de pesle 1 700 mii lei.

„In atenția noastră, a comuniștilor
— ne-a relatat inginerul Eugen Trais
tă, secretarul comitetului de partid, 
au stat o scamă de măsuri lehnico- 
organizatoricc. In luna Iulie, comite
lui dc partid a analizai stadiul de 
funcționare al grupului electrogen 
nr. 4. Lucrările de reparații pe care 
Ie necesita agregatul au fosl execu
tate fără înlîrziere, datorită mobili
zării întregului colectiv al secției de 
reparații electrice. Aceluiași colectiv 
I se dalorește, de altfel, funcționa
rea, in cursul anului a grupurilor e- 
lectrogene nr. I și 3 fără reparații, 
fapt care a contribuit la obținerea 
unei producții suplimentare de pesle 
60 000 000 kWh energie electrică".

„Din inițiativa comitetului de partid
— nc-a relatat și tovarășul Alexandru 
Rebreanu, directorul întreprinderii — 
pentru a îmbunătăți asistența tehni
că în secțiile de exploatare și de re
parații, am procedat la o repartizare 
mai judicioasă a cadrelor tehnice. Au 
fosl promovate în funcții de răspun
dere o seamă de cadre tinere care, 
alături de elanul lor, alături de o 
inallă conștiință a datoriei, au do
vedit întotdeauna o deplină matu
ritate profesională. Comuniștii Popes
cu Ioan și Slavei Nicolae s-au format 
in întreprinderea noastră. Ei an do-
edit o pasiune nestăvilită în mnncă, 
tentru perfecționarea profesională. 

Din acest an, o dată cu terminardB stu
diilor superioare, cei doi tineri au fost 
promovați în funcția de inginer șef 
adjunct al întreprinderii și, respectiv, 
inginer responsabil cu reparațiile. In-

prezent cadre

de înnoiri, 
nu numai 
nu numai

ar 
la 
la

ginerii Aruncuteanu Alexandru șl 
Guță Ioan, de asemenea, au fosl pro
movați în frunții de răspundere co
respunzătoare capacităților profesio
nale dovedite. La conducerea secției 
de reparații se află în 
noi.

Pentru a vorbi insă 
trebui s.T ne referim 
secția do reparații șl 
promovarea cadrelor".

Intr-adevăr, după cuui am aliat 
mai tirziu din-relatările tovarășului 
Beri nd ea Lucian — locțiitorul secreta
rului comitetului de partid, inginerul 
Voicu Ioan, maistrul principal Schmidt 
Alfred și tehnicianul Manea Petru, 
preocupați de creșterea capacităților 
de producție, lucrează la conceperea, 
și confecționarea unor sisteme de 
blocaj și de semnalizări automatizate, 
care nu au fost prevăzute în proiec
tul termocentralei. Incet-încel se rea
lizează astfel însăși înnoirea între
prinderii. In ultimii doi ani, și în
deosebi in 1968, datorită măsurilor de 
organizare științifică a producției, s-a 
obținut o substanțială creștere — cu 
peste 16 la sulă — a unui important 
indicator; productivitatea muncii. în
tregul mod de a munci al comi
ților, al tuturor 
ginerilor și 
intensificarea
prin abnegație, 
tcligență, a determinat valorificarea 
cu succes a rezervelor interne ale 
întreprinderii. Datorită lor. produc
ția termocentralei de la Paroșeni 
— această forță uriașă care se mă
soară anual în milioane de mega- 
wați/oră — vibrează lot mai puter
nic în sistemul energetic al țării. La 
obținerea acestei producții, iși aduc 
aportul sule de comuniști, in conști
ința cărora, de asemenea. xibrea/ă o 
forță uriașă: pasiunea, de a munci, 
dorința de a se autodepăși.

I. MUSTAȚA

muncitorilor, 
tehnicienilor, 

eforturilor 
calcul

ș- 
in- 

prîn 
proprii,

și in-

răspundere 
profesională

In vară s-a hotărî! ca primul bîoc 
cu confort diferențiat, din Valea Jiu
lui, să fie construit la Petrila. Pro- 
icctanlii au stabilit că noul edificiu, 
însemnat pe hărți cu H 1, va li pla
sat in cartierul 8 Martie. Acolo unde 
constructorii Șantierului nr. 2 au ri
dicat in anii din urmă o salbă de 
mindre blocuri.

S-a întocmii un gratie dc execuție 
în care s-a prevăzut ca H 1 să fie 
predat dnpă două luni. Pe locul unde 
urma să se înalțe H 1, excavatorul a 
muscat primele cupe de pămînt la 
sfîrșitul lui octombrie. Multi se în- 
doiau de reușită. Se întrebau: cum 
poate să fie terminat un bloc cu 90 
de apartamente în numai două luni, 
cînd o construcție asemănătoare fblo
cul D 5) a fosl predată după trei luni 
de la începerea lucrărilor iar atunci 
s-a stabilit chiar un record ?...

Conducerea șantierului a încredin
țai construcția blocului unor echipe 
și brigăzi conduse de comuniști. S-au 
succedat la înălțarea lui H 1 zidarii 
lui llca loan, fic-rar-betoniștil con
duși de Osvath loan, mozaicarii lui 
Belivu Gheorghe, tîmplarii din echi
pa lui Tobă loan. Acestora 11 s-a ală
turat pe parcurs echipa de dalgherl 
a lui Vulpeanu Nicolae, zugravii con
duși de Cristof Zoltan. îndrumarea 
lucrărilor a fost încredințată tot unul 
comunist — maistrului Geamănu Aris
tide.

X sosit apoi acel noiembrie cu ploi 
reci, lapoviță și chiar ninsoare. Pen
tru grupul de oameni sosiți ca să pu
nă temelie lui 14 1 asta a însemnat 
un adevărat examen al voinței, al 
tenacității. Cei care au animat colec
tivul de constructori și au arătat, 
prin exemplu personal, cum se in-

au fost comuniști ca 
Belivu Gheorghe, llca 
loan, zidarii Țic Teo-

v ing opreliști 
Os va th loan, 
Ioan și Tobă 
dor. Roșulescu Constantin, Chesches
Petru, belonistul Toma Vasile. Acolo 
unde era mai greu pe schele, unde 
se ridicau probleme mai complexe, 
ei își făceau apariția pentru a pune 
umărul, pentru

Tineretul studios din patria noas
tră are astăzi condiții optime de trai 
și de învățătură. .Amfiteatre spațioa
se, biblioteci cu ultimele noutăli 
din domeniul tehnicii, științei și cul
turii, cămine moderne, cantine în 
care se servește o hrană consistentă, 
cluburi — toate stau la dispoziția 
miilor de studenți. Acestor condi
ții ei trebuie să le răspundă într-un 
singur fel: studiind ,■ învățînd cu 
sîrguință pentru a deveni cadre de 
nădejde la locurile de muncă unde 
vor fi repartizați.

Asemenea condiții au asigurate 
și cei peste 1 (XX) de studenți ai Ins
titutului de mine din Petroșani. în 
formarea viitorilor specialiști, a vi
itoarelor cadre ale industriei noas
tre carbonifere, un rol de covîrșl- 
toarc importanță îl are comitetul de 
partid din institut, organizațiile de 
bază. Acordînd dezvoltării și perfec
ționării procesului de învățămînt im
portanță maximă, comitetul de par
tid din I.M.P. și-a orientat activi
tatea în direcțiile care conduc spre 
realizarea acestui imperativ. O aten
ție majoră a fost acordată formării 
în rîndul studenților a unei înalte 
conștiințe profesionale, îneît fiecare 
să fie convins că principala lui sar
cină este de a studia, de a-și însuși 
cît mai bine tainele profesiunii ale
se, de a înțelege că de actuala lui 
pregătire depinde cum se va des
curca mîine în producție.

Coordonator permanent al întregii 
munci din institut, comitetul de par
tid a sprijinit măgurile derivate din 
noua lege a învUțămîntului, măsuri 
care au avut efecte pozitive în pre
gătirea studenlilor. Cu eficiență spo-

rilă au funcționat, in ultima vreme, 
colectivele de cadre didactice pe 
specialități, care au elaborat planu
rile de îrivătămînt și programele 
cursurilor, în concordantă cu noua 
lege a învățămînlului. Au fost aduse 
o serie de îmbunătățiri privind pro- 
■gramele de învă|ămînt, conținutul,

Acum, după două luni de la înce
putul anului universitar, cind a mal 
rămas doar o lună pînă la sesiunea 
de examene, Comitetul de partid din 
I.M.P., toate organizațiile de bază 
și-au intensificat munca pentru ca 
barometrul pregătirii generale a stu
denților — sesiunea de examene —

îndrumător competent 
al întregii activități 

de formare a viitorilor
specialiști

nul pregătirii studenților pentru a- 
propiata sesiune de examene vin și 
măsurile administrative, de hrană și 
cazare, care au fost luate de con
ducerea institutului.

Rezultatul acestor optime măsuri 
de Viăță și de învățătură sînt re
flectate de comportarea bună a stu
denților la orele de curs și de la
borator, la seminarii, la lucrările de 
cercetare științifică.

O măsură primită cu deosebită 
satisfacție a fost aceea a încheierii 
de contracte între rectoratul institu
tului și studenți, măsură care, după 
cum se știe, rezidă din noua lege a 
învățămîntului. Contractul cuprinde, 
pentru stat, obligația de a asigura 
studenților condiții adecvate de în- 
vățămînt. iar pentru studenți obliga
ția de a respecta normele de activi
tate și de comoortare universitară, 
precum și de a efectua stagiul 
2—3 ani la locurile de muncă 
care vor fi repartizați.

