
CIFRELE Dt PLAN PE 1969 IN DEZBA
TtREA COMITETELOR DE DIRECȚIE

E. V. ..Viscoza“ Lupeni

începutul rentabilizării 
fabricii — 

pentru
o ccrliludinc 
noul an

tn centrul dezbaterii cifrelor do 
plan pe anul 1969 la F.F.A. „Vis- 
coza* Lupeni a fost pusă rentabili
zarea întreprinderii, adică trecerea 
de la dolatiile de stal la obținerea 
unor beneficii (36 000 lei în ptimul 
an).

R .-uilalole obținute în anul tre
cut pe linia realizării unei produc
ții sporite și de calitate superioară, 
economia substanțială cumulată 
(cca. 1 000 000 lei) ca efect atit al 
descoperirii și folosirii unor impor
tante ic.-vgiae interne cît și orga
nizării superioare a producției și a 
mnorji, dovedesc clar că sarcina a- 
sumata poate să fie îndeplinită.

După aducciea la cunoștința par-, 
ticipaj 
lor ■incipale ale planului pe anul 

tov. ing. șef VASILE ILIE a 
prezentai spre dezbatere uăsurile 
tehnico-organizatorice menite să sa
tisfacă dezideratul sus-aminlit.

Pentru asigutarea desfășurării in 
bune conditiuni a procesului dc pro
ducție se preconizează analiza tri- 
mt'.irișlă și lunetă a stocurilor și 
necesarului de materii prime, ma
teriale și piese de s< himb pcntiu 
perioada bnec'at următoare.

Legat de acest fapt, se optează 
pentru iuLroducerea sistemului in
formational operativ, zilnic, privind 
mișcarea acestor stocuri. Tot un 
caracter permanent au si măsurile 
privind corelarea termenelor d? li
vrare în funcție de condițiile opti
me de fabricație și stabilirea celei 
mai bune structuri a producției ne
terminate în funcție de ponderea pe 
fineți a pianului de desfacere. Mă
surii. urmăresc asigurarea realiză
rii ritmice a planului de livrări.

Se pune un accent cu totul apa - 
te pe sporirea procentului de cali
tate s produsele , pe creștei ea pro
ductivității muncii, oe eliminarea 
timpilor neproductivi.

Dar c-biecF viii primordial constă 
în creșterea eficienței economice a 
întreprinderii și, pentru acest lucru, 
eforturile sînt îndreptate spre redu-

I. G. C. Petroșani |

Rezervele interne se cer 
valorificate mal bine

Colectivi!’. Întreprinderii de gos
podărie comunală Petioșani a îndepli
nii sarcinile de plan anuale pe 1968 
în ziua de 8 decembrie. Rezultatele pe 
care în1r<'nr'nd'’-r^a le-a raportat

(

BUCURIA COPIILOR
l :■-. i.<c zinșil de a;, aduce 

copiilor uh dar din partea e- 
'•ililoi orașului. Este „Orășelul 
copiilor", 
amenajat 
fii. Deși 
pămintul 
sen

i

In Petroșani a lost 
în proximitatea pie- 
zăpada a acoperit 
cu un strai gros, 

sini pline de larmă și 
lie in metropola de basm 

a copiilor, ridicată cu multă 
fantezie. Simbolica orășelului 
iși capătă dimensiunile sale 
elastice în imaginația nestă
vilită a copiilor. Moș Gerilă 
a poposit alături de un brad 
uriaș. Copiii iși recunosc fără 
greutate eroii basmelor și po
veștilor pe care le-au îndră
git. Două lelițe se fin de mi
nă :,'i privesc, pierdute în v; 

copiii alunecă pe

tobogan.

Unul după altul,

ii

▼ Vîrlejul jocului
îi face pe micuți 
să uite de frigul 
iernii.

oi

1

I

întreținerii
s-a planifi- 
cursuri de 
operatorilor

cadrul diferitelor sec-

crea normelor do consum la ma
terii prime și materiale, diminuarea 
— p? cît posibil — a deșeuriloi și 
valorificarea superioară a acestora 
si elaborarea unor procese tebnolo- 
qice noi in scopul măririi numărului 
de sortimente.