Cu rezultate bune în procesul 
învătămînl cu aspirații spre 
mult și mai bine înlîmpină 
Oiștii de la I.M.P Conferința 
cipală de partid. La această 
loare, delegații comuniștilor
Institutul de mine din Petroșani 
duce cuvîntul de mulțumire partidu
lui pentru condițiile de viață șl în
vățătură ce le sînt create, angajîn- 
dn- - ' nu-și nrecupețească ela
nul tineresc pentru a deveni spe- 
dalisti d. 
tre 
tea 
tea

do 
la

e

UN „CHIRURG" ALE CĂ
RUI „TRANSPLANTĂRI" 
REUȘESC ÎNTOTDEAUNA 

TIMPUL A FOST ÎNVINS
UTILAJELE AU ACUM 
LONGEVITATE MAI MARE

a îmbărbăta.
★

se montau ușile și 
trecut la acțiune și 

Se conturează

Ieri, la H 1 
ferestrele. Au 
zugravii, vopsitorii, 
posibilitatea ca în ultima decadă a 
lunii să fie invitată la fața locului 
comisia de recepție. (Asta înseamnă 
că planul anual al Șantierului nr. 
2 Petrila va fi depășit cu 61 aparta
mente!). Se profilează totodată per
spectiva ca recordul stabilit în vară, 
la D 5, să fie întrecut. (Se cuvine 
facem o mențiune: recordul de 
D 5 l-au stabilit aceleași brigăzi 
echipe care l-au construit pe 14 
împreună cu brigada de zidari a co
munistului Postolache Dumitîu).

In ianuarie, treizeci de familii pe- 
trilene se vor muta în casă nouă. 
Această bucurie le-a fost oferită de 
oameni care nu numai că au făcut, 
și cu acest prilej, dovada Iscusinței 
șl vredniciei dar au știut să învingă 
frigul, ploaia, viscolul, numeroase sur
prize de ordin tehnic — doar este 
primul bloc cu confort diferențial ri
dicat in Vale — luîndu-se la între
cere cu timpul. Au ieșit viotorioși din 
această încercare pentru că în mijlo
cul lor s-au aflat acei oameni cu vo
ința tare și moralul ridicat, holărîți 
a îndeplini sarcina încredințată pînă 
la capăt: comuniștii șantierului.

să 
la 
Și
1.

Francisc VETRO ■j/.

metodologia de predare și conduce
re a seminariilor și a lucrărilor de 
laborator, corelarea cursurilor, eli
minarea paralelismelor dintre disci
pline. Un interes dedsebit a fost a- 
cordat elaborării de manuale și 
cursuri, de îndrumătoare de proiect, 
precum și activității de cercetare 
științifică, domeniu în care studen
ții Institutului de mine din Petro
șani au obținui rezultate meritorii.

să înregistreze cu justețe curba creș
terii nivelului profesional al fiecă
rui student. în acest fel, organiza
țiile U.T.C. și A.S., sub îndrumarea 
directă a comitetului de partid, se 
preocupă de întărirea disciplinei în 
grupele de studenți, de formarea 
unei opinii de masă sănătoase pri
vind combaterea rămînerii în urmă 
la învățătură, de creșterea gradului 
de pregătire individuală. în spriji-

ACTIVIST OBȘTESC NEOBOSIT, STIMAT
zi ce trece, tot

Vulcanul este într-o continuă 
metamorfoză. Cartierele orașu
lui devin, pe 
mai frumoase, mai atrăgătoare.
In primăvara ce a trecut, în 
jurul blocurilor abia construite 
au apărut zone verzi, peluze și 
alei cu flori, locuri de joacă 
pentru cei mai tineri locuitori 
ai orașului — copiii. Scările și 
apartamentele noilor locuințe 
împrumută permanent frumosul 
dimprejur.

Pentru ca aspectul urbanistic 
al orașului să crească necon
tenit, activiștii obștești depun 
o neobosită muncă. Dar nu 
numai în noile cartiere, ci pre
tutindeni unde trăiesc oameni. 
Problemele cele mai complexe 
sînt rezolvate cu competență, 
operativ de către reprezentan
ții aleși ai locuitorilor orașului.

Unul dintre cei mai inimoși 
activiști obștești din orașul 
Vulcan este comunista Huru- 
lală Zenovia, din a cărei acti
vitate am spicuit cîteva aspecte.

I
a începutul anului șco
lar, învățătoarea Huru
ială Zenovia a aflat de 

la colegi că mai sînt copii ne
școlarizați. In această situație 
se afla Munteanu Nicolae, co
pil care în anul precedent nu 
a mers nici o zl la școală. 
Imediat, învățătoarea Huruială 
l-a vizitat acasă. Prima întilni- 
re cu părinții lui Munteanu n-a 
dat rezultate. Dar ea a insistat. 
Părinților le-a Vorbit prieteneș
te, le-a explicat Importanța în- 
vătămîntului, Iar de copil s-a 
apropiat cu multă căldură, cu 
adevărată dragoste maternă. 
Urmarea n-a inlirziat să apară: 
Niculiță frecventează cu regu
laritate cursurile școlii gene
rale.

Intr-o situație similară se gă
seau copiii lut Seres Pall. Co
munista Huruială Zenovia s-a 
iDteresat îndeaproape de aceas
tă familie cu 6 copii. A văzut 
că locuința nu era îndeajuns 
de spațioasă pentru familie și

a cerut repartizarea unui a- 
parlamcnt. Pentru că in repar
tizarea locuinței (intr-un bloc, 
la etaj unde trebuia să urce 
și să coboare scări) nu se cu
noscuse faptul că Seres Pall 
este invalid, deputata Huruială 
a cerut revenire asupra repar
tiției. Familia lui Seres Pall 
a primit o altă locuință, cores
punzătoare. Copiii lui Seres au, 
acum, condiții bune pentru pre
gătirea lecțiilor și merg în fie
care zl la școală, iar tatăl lor 
este mulțumii.

Ca președintă a comitetului 
de femei din oraș, învățătoa
rea Huruială Zenovia desfășoa
ră o activitate laborioasă pe 
lărim obștesc: în cadrul lec
toratelor de cultură generală, 
la cercurile de citit, la cele 7 
biblioteci de casă din diferite 
cartiere ale Vulcanului.

e comunista (Turuiala Ze
novia am găsit-o la lo
cul de muncă — Școala

de 
mai 

comu- 
muni- 
sărbă- 
de la

vor

nădejde ai industriei noas- 
miniore, pentru a-și aduce par
lor do contribuție la prosperita- 
patriei socialiste.

Dumitru GHEONEA

DE OAMENI
generală nr. 5. Era pauză, dar 
mal rămăsese cîteva minute cu 
un elev in clasă. Ii luase mi
na într-a ei și-l ajuta să scrie. 
Copilul privea încrezător la în
vățătoarea lui, iar ea, mingiin- 
du-1, il încuraja: „Vezi că 
știi!"

Asemenea oameni destoinici, 
buni gospodari și cetățeni, in
spiră încredere și optimism a- 
celora care le-au dat manda
tul de a-l reprezenta in orga
nizațiile de masă și obștești, 
dc a le traduce în fapte dole
anțele, de a-i face să se bucu
re din plin de condițiile minu
nate de muncă și viață pe care 
partidul le asigură astăzi fie
cărui cetățean al patriei.

învățătoarea Huruială Zeno
via, comunista Huruială Zeno
via este un activist obștesc 
neobosit, stimat de oameni, de
legata ta Conferința municipală 
de partid.

Petru BREBEN

Agregalele și utilajele din 
seefia preparare a preparaliei 
din Petrila luncjionează zi și 
noapte fără incetare. tn tata 
instalațiilor se oprește adese 
ori un om de statură potrivi
tă. E comunistul latkulic 
Francisc, șeful brigăzii de lă 
câtuși de întreținere a utila 
jelor. După ce le ascultă zum
zetul și le cercetează îndelung 
cu privirea, dâ cu precizie 
diagnosticul. Cunoaște doar 
toate agregatele din secție, cii 
:alitâ!ile și scăderile liecăruia 
Unora din ele le-a adus chiar 
îmbunătățiri. prin inovațiile 
sale. Cînd unul din coloșii 
tehnologici dă semne de... im 
bolnăvire, brigada condusă de 
comunistul Latkulic intervine 
prompt, Inlălurînd piesa defec
tă și transplantînd pe loc alt 
organ sănătos mașinii. După... 
„transplant*. utilajul pornește 
din nou fără nici o perioadă 
de... convalescentă.

Pe lingă întreținerea și te 
pararea utilajelor din secția 
preparare, brigada de lăcătuși 
condusă de Latkulic Francisc 
execută și lucrări de mai ma
re amploare. Atunci cind i s-a 
încredințai executarea repara
țiilor capitale la silele 7'mmer 
și la ciururile de clasare, și-a 
adunat pe loc brigada. Erau 
de fală toii cei 8 membri ai 
brigăzii printre care Macavel 
Ioan, Bod Petru, Cazan Ște
fan, Cată Dumitru și ceilalți. 
Șeful echipei a vorbit oame 
nilor despre necesitatea de a 
da cit mai operativ producției 
aceste agregate deosebit de 
importante. Planul de desfășu
rare a reparațiilor era întoc
mit în cele mai mici amănun 
te. așa că lucrul s-a desfășu
rat fără vorbărie, dar spornic. 
Și lucrarea a lost terminată 
intr-un termen mult mai 
scurt fală de cel planificat. 
Datorită calității reparațiilor 
șl ingrijitii atente zl de zi s-a 
prelungit durata de funcționa
re a sitelor Zlmmer de la un 
an la un an șl jumătate șl 
chiar la doi ani.

Echipa de lăcătuși condusă 
de Latkulic Francisc a muncit 
cu simt de răspundere și la 
montarea noilor centrifuge din 
sec fia preparare, șl la re
pararea ciurului rapid nr. 
1. tnlre reparații. mon
tări șl revizii, membrii bri
găzii lui Latkulic ingri- 
jesc agregatele, care func
ționează ireproșabil. E o mun
că plină de răspundere, pe 
care membrii brigăzii comu
nistului latkulic o îndeplinesc 
cu cinste.
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T ralamenl

ajunse In lata or- 
vtn să conlirme osludiinu dinamica 

ala — spre stu- 
o regularitate și o 

In producerea infractiu- 
ompatabile cu cea a calamită- 

>i.'turale ceea ce l-a îndreptății 
K.i vorbească despre un adevărat „bu
get al cnmci — prețul plătit de o 
so< ietate nedrept alcătuită (cea < api- 
Mlistă). Con !uzia este valabilă și azi. 
In condițiile capitalismului contem
poran măcinat de adinei și ireconci
liabile contradicții (statisticile delic
ventei din SU \ -int in continuă 
ere stere).

In societatea socialistă, in condi
țiile proprietății socialiste, a revolu
ției culturale, a muncii politice șl 
educative de masă conduse, pe baze 
științifice, de partidul clasei munci
toare delicventa se transformă din- 
tr-o fatalitate intr-un fenomen tran
zitoriu. trecător, lipsindu-i baza o- 
bieclivă generatoare (contradicțiile 
pioprii orinduirii capitaliste) Evi
dent, durata acestui fenomen tranzi
toriu (al delicventei) poate fi mai 
mare sau mai mică, în funcție de 
dinamica dezvoltării și perfecționării 
bazei materiale a societății, a oameni
lor < .

L>e aceea deși cifra inlractiunilor 
șr pagubelor materiale este încă ri
dicată, dinamica delicventei la noi 
înregistrează, în general, tendințe de 
scădere. De pildă, valoarea pagube
lor produse avutului obștesc în cadrul 
municipiului Petroșani, in semestrul 1 
al acestui an e mai mică cu 60 la sulă 
fală de perioada corespunzătoare a 
anului, trecut, iar numărul infractori
lor mai mic cu 11 la suta.

Aceste rezultate pozitive sînt rodul 
muncii colective a tuturor factorilor 
de răspundere în această problemă, 
al măsurilor organizatorice cu carac
ter preventiv luate de conducerile 
unităților, al unei intense munci po- 
lil.i o-> d,;cative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, 
de organele de stal și alte 
organizații obștești. al contri
buției lot mai active a opiniei pu- 
b ice — prin sesizarea unor încălcări 
de lege si prin folosirea mijloacelor 
de influențare obștească

Cu toate acestea jxj cum _s-a 
subliniat și fn recenta plenară a Co
mitetului municipal de partid — ca
re a dezbătui problema disciplinei și 
a legalității anual plătim, in spe
cial delicventei în materie de avut 
obștea. un tribul scump care ne 
amintește — cu deosebirile arătate — 
de referirea la „bugetul crimei a Iui 
Quctelet ; intre 3—4 milioane de lei 
pagube provenite din sustrageri, 
proastă gospodărire, rebuturi ș.a. 
Surprinde. îndeosebi, un aspect: ci
fra apropiată — uneori chiar depă
șită — a .intrărilor de pagube față 
de cea a ieșirilor ' (recuperărilor) 
lor, cu un sold anual ce se repetă 
ca o ..fatalitate’. Aceasta dovedește 
pe de o parte, eficiența redusă a mă
surilor preventive (mai ales a celor 
de natură organizatorică ce revin 
conducerilor unităților) ca și a măsu
rilor cu caracter educativ; pe de altă 
p.ri' , un ritm necorespunzălor al re
cuperării pagubelor, din lipsa unei 
preocupări a factorilor de resort (con
duceri de unități, executori ele.).

In primul caz — eficiența redusă 
n măsurilor preventive — lipsește cli
matul de legalitate apt să împiedice 
producerea faptului generator de pa
gube ; acolo unde legea este respec
tată paguba nu se poate produce — 
chiar dacă există o conștiință retro
gradă sau neglijentă — căci nici o 
cauză nu devine efect în lipsa con
dițiilor favorizante care s-o vehicu-

fn al doilea caz, al recuperării pa- 
g bei produse se ignoră importanta 
problemei, considerînd-o ca pe un risc 
deocamdată inerent activității econo- 
m re, fie că e vorba de pagubă ma
terială fie că este vorba de una u- 
mană (ca în cazul accidentului de 
muncă). Ușurința cu care se trec pe 
„pierderi" o serie de pagube impu
tabile unoT angajați sau conducerii 
unității, ca și tendința de legalizare 
— prin „smulgerea" unei holărîri ju
decătorești de anulare a pagubei — 
pe tare o înlîlnim destul de frec-

și circulația do- 
și contabile, să 
bine întocmite, 
făcute, o circu-

veni In pricinile 
qanului judiciar, 
asemenea concluzie. Pentru edificare 
și o înțelegere mal completă a aces
tor susțineri, să concretizăm datele 
problemei pe care o discutăm.

Condițiile favoriz-ante — cu rare 
excepții — sînt do natură subiectivă, 
deci evitabile, șl totuși ele există, se 
repetă de la an la an, de la lună la 
lună, de la zi la zi. cu regularitate 
Îngrijorătoare. De pildă, deși do la a- 
paritia Hotărîrii C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri, nr. 240/55 au 
trecut 13 ani, șl astăzi se mai încre
dințează unor persoane cu vicii, cu 
antecedente penale, gospodărirea a- 
vutului unității (cazuri semnalate. în 
acest an. la Fabrica de produse lac
tate. Industria morăritului și panifi
cației. l.F. Petroșani, Cooperativa 
„Jiul" ele.) din care cetățeni, ca Pe- 
penar Aron de la l.I.L. Petroșani sau 
llie Aurel de la șantierul din Vulcan 
al T.C.M.M. iu avut două condam
nări sau un al doilea dosar în ur
mărire. pentru sustraqeri din avutul 
obștesc.

O verificare atentă și prealabilă 
angajării ar li evitat producerea pa
gubei. De ce nu s-a făcut ?

De ani de zile conducerile unor u- 
nilăți (I.G.L, T.C.M.M., I.C.R.M., Co
operativa .Jiul", Fabricii de produse 
lactate Livezeni etc.) nu au reușit să 
organizeze evidenta 
cumenlelor primare 
asigure inventarieri 
recepții conștiincios
latie normală a actelor cu regim spe
cial, un 
formal), 
mat de 
gubirea 
gospodărire.

Sînt lipsuri, greșeli și abateri de 
la ideea de legalitate, an de an re
petate — de aceea se și readuc în 
discuție cu diferite prilejuri — incit 
se poate vorbi nu de fatalitatea in
fracțiunii ci despre... greșeli fatale 
prin urmările lor dăunătoare.

Singurul remediu constă in aplica
rea și respectarea cu strictețe a prin
cipiului legalității în activitatea de 
conducere. Un asemenea respect 
al legii care să se concretizeze în 
exigenta conducătorului fală de pro
pria sa atitudine în raport cu legea 
și cu valorile pe care aceasta le a- 
pără și în intransigența lui în raport 
cu atitudinea celorlalți angajați ai u- 
nilătii respective față de aceste va
lori. Orice abatere de la cele două 
coordonate etice ale ideii de legali
tate, o transformă înlr-o vorbă goală, 
cu consecințe păgubitoare.

Reluînd și concrelizînd cealaltă la
tură a discuției noastre — recupera
rea pagubelor — trebuie reținute, la 
lei. două ispecte frizind legalitatea: 
ritmul lent al acestei activități și 
stabilirea defectuoasă a imputațiilor, 
oglindită in procentul inadmisibil de 
mare al anulărilor de impulații. ca 
netemeinice și nelegale. Astfel, re
feritor Ia primul aspect, din totalul 
de 592 000 lei pagube aparlinînd l.F. 
Petroșani, s-au recuperat doar 76 000 
lei; au intrat, in schimb, 239 000 lei. 
Similar, la I.G.L. Petroșani, la care 
din 275 000 lei. s-au recuperat doar 
22 000 lei |mai puțin de 10 la sută) 
dar au intrat 132 000 lei. Evident, cu 
un asemenea ritm do recuperare, cu 
greu se poate vorbi de respectul le
gii, de disciplină financiară și de bu
nă gospodărire a avutului unității.

In ceea ce privește a) doilea as
pect. situația este la fel de precară. 
Astfel, din 167 cazuri de imputatii 
ajunse in fala instanței de judecată, 
86 (aproape 50 la sută) reprezentind 
301 000 lei din 423 000 lei fdeci mai 
mult de 70 la sută), au fost anulate 
ca fiind date netemr-inic și nelegal, 
fie din necunoașterea legii, fie din 
superficialitatea cu care se face con
statarea pagubelor și stabilirea răs
punderii. De pildă, imputatiile în va
loare de 30 000 lei din cadrul Fabri
cii de produse lactate Livez.eni. nu 
fost anulate in întregime. La C.C.V.J., 
au fost anulate impulații în valoare 
de 45 000 lei fată de cele in valoare 
de numai 39 000 lei menținute de in
stanță. In plus, șe constată un dezin
teres și în susținerea intereselor u- 
nității păgubite, atil din partea juris-

control preventiv eficient (nu 
de natură să creeze un cli- 
legalilate apt să prevină pă- 
prin sustrageri sau proastă

binelui de

fologle din cadrul

dispensarului C.F.R. 
Petroșani,

A, Rlcgelhaupl
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Conducerea Casei de cultură din 
Petroșani anunțase la Deva pre- 
/ nlarea unui spectacol de muzică 
ușoară, eu formația „Color". îșl 
dădea corKiirsul și solistul de mu
zică ușoară, colaborator al televi
ziunii. Alana,ie Lambru. Deplasa
rea la Deva urma să se fără ru 
un autobuz al autobazei T.A. Pe
troșani. Tn arest sens, administra
torul r aseî dp cultură, Kosznaș 
Alfred, s-a deplasat la rontabili- 
latea autobazei T.A., unde a dis
cutat problema si costul autobu- 
zului nenlrii a nu avea... surprize. 
Lucrurile se aranjaseră...