Pentru îmbunătățirea 
utilajelor și instalațiilor 
tal organizarea unor 
ridicare a calificării 
di'miști din 
Iii.

Dezbaterile care au avut loc au 
subliniat, odată mai mult, hotărîrea 
neclintită a tuturor factorilor de 
răspundere din fabrică de a acționa 
in asa fel îneît rentabilizarea între
prinderii să devină o certitudine.

Urgentarea completării cu mașini 
și utilaje de strictă, trebuința, a- 
vînd parametri corespunzători (us- 
călor nou la secția filatură, strun
guri, polizor pentru bobine ele.), 
punerea la punct a unor instalații, 
efectuarea la timp și de cali’a'e .a 
reparațiilor, asigurarea energiei ne
cesare (in atenția I.R.E.H.-ului), 
stabilirea unui flux optim de pro
ducere a bureților din viscoză, re
zolvarea grabnică a problemei sta
bilității cadrelor, sint cîteva dintre 
propunerile menite să întregească 
p’-' -ul de măsuri propus.

In încheiere, tov. RADULESCU 
IOAN, secretar al comitetului o- 
rășenesc Lupeni al P.C.R. și-a ex
primat convingerea că toate măsu
rile care converg spre rentabilizarea 
întreprinderii vor fi si pe mai de- 
>arte analizate 

dacă va fi cazul 
rui lor de muncă 
nentă a primelor beneficii la „Vis- 
roza" a-spus vorbitorul - este 
bn lucru buri, cuprins in lumina do
cumentelor de partid, iar pentru a- 
tingerea acestui obiectiv vor trebui 
să fie mohilizate toate forțele co
lectivului urmărindu-se îndeplinirea 
si depășirea chiar a înaltelor sar
cini care-i stau în față".

Traian MULLER

și perfecționate 
in cadru) fiecă- 
, Realizarea imi-

la încheierea ultimei luni a anului 
sînt substanțiale. Dar, așa după cum 
au arătat pârlii îpanlii la ședința de

(Conlinuare in pag. a 3-a)

ca Zăpada care 
de pitici. Mai 

află casa vestitei

Cite nopți și zile au trecut de 
atunci ? Parcă a fost ieri... Era a- 
proape de miezul nopții...

La stația de încărcare a funicu-

sare, la Albă 
e înconjurată 
incolo se 
Capre cu trei iezi. Alături de 
ea, o cușcă în care se zăresc 
fioroase animale sălbatice, 
(dar împăiate). Un castel, din 
care Zmeul zmeilor a furat 
fala craiului, nu este departe 
de blocul cu multe etaje. To
tul dovedește o ingenioasă 
îmbinare a fanteziei cu realul.

Unii copii privesc îneîntați 
in stingă și în dreapta, alții 
se dau pe tobogan sau se urcă 
inli-unu] din cele două rin- 
ghișpiluri. Mere, portocale și 
dulciuri se găsesc la Ionelele 
construite în formă de fructe, 
mori de vînt, automobile etc.

1$,
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FEERIE NOCTURNĂ.

PRIMELE ROADE
6 milioane kwh trimiși țării

Tehnicianul ILCÂU PAVEL, șef de tură în camera de 
comandă de la I.E.C. Paroșeni, ne-a comunicat că în 
primele două zile ale noului an au fost trimise spre ora
șe și sate din Ardeal, Banat și Oltenia 6 240 000 kilo
wați ore de energie. O mențiune nu lipsită de interes : 
cazonele, turbinele, toate instalațiile aferente, au func
ționat fără întrerupere, fără surprize. Energeticienii pro
gramați la lucru și-au îndeplinit datoria, fiecare la pos
tul său, așa cum se cuvine.