Dar surprizele n-au lipsit. Pregă 
liii de pleraro, artiștii amatori pe- 
trosăneni, împreună ru oaspetele 
hur tircslean, așteptau in fața Ca
sei de rulturfi sosirea 
promis. Ora plec Arii : 
spectacolului : 19.30.
16.30, trece ora 16,30, vine ora 17, 
trece si asta, numai autobuzul nici 
nu \ ine nici nu trece. Nervii aș
teptării se încordează la maximum. 
Spectacolul e compromis. Și nu nu-

mai spectacolul. Toate biletele 
pentru sala .Arta* din Deva fuse
seră vîndute. Mai mergi altădată 
la Deva de ai obraz!...

Un Wartburg aleargă cu viteză 
-orc birourile autobazei T.A. Dis
pecerul de serviciu de aici nu

autobuzului
16,30. Ora 

Vine ora

<onsul|ilor cil și a conducerilor unor 
unit&ti. Do pildă, in < aznl litigiului 
de minx a dintre angajatul O|oiu Con
stantin și Fabrica de produse lactate 
Iivezeni în care, după 8 termene a- 
cordate de instanță pentru dovedirea 
acțiunii — termene la care o lipsit 
jurisconsultul sau alt delegat al uni
tății Industriei laptelui llunedoara- 
Simcria — instanța a fost nevoită să 
pronunțe o hotărîrc de anulare a im
putatei do 17 000 lei, ca lipsită de 
temei. Cine va suporta paguba, dacă 
ea există ? Dar cheltuiala de timp 
$1 bani inerente procesului ?

Rolinînd, în articolul do fată, numai 
aspecte privind prevenirea și con
statarea pagubelor produse avutului 
obștesc — prin roforlrc la un anumit 
climat do nolegalitato 
cerii acestora șl la o 
dino de dezinteres șl 
lui de răspundere, nu 
fără a face o ultimă
valoare de avertisment: în materie 
de legalitate, în caz de încălcare a 
acesteia, operează răspunderea (mate
rială, disciplinară, contravențională 
sau penală) și nu... autocritica. A so
sit, credem, timpul să no angajăm 
mai puțin și să facem mai mult pen
tru apărarea avutului obștesc — che
zășia bunei stări materiale și sarcină 
de cea mai mare importantă în e- 
tapa actuală de desăvîrșire a con
strucției socialismului în tara noas
tră.

propice produ- 
anumltă alilu- 
lipsă a simțu- 
putem încheia 
constatare, cu

David MANIU,
procuror șef al Procuraturii locale

Petroșani

SCRISORI 
DE LA

CITITORI
Un găinar
mărinimos

Așa e viata, omul mai bea 
cile un păhărel: de ziua ono
mastică, cind îi aduce băiatul 
de la școală numai note de 
zece, cind a cîșligat la loz în 
plic sau i-a adus barza un flă
cău. Dar în cinstea celor morii, 
bea numai Farkaș Karol și iată 
în ce împrejurări:

La sfirșitul lunii octombrie 
1968, Farkaș Karol a venit din 
Salu Mare cu un bagaj de 8 
condamnări. Spunea că vrea să 
muncească la mină.

A fost găzduit de Toma 
ErnO și omul s-a pus pe trea
bă, adică pe furat. S-a introdus 
în locuința familiei Stănoiu și 
a furat o butelie de aragaz, 
pe care a vîndut-o cu 800 de 
lei. Și cum era „Ziua mortilor" 
s-a pus pe chef în piață cu 
ortaci de teapa lui și au băut 
în cinstea răposalilor, că deh, 
era creștin, milos și foarte dar
nic. Dar banii s-au terminat, 
astfel că a fost obligat să se 
pună iar pe „lucru" (adică pe 
furt). A spart locuința studen
ților Bordeianu Nicolae și Kir- 
cis Imbre. de unde a furat hai
ne, pe care a început să le co- 
.mercializeze pînă cînd 
rii de miliție l-au oprit 
tivilale. De altfel era 
căci mai „lucrase" și la 
nărui Vesa Nicolae de 
furat șase găini pe care lc-a ( 
preparat (pentru cei în viață) \ 
în familia lui Toma Erno, alt 1 
coleg de-al lui do „muncă”. )

Și acum, pentru aprecierea ) 
activității susținute depuse de ) 
către Farkaș Karol și Toma ■’ 
Ernd se așteaptă o liolărîre a ( 
tribunalului. (

lucră to- 
din ac- 
obosit, 
pensio- 
unde a

Ioan GOGA 
Petroșani

roc totuși (ce bine că mai există 
citeodată și așa ceva!) că a găsit 
un alt șofer, cil se poate de ama
bil, care s-a echipat în grabă și 
într-o oră și jumătate, spectacolul 
de muzică ușoară cu... „Color" șl 
Atanasie Lambru, anunțai la Deva,

ÎNSEMNARE

Ginea rămas în pană?
cunoaște problema. Totuși propu
ne o soluție: „Mergeți acasă la 
șofer! Locuiește la Iscronl. Are și 
mașina acasă". J-a fost ascultat sfa
tul. Dar... deziluzie: autobuzul era 
acasă, însă șoferul nu. La ora 18 
e găsit omul, dar spunea că el 
face pînă la Deva 2—21/2 ore. No-

putea începe.
E bine cînd totul se termină cu 

bine. Dar cine ar fi pulul spăla 
rușinea dacă cei 600 de spectatori, 
cu biletele în buzunar, se întorceau 
dezolați spre casă ?! Oamenii 
n-aveau de unde ști ce păliseră 
artiștii -petroșănenf din cauza ne-

Pc panoul hârnklcl 
fle la mina Dilja

(Urmare din pag. 1)
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Tot la sectorul I, în abataje
le blocului IV, lucrează și bri
gada lui Petru Scredeanu care, 
în luna trecută, a extras pes
te prevederile planului 262 
tone cărbune.

♦

în proporție de 131,8 la sulă 
planul stabilit inițial, execu
ted 116,5 mc belonări peste 
prevederile acestuia.

♦

♦

t 
I

1
i
♦ 
f f 
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Pe urmele
materialelor publicate

„Căminul a fost 
în centrul atenției 

noastre"

Brigăzii luiS Grigore Maxim 
de la abatajul cameră nr. 2, 
blocul IV, I s-a încredințat in 
zorii zilei de 1 decembrie ma
rca răspundere de ' a-șl mobi
liza astfel ortacii îneît să ob
țină o avansare dc 10 ml zil
nic, pentru ca la sfirșitul lunii 
producția totală să lie de 4 000 
tone cărbune, Au trecut nu
mai patru zile și iată că bri
gada se dovedește la înălți
mea cerințelor, dîpd pe fie
care 
tone cărbune»

a-

O altă brigadă harnică a 
sec toi ului investiții este aceea 
a comunistului fosil Molnar 
caro, tot în luna trecută, a 
depus eforturi susținute la
vansarea galeriei transversale 
din blocul IV — lucrare de 
importantă holărîtoare pentru 
deschiderea și pregătirea blo
cului la nivelul 
440. 114,8 la sută a fost 
porția 
planul 
plusul

orizontului 
pro- 

în care s-a îndeplinit 
brigăzii, iar 67,5 mc — 
de material excavat.

♦
schimb circa

4

cadrul sectorului VI 
Viorel 

în 
an,

f

Pentru a s6 putea începe să
parea pulului orb nr. 4 — des
chizător de prețioase 
sul» orizontul 440 .— 
de Ia sectorul V
condusă de Constantin Scu
lam a lucrat intens 
noiembrie a.c.' la 
rampei respective, 
deosebit elort de 
membrii brigăzii

rezerve 
brigada 

investiții

în luna 
betonarea 
Printr-un 

organizare,
au realizat

In 
transport echipa Iul 
Bultaru a culbulat, numai 
luna noiembrie a acestui
16 000 vagonete, cărbunele 
respectiv luînd drumul prepa
ratei Petrila. Șeful de echipă 
comunistul Vasile Brîncuși — 
ai cărui ortaci asigură trans
portul cu locomotive electrice 
— ne spune că în aceeași 
perioadă, la unison cu ceilalți 
mecanici, a transportat peste 
21 000 vagonete cu cărbune, 
steril și materiale.

Ploile lui Dosan
Petroșani. Ce sA-l Iaci, 

lume multă... Era glasul

numaidecit dreptate 
este și acest cuvin! 
se vira acolo unde

Ploaia asia vine cind nu le aș- 
tepfi. La noi, Ia Lupeni a plouat In 
25 noiembrie. Pe la ora 9 picura, a- 
pol a turnat pină seara tirziu. Ce 
sâ-i faci, imi vefi răspunde, noiem
brie este lună de toamnă, mai plouă, 
chiar dacă zăpada a" cobori! pi
nă lingă oraș. Așa-i la noi in 
Vale: ploaia merge mină in mină 
cu zăpada.

Eu v-aș da 
dacă... Da, mai 
incurcăref care
nu le aștept/. Cuni vd spuneam, v-as 
da dreptate dacă, n-ar (I și oameni 
care-și aranjează ploile. §i le aran
jează cum vor ei. după poftele lor 
de moment. Noi. keilalfi, le primim 
așa cum vin și 
Dar oamenii de 
pentru că sin! mai ai dracului, le a- 
ranjează chiar in timpul serviciului.