© Indicatori depășiți
Colectivul stației C.F.R. Petroșani a reușit, în primele 

zile de muncă ale anului curent, să aducă îmbunătățiri 
unor indicatori de bază. Astfel la tonaj brut pe tren 
marfă s-a obținut un spor de 3,5 la sută, iar la osii tran
zit cu manevră de 1,83 la sută. Regularitatea circulației 
a fost îmbunătățită cu 2,3 la sută.

A El X-Al DOOMIT 
IA NOAPTEA ACEEA...

pre-

Cei mai răsăriți cumpără „Cu
tezătorii" și citesc cu avidi
tate. Totul intr-o lumină muf- 
ticoloră, de basm, care dă ză
pezii imaculate reflexe strălu
citoare. .

Indepărtiridu-se de orășelul 
copiilor, părinții sau bunicii, 
trăgind cile o săniuță, sînt 
urmăriți de voioșia, larma și 
bucuria copiilor pină. depar
te... Animația din acest oraș 
al prichindeilor n-a domnit, 
însă, decil vreo 4 zile. Acum 
se mai pot vedea cîțiva copii 
privind pofticioși către tobo
gan sau ringhișpil. Pentru că 
orășelul e brăzdat numai de 
pirtii și cărări. Organizatorii 
și cei care îl întrețin (??) ar 
face bine să mai treacă pe a- 
colo. E timpul ca zăpada să 
fie înlăturată pentru a crea 
spații de joacă copiilor. E va
canță iar ei trebuie să se bu
cure de ea I

larului 4-5 telefonul zbîrnii 
lung :

,, - Avarie la pilonul 9..." - se 
auzi glasul precipitat al mecani
cului Ion Gheorghe de la stația 
de acționare. Funicularul fusese 
oprit brusc. Papucul de fixare se 
rupsese în dreptul pilonului cu pri
cina și cablul suport de pe partea 
plinelor s-a desprins, antrenînd în 
cădere și cîteva cupe aflate pe 
traseu.

Pericolul stagnării îndelungi a 
procesului de producție al secției 
spălare de la preparația Lupeni 
era 
se 
me

iminent. Sterilul amenința să 
aglomereze în cantități enor- 
în incinta preparației.

(Continuare în pag. a 3-a)

(după o corespondență de
Simion Cetean)

la

CU NEPĂSARE NU-I POSIBIL
DE ÎNTREȚINUT FONDUL DE LOCUIT

Xj

In ultima vreme la redacție au so
sit tot mai multe scrisori prin care 
corespondenții voluntari ai ziarului și 
cititorii relatează cu legitimă mîn- 
drie despre numeroasele construcții 
sociale înălțate în ultimii ani în lo
calitățile Văii Jiului. Uncie din scri
sori sesizează redacția despre modul 
defectuos in care este întreținut fon
dul de locuit pentru a cărui construc
ție statul nostru cheltuiește sute de 
milioane de lei în fiecare an. nu
mai pe plan local. Rîndurile ce ur
mează cuprind doar cîteva din scri
sorile primite la redacție pe această ’ 
temă.

Blocul nr. 10 de pe strada Muncii 
din Lonea împlinește 15 ani dc cind 
a fost construit. Tot cam aceeași 
virslă are și blocul nr. 1 situat in 
cartierul M. Eminescu. După cum 
relatează corespondentul nostru vo
luntar Găină Petru și din afirmațiile 
făcute de locatarii loncică Iulia și 
Parase biv Gheorghe, acoperișurile ce
lor Ionii blocuri sint de mai multă 
vreme deteriorate. Din această cau
ză .atunci cind plouă afară plouă și

Sîmbăfă

Componența
Comisiei electorale

județene
4 pagini
30 bani

® Ancheta noastră : CIND, CUM 
Șl UNDE IȘI CULTIVA OMUL 
PRODUCȚIEI GINDIREA ?

9 Revolion sub crestele Reteza
tului,

De vorbă cu regizorul DAVID 
RĂU despre filmul documentar 
„Centenar minier".
Cetățenii ne sesizează, cei vi
zați răspund.
SPORT. Primul concurs oficial 
de schi.

Răspunzînd chemării adresate de insiitutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al 
municipiului București, colectivele de lucrători de la Stația de cercetări pentru securitate mi
nieră și Unitatea de proiectare și cercetare minieră pentru huilă, cadrele didactice de la Ins
titutul de mine din Petroșani și-au stabilit angajamentele menite să sporească aportul cer
cetării științifice, al proiectanților, la dezvoltarea economiei naționale acordind sprijin concret
pentru realizarea unei producții suplimentare, intensificarea acțiunii de organizare superioară
a producției și a muncii, ridicarea eficienței economice a unităților miniere, creșterea gradu
lui lor de rentabilizare. In acest fel, cercetătorii Văii Jiului dovedesc că sînt hotărîți sâ întîm- 
pine cu 
Congres

noi înfăptuiri 
al Partidului

s. C. s. M
Petroșani

Colectivul de cercetători din 
drul Stației de cercetări pentru 
curitateă minieră din Petroșani 

ca- 
se- 

a 
studiat cu deosebită atenție prețioa
sele indicații privind sarcinile de vi
itor ale cercetării științifice din țara 
noastră, expuse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Geaușescu la Ple
nara Gomitetului Central al P.G.R. 
din 16—17 decembrie 1968 și a pri
mit cu entuziasm chemarea la între
cere a institutelor de cercetări și 
proiectări din sectorul 7 al munici
piului București.

Cu deplin asentiment față de an
gajamentele luate de Conferința or
ganizației județene de partid Hune
doara în răspunsul la chemarea la 
întrecere a organizațiilor de partid 
București, și Timiș, conșlienți de im
portanța care se acordă în țara noas
tră îmbunătățirii continue a securi
tății și igienei muncii, ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort în 
rezolvarea la un nivel științific și 
tehnic tot mai înalt a problemelor 
din planul de cercetări și a celor 
pe care procesul de producție le va 
impune, pentru a ridica pe o treaptă 
cît mai înaltă gradul de aplicabili
tate al cercetărilor noastre.

In acest scop ne vom intensifica 
eforturile în următoarele direcții:

1. Studierea cantității de metan ce 
se poate degaja din stratele de căr
buni pe măsura coborîrii nivelului 
de exploatare în .adîncime Ia minele 
din Valea Jiului și Bazinul Anina, 
în vederea asigurării unui aeraj co
respunzător, fundamentarea procede
elor de degajare și extinderea posi
bilităților de utilizare a energiei e- 
lectrice in subteran.

2. Elaborarea de melode eficiente 

în unele apartamente. La blocul nr. 
10, spre exemplu, 7 apartamente au 
fost deteriorate din cauza ploilor 
căzute în vara și toamna anului tre-

Pe marginea 
unor scrisori 

sosite la redacție
1 un număr de

este și la blo-
8 Martie d»n

cut, iar la blocul nr.
9 apartamente.

O situație similară 
cui 9 din cartierul
Petri la. Numai la scara a Il-a, a aces
tui bloc, ploile au deteriorat nu mai 
puțin, de trei apartamente. Această 
stare de lucruri dăinuie de multă 
vreme fără ca sectorul I.G.L. Pe’.rila 
să ia măsuri de executare a repara
țiilor, cu toate insistențele locatari
lor. Chiar și reparațiile executate,

CI

In Vederea alegerilor de depulați 
pentru Marea Adunare Națională șl 
consiliile populare, prin Decretul nr. 
1 216 din 30 decembrie 1908 a Consi
liului de Stat a fost confirmată Co
misia electorală județeană in Urmă
toarea componentă :

Președinte : Flora Octavian — doc
tor docent in știinte istorice ;

Vicepreședinte: Balog Iosif —
membru al Biroului executiv al Con
siliului județean al U.G.S.R., secre
tar al Consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară ;