Cunosc eu pe cineva; se numește 
Dosan ion (ierle-mi-se că-l aleg 
tocmai pe el), fn ziua amintită, tre
buia să fie la datoria lui care-i adu
ce salariul lunar. Treaba lui este 
să servească cetățenii cu petrol (sau 
oile produse din familia petrolului) 
la stația nr. 3 din BărbăLeni. In ziua 
pomenită mai sus și-a aranjat plo
aia ... De aceea oatpenil rțu l-au gă
sit pe dumnealui. Dosan Ion, ci pe 
inlocuilorul lui — un bilețel scris 
citef care glăsuia răspicai: „Sini 
plecat la PetroșaniI". Atil. Dar ce. 
ne trebuia mal mult ? 
se întorsese. Oamenii erau neliniș
tii i : re-o li cu Dosan ?

— O ii uitat să se inloarcă, zicea 
unu).

— S-o li impolmolit pe undeva, 
spunea altul mal islet.

— Nu, maică. Eu cred că s-a rălă-

rțu zicem nici pis. 
care bă spuneam.

Seara lot nu

SJ

i
i 
ț 
i

oraș 
unei

>r 
glijentei tovarășilor cțț; la autobaza 
T.A. Petroșani și că,, deci, nu ei 
erau adevăralii vinovati ai nepre- 
zentării. Cu ce încredere ar inai fi 
cumpărat devenii 
In un spectacol al_ 
lori din Petroșani ?

„Frumos serviciu' 
să le facă tovarășii 
za T A. artiștilor amqjori țjin Pe
troșani ! Bine insă c^t. n-^u reu
șit. Tărăboiul n-ar fi (pst mic. Au
tobaza T.A. Petroșani har fiz avut 
<Ie plătit numai... 600 bilețp a 7 
lei bucata, luate la general. .Scump 
dar... ar fi făcut. ,fc

Prin aceste rinduri,’’ pr<9punem 
tovarășilor de la autobaza T.A. Pe
troșani să cerceteze cine... a rămas 
in pană și să... tragă țonț-hiziilcA 
necesare. Dacă 
cinstit, să aibă 
vească Ia timp, 
de încrederea in

bilete

erau pe cale 
de la autoba-

„clienlil" plătesc 
grijă și să-sj ser- 
Altminteri s6 pler- 

oameni I

G. DINU

cit in 
mare, 
bunicule cu umbrelă.

Si eu zic că Dosan a uitat. A ui
tat orarul care precizează serviciul 
lui: luni, miercuri, joi și simbălă 
de la 8 la 12 și de la 16 la 19. L-au 
așteptat oamenii de dimineață pină 
seara ; doar, doar o veni I tn zadar.

Am stal noi. vreo clfiva amatori 
de petrol, ne-am tot gindil, ne-am 
frăminlal .- ce să facem ? Miine-poi- 
miine vine vreo zăpadă mare, apoi 
un ger năpraznic.JSi noi lără petrol, 
fără pelroxin.. Vai de capul nostru I 
N-am vrea nici să-l supărăm pc 
dom' Dosan. Cum e ei, lire friabilă, 
o dală ne Irinleșle ușa-n nas, spu- 
nindu-ne: .Plec unde vreau eu I 
Mie nu-mi poale face nimeni nimic. 
O să deschid ci nd am eu chel, și- 
așa m-am plictisit tot deschiztnd, in- 
chizind..." Apoi să te (ii la tremurat 
șl la rugăminți lierbinti.- .Hai. nea 
Dosane. nu fii rău . Am greșit șl 
noi, ca omul, ce să facem..."

Pentru că-n ultimul timp o face 
lot mai lată. De ce ? Habar n-avem I 
Poate n-o mai li avi nd șeii care să-l 
întrebe ce mai tace, o li orfan de 
superiori. O II fost numit cumva 
gestionar pe viată (un fel de aren
daș) al stafiei nr. 3 ?l Pentru că are 
casă-n Bărbăleni. stă In apropiere... 
Nu ne-ar mira. Vom lua bidoanele 
de toartă indreptindii-ne, ușurel- 
ușurel, către vreo rafinărie. Pentru 
că înlocuitorii lui Dosan. bilele și 
biletele, sini cateaoricl si neospita
lier I.

9 Bucătăriile de pe paliere
Aefolosite din cauza lipsei unor ma
șini de gătit, iar. în camere se gă
tește pc reșouri; 
cu tot felul de

O Femeile de 
nie dar locatarii
• Conducerea 

re nr. 2 „Valea Jiului" va trebui să 
urgenteze dotarea corespunzătoare cu 
mobilier, cu mașini de gătit, să re
medieze defecțiunile existente la in
stalațiile sanitare existente.

@ De asemenea, organizațiile 
U.T.C. și de sindicat ale șantierului 
să depună o muncă mai susținută de 
educare a tinerelului.

Acestea erau concluziile materia
lului „Căminul constructorilor 
Vulcan — o casă a nimănui", 
blicat în ziarul „Steagul roșu" 
5 890 din 3 octombrie a.c.

In urma articolului respectiv, con
ducerea Grupului de șantiere nr. 2 
„Valea Jiului" ne răspunde:

„în ultimul timp, căminul respec
tiv a fost în centrul atenției noastre. 
Referitor la faptul că nu se poale 
face baie din lipsă de apă caldă, re
cunoaștem că este adevărat, dar si
tuația nu se poate remedia deocam
dată deoarece debitul de apă este re
dus in orașul Vulcan. Noi dăm totuși 
apă caldă o dată pe săptămînă. 
din cauza presiunii scăzute apa 
'urcă pină la etajul IV.

Asupra dotării bucătăriilor de 
paliere cu mașini de gătit și asupra 
dotării coridoarelor cu noptier-e vă 
informăm că am solicitat forului nos
tru tutelar — T.C.H. Deva — fon
durile’ necesare încă de la începutul 
acestui an. dar... Ținem să precizăm 
că scaunele din dormitor sînt tip 
curbate, cumpărate doar de un an, 
iar mesele au fost executate conform 
STAS de către atelierul T.I.L. Petro
șani.

De îmbunătățirea condițiilor de 
viată ale salariatilor noștri care lo
cuiesc în căminul respectiv, ne vom 
preocupa în continuare" (dar cu mai 
multă operativitate și perseverentă 
— completăm noi).

stau

parchetul este palat 
grăsimi.
serviciu fac curăte- 
n-o păstrează.
Grupului de șanlie-

din 
pu
tt r.

dar 
nu

pe

Adrian ALEXIU
Lupeni

Un pod pe care
nu se poate trece

In fala Casei pionierilor de pe stra
da Republicii din J’etroșani. există 
un pod deteriorat. Să tot fie vreo 
patru ani de cînd, în această stare 
fiind, i se adaugă din timp în timp 
cite o seîndură. Podul nu poate fi 
folosit orice s-ar spune. Găurile din 
el produc multe emoții celor 800 de 
pionieri și elevi cuprinși în cele 12 
cercuri alo Casei pionierilor.

La data de 18 iulie a. c. s-a îna
intat către serviciul gospodărie din 
cadrul Consiliului popular municipal 
adresa nr. 9 893. Ce a urmat ? Bate
rea a șase seînduri. Una și ceva la 
lună! In rest podul cu pricina a ră
mas tot cum a fost înainte de a l se 
bate 
Irod, 
nat.
pe cure nu se poale trece.

cele șase seînduri, adică pu
rii găuri periculoase si dărăpă- 
Este. cum s-ar spune, un pod

I. URICANEANU 
corespondent

8,30 Ora exactă. Cnm va ii vremea t 
Gimnastica de dimineață. 
Pentru (opii si școlari: Film se
rial : „Wilhelm Tell". La sase 
pași de o excursie — emlslune- 
concurs. Participa județele 
Cluj, Caraș-Severln.
Ora salolOl.
Tv. pentru sper lallștil din a- 
gricullurâ. Eficiență economică 
a lucrărilor mecanizate In agri
cultură.
De slrajă patriei.
Concert simfonic. In program: 
Passacaglia și Tocalta de Tudor 
Clortea ; Suita din baletul „La 
piața" de Miliall Jora ; Concert 
pentru orchestră de coarde de 
Doru Popovici.
închiderea emisiunii de dimi
neața.

16,55 Telex Tv.
17,00 Concurs internațional de gim

nastică artistică. Transmisiune 
de la Sofia.

18,00 Magazin duminical. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tclesport.
20,00 Divertisment muzkal coregrafic.
20.30 Seară de lealru : „Patimi" de

Paul Everac. Interpretează un 
colectiv al Teatrului National 
din Cluj.

23,15 Telejurnalul de noaple.
23.30 închiderea emisiunii.

13,30

LUNI 9 DECEMBRIE

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din in

dustrie. Ciclul „Cibernetică". 
Calculatoarele electronice in 
procesele electromagnetice.

18,05 Curs de limba franceză - lec
ția a 37-a.

18.30 „Lyceum".
19,00 Telejurnalul de seară. Buieti- 

publicitate. 
pentru auto-

animalelor.

nul meteorologic;
19.45 Stop ! — emisiune 

moblliști.
20,00 Zoo — Din viața 

Graiul animalelor.
20,25 Arheologia științelor. „Zborul 

spre Lună la granița dintre fan
tezie și realitate’*.

20.45 Filmul artistic: „De Capo. Ap- 
passionata".

22.15 Cronica ideilor.
22,35 Mari interpret!: Sextetul vocal 

„Luca Marmzio” (Italia).
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 Închiderea emisiunii.

FILME
LUNI 9 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Vera 
Cruz; Republica : Prințesa.- PETRILA : 
Aventurierii,- LONEA — Minerul: 
Studiu despre femei; AN1NOASA: 
Oscar; VULCAN: Obsesia; LUPENI 
— Cultural: Planeta maimuțelor; 
Muncitoresc: Șapte băieți și o ștren
gărită,- PAROȘEN1: Sînt și eu numai 
o femeie; URICANI: Leul african.