Secretar: Stinea Nicolae — pre
ședintele Tribunalului județean;

Membri : Creții Marla — vicepre
ședintă a Comitetului județean al fe
meilor, membră a biroului execuiiv 
al Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste ;

Colcer Aron șef de secție la 
Comitetul județean de partid, mem
bru al biroului execuiiv al Consi
liului județean al Frontului Unității 
Socialiste ,• 

cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei noastre și cel de-al X-lea 
Comunist Român.

pentru prevenirea și combaterea fo
curilor endogene la minele din Va
lea Jiului și mina Deva, prin izolarea 
eficientă a spațiilor exploatate, prin 
etanșarea digurilor cu substanțe plas
tice, sintetice și elaslomeri care să 
conducă la creșterea gradului de si
guranță in exploatare și Ia reduce
rea timpului de imobilizare a rezer
velor de cărbuni șl metale utile.

3 Elaborarea unei metode de cal
cul al debitului de aer pentru me
toda de exploatare de mare produc
tivitate cu camere mici și pilieri 
patrați la salinele Tîrgul Ocna, Slă- 
nlc și Praid.

4. Determinarea caracteristicilor 
nisipurilor de cuarț indigene pentru 
stabilirea posibilităților de utilizare 
a acestora Ia construcția în țară a 
utilajelor electrice antlgrlzutoase și 
reducerea importului la acest tip de 
utilaje.

5. Stabilirea parametrilor construc
tivi și de încercare ai aparatelor și 
circuitelor cu protecție intrinsecă al 
echipamentului 
și antiexploziv 
rii și fabricării

6. Stabilirea

electric antigrizutos 
în vederea nroiectă-
lor in țară.
de soluții construc

tive perfecționate pentru locomoti
vele Diesel de mină, care să ducă
la creșterea siguranței de exploatare.

7. Analiza morbidității la persona
lul cu incapacitate temporară de 
muncă și elaborarea măsurilor de re
ducere a acesteia la minele din Va
lea Jiului.

Sînlem convinși că îmbunătățirea 
activității noastrq de cercetare și 
legare a ei tot mai mult de proce
sul de producție va conduce la creș
terea gradului de securitate a mun
cii în industria minieră, în acest fel 
adueîndu-ne contribuția la dezvolta
rea economiei țării noastre, a cer
cetării științifice la nivelul condiți
ilor create de conducerea partidului 
și statului nostru.

cum e cazul la blocul nr. 1, au fost 
făcute de mîntuială. Tărăgănarea re
parațiilor, executarea lor superficială, 
scol în relief faptul că la sectorul
I.G.L.  Petrila mai există încă la
cune în întreținerea fondului de lo
cuit. Or, cu nepăsare nu se poate 
întreține fondul de locuit. Din cauza 
ei, micile defecțiuni iau proporții, 
Iar înlăturarea lor necesită timp în
delungat șl cheltuieli mai mari.

Spre a curma această stare de. Jib 
cruri se impune verificarea periodi
că a fondului de locuințe, cfeclm- 
rea operativă a reparațiilor, contro
lul tehnic al. calității lucrărilor.

Paralel cu întreținerea și repara
rea fondului de locuit să se desfă
șoare o intensă muncă educativă pen
tru îngrijirea și păstrarea de că're 
fiecare locatar a 
care locuiește.

Datoria noastră, 
veghem ca fondul 
o viață cît mai îndelungată.

apartamentului in

a tuturor, 
de locuit

D. G.

Antal Liviu — șeful Oficiului ju
ridic al Consiliului popular jude
țean ;

Plcșa Nicolae — vicepreședinte al 
Uniunii județene a cooperativelor de 
consum ■,

Pirva Aron — șef de secție la Co
mitetul județean al U.T.C. ;

Cismaș loan — maistru oțeiar la 
Combinatul siderurgic Hunedoara ;

Iliescu Gheorghe — director telin 
la C.C.V.J. ;

Susan Dumitru — profesor, dire< 
lor al Liceului „Decebal" Deva ;

Huicț Mihai — președinte al C.A.I 
Slntandrei ;

Lăsconi Mlrcea — membru al b 
roiilui executiv al Uniunii județen 
a cooperativelor agricole de pre 
ducțle.