20,15 Teatru radiofonic: „Gheorghe 
Șincai” de Violeta Zatfifirescu; 21,25 
Muzică ușoară de pretutindeni; 22,20 
Fragmente din opera „Mefistofele" de 
Boito; 22,40 Moment poetic; 22,45 In- 
tilnire cu jazz-ul; 0,05—5.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II:

LUNI 9 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical de 
mineață;; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9.30 Re
vista literară radio,- 10,00 Cintece pen
tru copii; 10,10 Curs de limba en
gleză. Ciclul II, lecția a Il-a; 10,30 
Cintece și jocuri populare,- 11,05 Me
lodii intrate recent in fonoteca noas
tră; 11.45 Sfatul medicului: Igiena 
locuinței iarna; 12.00 Șlagăre lansate 
in film; 12.20 Cronica plastică; 12,30 
întâlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,10 Avanpremie
ra cotidiană; 13,20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14.10 De ce? De 
unde ? De cind ?; 14,30 Emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,05 Cintă Ma- 
rieta Balrinu,- 15,15 Memoria pămin- 
tului românesc,- 15.35 Concertul zilei; 
16,10 Melodii de ieri, interpret de 
azi; 16,30 Antena tineretului; 16,55 
Radio-publicilate; 17,00 Melodii de 
Sergiu Malagamba și Dinu Șerbănes- 
cu; 17.15 Ce e nou in județul dv. ? 
— Alba lulia; 17.30 Să învățăm un 
cinlec: „Drag pămint românesc” de 
Temislocle Popa; 17,15 Ora specialis
tului; 18,05 Muzică populară și ușoa
ră» 18,30 Gazeta radio,- 19.00 O me
lodic pe adresa dumneavoastră.- 19,20 
Sport,- 19.30 Balade populare,- 19,45 In 
ritm de tango,- 20.05 Muzică ușoară;

di-

7,00 Cinlec. joc și voie bună; 7,37 
In sunet de fanfară; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri),- 8,25 Melo
dii populare; 8,42 Lucrări de Georg 
Philipp Telemann; 9.10 Curs de lim
ba engleză. Ciclul I. lecția a 2-a,- 9,30 
Cinlece cu... și fără cuvinte,- 10,05 • 
Recital de vioara Varujan Cozighian,-
10.30 Expediție pionierească; 11.15 
Muzică populară,- 11,45 Muzică ușoa
ră,- 12,05 Avanpremieră cotidiană; 
12,15 Concert de prinz,- 13,00 De toate 
pentru toti; 14.10 Muzică populară;
11.30 Moment științific.- 14,35 Muzică 
ușoară; 15,15 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 15.40 Radio-p'ibli- 
cilate; 16,00 Arii din opere cu Mihail 
Arnăutu; 16,15 Muzică instrumentală,- 
16,25 Muzică ușoară; 17,10 Fii slăvită 
Românie — cintece și versuri; 17.30 
Antologie de literatură universală;
17.45 Recital de operă Lucia Berces- 
cu; 18.05 Amfiteatru literar; 18.30 
Cinlă Gigi Morga și Richard Anthony; 
19,05 Variatluni op. 35 de Johannes 
Brahms pe o temă de Paganini; 19.30 
Curs de limba engleză. Ciclul II, lec
ția a 11-a; 19.50 Noapte bună, copii; 
19,55 Muzica românească în lume;
20.30 Ora specialistului,- 20,50 Cintece 
populare: 21.05 Muzică franceză; 21.40 
Forum științific; 21.50 Pagini din o- 
pera .O noapte furtunoasă'’ de Paul 
ConstantinescU; 22,15 Canțonete; 22.30 
Cronica plastică; 22.40 Tribuna tine
rilor compozitori; 23.07 Mari muzi
cieni interpreted cicluri integrale;
23.45 Armonii nocturne; 0,01—1,00 
Pagini din muzica contemporană.

7,00; 10,00; 22,00. Buletine de
11,00; 13,00; 15.00; 20,00; 24.00; 1,00;

13,00; 16,00; 22,00. Gazeta ra-

PROGRAMUl I: Radiojurnale:
știri; 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00 
2,00; 4,00. Buletine meteorologice: 
dio: 18,30.

PROGRAMUL II: Radiojurnal: 17,00; Buletine de știri: 7,30; 
10.00; 12,00; 14,00; 18,00; 19,00; 21,00; 23,00; 0,55. Buletin meteoro
logic: 17,00.
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Puternică agitație 0 nouă reuniune Gunnar Jarring

pe piața monetară capitalistă
a guvernatorilor 

băncilor occidentale
a sosit

la Amman
PARIS 7 (Agerpres). — Pi«l« mo

netara capitalistă continuă să fie 
agitată. Centrul alenliei se îndreap
tă de data aceasta

t?sa engleză de 
ra dificultăților 
arc le înlfmpină 

datorită speculațiilor 
i/ei monetare Occidents

intern1

spre lira sterii-

simbălâ insistă
toi mai grave

i moneda nallo-

★

Noi-NEW YORK 7 (Agi
Ic speculații valutare din Europa oc
cidentală și informațiile cu privire 

instabilitatea lirei sterline au 
încât in S.U.A. o sporită neli-

la
pro> 
nișt<

ewyorkeze me lea:

că speculațiile valutare pe piețele 
financiare au o influență foarte ma
rc asupra dolarului. Potrivit ziaru
lui .New York Times0, cea mal 
violentă reacție la situația finan
ciară din Europa occidentală a a- 
vii t-o bursa newyorkoz.fi, unde a 
lost înregistrată cea mai maro scă
dere a cursului acțiunilor din ulti
mele patru luni. în cursul zilei de 
vineri, 19 milioane de dolari sub 
formă de acțiuni și-au schimbat pro
prietarii, ceea ce reprezintă un re
cord în istoria bursei newyorkeze.

In cercurile financiare americane 
se manifestă neliniște în legătură cu 
faptul că într-un 
mea occidentală 
la o nouă criza 
nanciar.

BASEL 7 (Agerpres). — Astăzi 
(duminică) și luni are loc la Basel 
o nouă reuniune a guvernatorilor 
băncilor centrale ale principalelor 
puteri financiare ale lumii occiden
tale. Guvernatori' se întrunesc in
tr-un moment în caro, la numai 15 
zile de la conferința ministerială 
de la Bonn, sistemul monetar pare 
să intre înlr-o nouă perioadă de în
cercări. Piețele de devize se află, 
din nou, intr-o staic de tensiune. De 
două

7 (Agerpres). — Trimi- 
al secretarului general al

viitor apropiat lo
se poate aștepta 

in sistemul său 11-

DATE CARE ACUZA
® Un comunicat al Comisiei pentru anche-

tarea crimelor comise de imperialiștii
americani în R, 0. Vietnam

zile Ura sterlină este supusă 
presiuni speculative considera- 
iar zvonurile reînnoite referi- 

a
vest-germane au determinat 

speculațiilor cu

unor 
bile, 
toare la o posibilă reevaluare 
mărcii
o recrudescență a 
această monedă.

PLENARA C. C.
COMUNIST

PE SCURT
Sărbătoarea 

națională a Finlandei

PE SCURT • PE SCURT

HANOI 7 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de presă care a a- 
vut loc la Hanoi, un purtător de cu- 
vint al Comisiei R. D. Vietnam pen
tru anchetarea crimelor comise de im
perialiștii americani în Vietnamul de 
nord a comunicat o serie de date 
privind consecințele acțiunilor între
prinse asupra acestei țări de la dala 
de 1 noiembrie cind au încetat bom
bardamentele aeriene, navale și de 
artilerie americane asupra teritoriului 
R D. Vietnam. Printre altele, s-a men
ționat că timp de 62 de zile au fost 
întreprinse 600 raiduri aeriene de că-

diverse tipuri, 
de recunoaștere

iar 
au 
ro-

tre avioane de 
alte 500 misiuni 
fost efectuate de către avioane 
bot. Numai intr-o singură zi, în cursul
atacurilor aeriene asupra provinciei 
Quang Binh au fost omorîte sau ră
nite 49 de persoane. Ca urmare a 
unui atac întreprins la 3 decembrie 
asupra unei cooperative agricole, 30 
de persoane au fost omorîte sau ră
nite, de asemenea, in cursul unui a- 
tac asupra unei localități din aceeași 
provincie, alte 19 persoane și-au pier
dut viața sau au fost rănite.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
de la 1 decembrie aviația americană 
și-a intensificat activitatea și că sint 
tot mai frecvente cazurile de încăl
care a suveranității R. D. Vietnam.

PARIS 7 — Corespondentul Ager- 
pres, Georges Dascal, transmite: în 
zilele de 5 și 6 decembrie a avut loc 
plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez. Plenara 
a adoptat manifestul intitulat „Pen
tru o democrație înaintată, pentru o 
Franță socialistă*. Raportul pe a- 
ceastă temă a fost prezentat de 
Waldeck Rochet, secretarul general 
al P.C. Francez.

Manifestul adoptat de Comitetul 
Central confirmă orientarea generală 
a Partidului Comunist Francez, de
finită în cel de-al XVIII-lea Con
gres al P.C.F. din ianuarie 1967. Do
cumentul expune concepția P.C.F. 
cu privire la mersul Franlei spre so
cialism, tinînd seamă 
nerale ale revoluției 
în același timp, tinînd 
ticularitățile, tradiția
experiența revoluționară proprie

AMMAN 
sul special 
O.N.U, în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, a sosit sțnbata la Amman pen
tru noi convorbiri cu oficialitățile ior- 
daniene. După sosire, diplomatul sue
dez a conferit cu premierul Bahjat 
Al Talhoiini, premierul adjunct Ah
med Toukan și ministrul de externe 
Abdel Moneim El Rifai.

La sfirșitul actualelor consultări 
cu reprezentanții Israelului si țări
lor arabe, Jarring urmează să re
vină, după cum S!-a anunțai, la Mosco
va, pentru a-și relua postul de ambasa
dor. Pauza care a intervenit in mi
siunea sa, imediat după reluarea 
contactelor, este destinată unei exa
minări amănunțite de către statele 
în cauză 1 elementelor noi survenite 
în evoluție crizei.

AL PARTIDULUI
FRANCEZ

j, a P.C. francez.poporului Jranc
în ceea ctx private obiectivele Ime
diate, Plerfara ai confirmat opoziția 
P.C.F. fală» de actualul program de 
austeritate (inițiat) de guvern, prin 
care se înCearcăisă arunce pe spi
narea muncitorilor întreaga sarcină 
a situației raeficiftre existentă în e- 
conomie, situație țde caie ei nu sînt 
răspunzători. Secretarul general al 
P.C.F. a subliniat* că în fata ofensi
vei marelui- patronat, muncitorii tre
buie să apere și să lărgească cuce
ririle socialo obținute în urma miș
cării din mâi — «unie, să ceară re
calcularea salariilor, în funcție de 
creșterea prețurilor. în manifestul 
adoptat de PJenara C.G, '
se atrage atenția asupra necesității 
unei mai strînse îmbinări a lupte! 
pentru satisfacerea revendicărilor e- 
conomice cu lupta politică împotri
va dominației monopolurilor.

orașului Wenatchee, in centrul stalului Washington.

Renumitele „Grădini ale lui Ohme

HELSINKI. — în Finlanda s-a 
sărbătorit vineri a 51-a aniversare 
a proclamării independenței țării. în 
diverse localități s-au desfășurat fes
tivități consacrate acestui eveniment. 
La Helsinki, pe colina observatoru
lui, a avut loc tradiționala înălțare 
a drapelului national. In orașul 
voia s-a desfășurat o paradă 
tară.

• NICOSIA.
loază agenția France Presse, înlr-ti 
interviu acordat unui ziar suedez, 
și dat publicității vineri la Nicosia, 
președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, a declarat că „s-a ajuns la 
un acord cu reprezentanții comuni
tății clprloților turci asupra unor pro
bleme în limp ce asupra altora mai 
există dezacorduri". Makarios a de
clarai că se îndoiește că se va ajun
ge la un acord in problema cipriotă 
in cursul anului viitor.

© BAGDAD. — Un comunicat 
oficial dat publicității sîmbălă la 
Bagdad anunță că între 24 noiem
brie și 2 decembrie a avut loc o 
conferință a conducerii partidului 
Baas, consacrată „problemei kurde, 
proiectului constituirii unui Front 
național progresist și elaborării noii 
linii politice a partidului'’. Conferin. 
ța a procedat în același timp la ale
gerea noii conduceri a partidului. 
Aceasta, se arată, este alcătuită din 
totalitatea membrilor vechii condu
ceri.

• PARIS. — De la începutul anu
lui 1968 peste 25 000 de tineri mun
citori, studenti. liceeni șl tineri de 
la sate 
retului

au aderat la Mișcarea Tine- 
comunist din Fran(a.

Colonelul Oniar Torrijos ți-a asumat 
comanda gărzii naționale panameze

CIUDAD DE PANAMA. — Colo- 
nelul Omar Torrijos, unul din condu
cătorii recentei lovituri militare de 
stat din Panama, și-a asumat vineri 
comanda gărzii naționale panameze, 
în momentul în care s-a anunțat că 
studenții și alte pături ale populației 
intenționează să organizeze demon
strații de protest împotriva juntei 
militare. Garda națională a primit or
dinul să nu permită nici un fel de

al P.C.F.

•-----

Venezuela

de legile ge- 
socialiste și, 

seama de par- 
nalională și

• NEW YORK. — Un

Prensa Latina relatează din

grup de colectori de la automatele 
instalate la locurile de parcare din New York au fost arestați și 
acuzați de a li sustras 5 milioane de dolari in ultimii patru ani. 
Arestarea este rezultatul unei investigații de zece luni, inițiate la 
cererea administratorului linanciar al Consiliului municipal new- 
yorkez. Acesta a fost intrigat de scăderea veniturilor provenite 
din această sursă, de la aproximativ 11 milioane pe an la aproape 
6 milioane. Din cei 41 de angajați care colectau monedele intro
duse de automobiliști In automatele de la locurile de parcare, 22 
au fost acuzafi de furt. La percheziția efectuată in momentul ares
tării, asupra lor s-au găsit sume variind intre 250 și 420 de dolari.

manifestații publice care au fost in
terzise o dală cu suspendareavgaran- 
tiilor constituționale.

Intre limp, la Ciudad de Panama 
circulă zvonuri persistente privind 
ciocnirile ce au loc in diverse puncte 
ale tării. Deși căpitanul Antonio Si
erra. purtătorul de cuvînt il juntei 
militare, a declarat că ..in Iară dom
nește un calm total", ziarul ..La Re
publica" care apare la San Jose (Cos
ta Rica) — relatează că la granița din
tre această Iară și Panama acționea
ză diferite grupuri înarmate opuse 
regimului militar panamez. Frontiera 
dintre Panama și Costa Rica este în
chisă iar comunicațiile telefonice sint 
suspendate.

de tensiune 
In Caracas

CARACAS 7 (Agerpres). — Pre 
dintele Venezuelei, Raul Leoni și mi
nistrul apărării, generalul Ramon Flo
rencio Gomez, s-au înlilnit vineri la 
Palatul prezidențial in momentul in 
care s-a anunțai că trupele din în
treaga tară au primit ordinul să fie 
în stare de alarmă. Această între
vedere a avut loc într-un moment 
in care, după cum relatează agen
ția Associated Press, capitala Vene
zuelei este inundată de zvonuri pri
vind o lovitură de stat sau o răs
coală populară, in ciuda asigurărilor 
oficiale privind faptul că rezultatele 
alegerilor prezidențiale de duminică 

ultimelor 
Rafael 

conduce cu aproximativ 
voturi asupra candidatului 

guvernamental. Gonzalo

vor fi respectate. Potrivit 
știri, candidatul opoziționist. 
Caldera, 
25 000 de 
Partidului 
Barrios.

Agenția
Caracas că a fost sporit numărul tan
curilor din jurul Palatului preziden
țial și au fost întărite patrulele mi
litare instalate in punctele cheie ale 
capitalei.

ITALIA : O grevă recentă de
clarată de salariațfi agricoli din 
Sicilia pentru satisfacerea re
vendicărilor lor economice a 
căpătat un caracter tragic prin 
uciderea de către forțele poli
țienești a doi fermieri în tim
pul acțiunilor inițiate de gre
viști în orășelul sicilian Avola, 
centrul provinciei Syracuza. In
cidentul de Ia Avola a provo
cat indignarea în întreaga Si- 
cille și in Italia Continentală; 
la chemarea celor trei mari 
centrale sindicale C.G.I.L., 
U.I.L., C.I.S.L. în provincia Sy
racuza s-a desfășurat o grevă 
generală de 24 de ore; aseme
nea întreruperi ale lucrului 
s-au desfășurat și in alte orașe 
italiene în semn de solidaritate 
cu cauza fermierilor sicilieni.

In clișeu : Marș impresionant 
pe străzile orășelului Avola.

> SALISBURY. — Autoritățile ra
siste rhodesiene au prelungit cu încă 
cinci ani detențiunea liderului Uniu
nii Poporului African Zimbabwe, 
Joshua Nkomo. Acesta se află de 
patru ani in lagărul Gonakudzingwa, 
situat in apropiere de frontiera cu 
Mozambicul, fără să ii fost judecat.

© SAO PAULO. — Poliția din Sao 
Paulo a înființat de două săplămîni 
o echipă specială care „lichidează" 
pe membrii bandelor de gangsteri 
din acest oraș. Surse ale poliției au 
anunțat vineri că alți doi criminali 
au fost impușcați de polițiști, ca
davrele lor fiind expuse in apropie
rea localității Guararema.

• NEW YORK. — Cea mm 
importantă licitație a unei co
lecții de timbre filatelice case 
a avut loc vreodată s-a indie 
iat la New. York. Timh:ele ci
an aparținui defunctului Josiah 
Lilly, fondatorul unei firme 
farmaceutice din Indmnupoli-. 
au lost vindute pentru suma 
de 3 134 127 dolari. In cursul 
licitației un timbru emis in 
1925 in Honduras a fost i in- 
dut cu 29 000 dolari, iar alte 
rarități din Venezuela și Japo
nia au fost vindute cu cile 
5 000 dolari bucata.

Satelit <le observație
astronomie»

CRONICA EVENIMENTELOR SÂPTÂMÎNII
Noi pași pe calea 
soluționării pașnice 

a problemei 
vietnameze...

...au fost făcuți în cursul acestei 
săplâmîni. După mai bine de o lună 
de tergiversări, datorite poziției ne- 
realisle a guvernului marionetelor de 
la SaigoD, Conferința de pace de la 
Paris urmează să depășească astăzi 
stadiul pregătirilor. încercarea auto
rităților saigoneze de a obține un 
statut privilegiat la tratative a eșuat. 
Insă ea a oferit americanilor, tem
porar, posibilitatea de a amina Con
ferința, deși R. D. Vietnam și re
prezentantul autentic al populației 
din Vietnamul de sud — Frontul 
National de Eliberare — s-au pro
nunțat pentru începerea imediată a 
lucrărilor în trei. Tentativa de a 
crea dificultăți procedurale artificia
le, care s-a făcbl simțită în perioa
da de pregătire a Conferinței, as
cundea intenția de a diminua rolul 
principal ce trebuie să revină de 
drept Frontului Național de Elibera
re. Or, este bine cunoscut faptul că 
F.N.E controlează cea mai mare par
te a teritoriului Vietnamului de sud, 
instaurînd acolo o administrație cu 
caracter democratic, popular. Acest 
adevăr a triumfat. Reprezentanții ad
ministrației de la Saigon au sosit la

Paris, acceptind in slîrșil să recu
noască o realitate politică de necon
testat. Se pare, deci, că în prezent 
ne aflăm in ajunul începerii unor 
discuții care să ducă, în cele din 
urmă, la soluționarea pașnică a pro
blemei vietnameze.

Un prim indiciu în acest sens re
iese din recomandarea făcută joi de 
președintele ales al S.U.A., Richard 
Nixon, adresată regimului de la Sai
gon de „a participa la convorbiri in 
mod constructiv și de a coopera cu 
guvernul american pentru a ajunge- 
la o pace constructivă*. Mai rămîne 
insă un fapt care îngrijorează opinia 
publică mondială — Statele Unite 
continuă să-și încalce propriile sale 
angajamente solemne, efectuînd noi 
bombardamente aeriene și navale 
asupra unor regiuni din R. D. Viet
nam. Această atitudine pune sub 
semnul întrebării adevăratele inten
ții ale S.U.A. Fără îndoială însă 
că, desfășurarea Conferinței de pace 
de Ia Paris, va scoate la lumină mo
dul in care noua administrație ame
ricană din S.U.A. înțelege să abor
deze problema vietnameză.

Războiul fratricid 
din Nigeria...

...continuă să se prelungească, 
luptele fiind favorabile cind trupe
lor biafreze, cind celor federale. Bi
lanțul celor 16 luni de cind tele

gramele de presă relatează amănun
te despre desfășurarea ostilităților 
indică distrugeri imense de bunuri 
materiale și pierderi de vieți ome
ni- ■’ precum și faptul că Nigeria se 
afla in pragul unui haos economic.

De mai multe ori comandamentul 
trupelor federale a anunțat iminenta 
ocupare a ultimelor fortărețe de pe 
teritoriul Biafrei. CU toate acestea 
luptele cresc în intensitate, degene- 
rind într-un război fără fronturi a 
cărui victimă principală este popu
lația Nigeriei. în schimb, afacerile 
cercurilor capitaliste se desfășoară 
nestînjenite. Concernul englez pe
trolier „Shell Oil* a continuat ex
tracția petrolului, doar cu... mici în
treruperi, iar celelalte trusturi „se 
pling* potrivit știrilor publicate in 
cotidianul nigerian „Observer* că 
„au rămas cu o lună în urma engle
zilor". , In cele 16 luni de război — 
se scrie intr-un articol publicat re
cent in cotidianul „Observer" — au 
fost înregistrați aproximativ un mi
lion de morii, în special din cauza 
foametei și a bolilor, în timp ce sta
lul federal cheltuiește zilnic pentru 
război circa un milion do lire nige- 
riene*. Cifrele acestea sînt conclu
dente: pentru fiecare nigerian mort 
de foame, răpus de boală sau in 
lupte, companiile petroliere străine 
au realizat un beneficiu de aproape 
două lire sterline...

Este de menționai însă că, atit la 
Lagos cit și în alte capitale africane 
a început să se vorbească din ce in

i.e mai insisted! despre necesitatea 
unor negdcieri federalo-biafreze me
nite să pună capăt tragicului con
flict. Observatorii politici citează in 
acest sens declarația făcută la 2 
decembrie de guvernul federal ni
gerian, cflre precizează că este gata 
să participe la negocierile de pace 
cu autoritățile biafreze cu condiția 
ca liderii prdvinciei Orientale să 
renunțe la secesiune.

Grevele 
și manifestațiile 

de protest 
declanșate în Italia...

...ca urmare a incidentelor sem
nalate in orășelul sicilian Avola, 
au făcut extrem de dificile tratati
vele pentru 'soluționarea crizei de 
guvern. „Ținind scama de gravita
tea situației — relatează într-o co
respondentă recentă George Pastore, 
de la Rbma K- președintele Camerei 
Deputatelor <r! convocat de urgență 
comisiile parlamentare pentru pro
bleme interne și pentru forța de 
muncă in ■' vederea soluționării si
tuației creată". Divergentele dintre 
reprezentanți® partidelor politice au 
căpătat noi proporții, spulberind ori
ce optimism* în legătură cu forma
rea imediată a unui guvern de coa
liție de centru-stînga. Referindu-se

la cauzele acestei grave situații so
ciale ziarele italiene vehiculează o- 
pinia că „incidentele care zguduie 
Italia au fost provocate de marile 
inegalități in ce privește dezvolta
rea din nordul și sudul tării, de sa
lariile mici a muncitorilor agricoli, 
de reformele mereu promise, dar 
aminate la infinit ' (Il Corierro Della 
Sera"). „Cauzele și originea acestor 
incidente — se afirmă, de asemenea, 
in ziarul „Avanii", organ al Parti
dului Socialist- — trebuie să lie 
căutate în carențele sociale pro
funde care au fost scoase brusc la 
lumină în aceste momente dificile".

Situația se complică și mai mult 
ca urmare a atitudinii celor trei 
mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — care cer 
cu insistentă să fie interzisă prac
tica intervenției brutale a politici 
împotriva demonstrațiilor oamenilor 
muncii și au hotărit să continue acțiu
nile de protest in zilele următoare.

Astfel criza de guvern declanșată 
la 19 noiembrie se află în impas. 
Deși Mariano Rumor, însărcinat cu 
formarea noului guvern, a anunțat 
ieri că între reprezentanții partide
lor politice se duc tratative privind 
o platformă guvernamentală comu
nă, aceasta, chiar dacă va fi înlăn
țuită, este departe de a rezolva 
gravele contradicții sociale cațe 
frămîntă Italia. k

V. STRAUȚ
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© COPENHAGA. — Un șomer da
nez, in vîrstă de 55 de ani, care a 
fost dat afară din locuința sa deoa
rece nu și-a putut plăti chiria, a gă
sit o „metodă" pentru a-și petrece 
sărbătorile de iarnă sub un acope
riș. El a pătruns în filiala unei bănci 
din centrul orașului Copenhaga unde 
a amenințat pe funcționari cu un re
volver fals, sustrăgind 
bani. Apoi, el a chemat 
lefon și a comunicat că 
se predea. Spărgătorul
tal chiar in fața băncii, unde îi aș
tepta pe... polițiști.

Și totuși, el a fost eliberat deoa
rece o societate filantropică i-a oferit 
o cameră unde-și va putea petrece 
sărbătorile.

o sumă de 
poliția la te- 
este gala să 
a fost ares-

CAPE KENNEDY. — Administra
ția națională pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că de !a 
Centrul spatial Cape 
lansat, cu ajutorul 
„Atlas-Centaur", un 
servație astronomică 
Numeroși astronomi 
satelit aceeași importanță pe care 
a avut-o la vremea sa primul teles
cop al lui ~ ~ ”
1608.

Racheta va trebui să plaseze 
orbită un 
tone, dotat cu 11 telescoape, care, 
potrivit N.A.S.A., vor permite .să 
se obțină o nouă viziune a Univer
sului*. .Observatorul astronomic 
„Orbilal-2“ va gravita pe o orbită 
circulară la o altitudine de 200 kilo
metri și va studia zilnic aproximativ 
1 400 de stele.

Kennedy a fost 
unei rachete 

satelit de ob- 
— „Orbital •2*. 
acordă acestui

Galileo Galilei reali',at în

pe
satelit de aproximativ 2

A >

Intervenție chirurgicală 
neobișnuită

SOFIA. — După cum s-a 
mai anunțat, la Solia s-a efec
tuat o intervenție chirurgica
lă, :n cursul căreia unui copil 
dc 7 ani i s-au grelat simultan 
doi rinichi luali de la un 
prunc de Ir ei luni. Vineri, la 
trei zile după operație, starea 
pacientului era salisfăcătoaie, 
copilul a început să se hră
nească normal. Dr. Nikolai 
Minkov, conducătorul echipei 
de medici care a efectuat o- 
perația, a dai citeva amănun
te in legătură cu aceasta: mi
cul Ilia, in virstă de 7 ani. 
care suferea de o boală de ri
nichi congenitală, a fost in
ternat la spital cu o uremie 
gravă. Singurul mijloc de sal
vare era o transplantare de 
rinichi. Dar copilului nu i se 
puteau grela rinichii unui a- 
dull, iar un donator de ace
eași virstă (ceea ce ar fi lost 
ideal) nu exista. în această 
situație, s-a hotărit să se fo
losească rinichii unui prunc d:

trei luni care încetase din vio
lă, la același spital, in urma 
unei afecțiuni la nivelul sis
temului nervos central. Deoa 
rece un singur rinichi al prun
cului nu ar fi putut îndeplini 
funcția unui rinichi din orga
nismul unui copil de 7 ani, e- 
chipa de medici a trebuit să 
transplanteze doi rinichi in lo
cul celui extirpat de la micul 
Ilia. Dr. Minkov a menționai 
că o asemenea metodă opera
torie nu a fost descrisă piuă 
acum în literatura mondială, 
ca de altfel nici folos»'ca ri
nichilor de la un prunc si nici 
grefarea lor unui copil in v'rs- 
lă de numai 7 ani. El a adău
gat că grelarea organelor luate 
de la un prunc, in arară de li
nele inconveniente prezintă și 
citeva avantaje, printre care 
acela că organismul unui co
pil atil de mic nu arc încă o 
activitate imunobiologică pu
ternică, ceea ce face ca incom
patibilitatea tisulară să se ma
nifeste mai puțin virulent.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369

newyorkoz.fi