De asemenea prin decizia nr. 55 
din 31 decembrie 1968, Comitetul e 
xeculiv al Consiliului popular jude 
lean a confirmat comisiile electo 
rale municipale, orășenești și conrtJ 
nale.

U. P. C. M. H 
Petroșani

Colectivul de cercetători și proiec- 
tanți din Unitatea de proiectări și 
cercetări miniere pentru huilă de 
pe lingă Combinatul carbonifer Va
lea Jiului a primii cu un deosebit 
entuziasm chemarea la întrecere a

(Continuare în pag. a 3-a)

Toanele 
„moșului"
In zilele lui decembrie, cine. 

„Luna cadourilor" era In toi, 
a venit Moș Gerilă și a dat 
anunț la ziar: „Nou1 Chemat 
prin telefon nr. 1813, „Moș 
Gerilă" deservește Ia domici
liu pe cei care nu se pot de
plasa la magazin. „Moșul" 
onoiează însă numai comen
zile mai mari de 50 lei". Lău
dabilă inițiativă a avut mo
șul. Un. simplu telefon și a- 
casă sosea turismul cu fel de 
fel de bunătăți: vin, dulciuri, 
salam, compot, cafea etc. ele.

Au fost însă și oameni su
parăți foarte pe bunul și dar
nicul moș. Explicația necazu
lui lor se află în (anini

în căutarea altei categorii de 
produse au primii un răspuns 
descurajator: „Nu avem, vă 
rog/". Asta s-a întîmplat a- 
tunci cind solicitau vînzăloa- 
rel baterii (lipsesc din octom
brie), cordon pentru fier de 
călcat, tripluștechere (din va
ră nu se mai găsesc), șoșoni, 
cizmulife pentru femei, șer
vetele, chibrituri. (Lista nu-i 
nici pe departe completă. Am 
întilnit aninoseni care au ve
nit în Petroșani să cumpere 
sare ■, și ei au făcut drumul 
degeaba...). Alte mărfuri, cău- 
tate în luna cadourilor, se gă
seau dar nu se cumpărau. E 
cazul cravatelor: de un colo
rit sumbru, bătrînesc.

Să nu fi prevăzut oare bă- 
t rinul cu barbă albă că ase
menea mărfuri se caută in pe
rioada pregătirilor febrile fă
cute in preajma sărbătorilor ?

Intr-un singur fel pol răs
cumpăra unitățile noastre co
merciale lipsa de orientare (și 
preocupare) a lui Moș Geri
lă : să aducă în rafturile ma
gazinelor (dar cil mai repede) 
aceste mărfuri. Si încă ceva. 
Să iacă în așa lei ca • la anul 
să nu mai creadă cumpărăto
rii că moșul are Ioane : unele 
mărfuri |i le aduce la domi
ciliu iar altele nu le găsești 
nici de umbli pină rupi o pe
reche de ghete proaspăt pin
gelite.

Francisc VETRO
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perfecționa- 
organizarca 
au devenit

nlk'Aril.
rea fluxul.>i tehnologic, 
superioară a producției 
preocupări primordiale in ultimii ani
și in industria carboniferă, ele con- 
sWluind dezideratele intrinseci ale 
progresului economic Fără ele este 
de neconcep.it îndeplinirea indicato
rilor mereu mai mari de productivi
tate. satislacerea imperativului de 
prim ordin - creșterea eficienței 
întregii activități economico. Dată fi
ind această situație, discutăm zilnic, 
ct» lierapc prilej do folosirea rațio
nală a utilajelor, organizarea rațio
nali a producției și a muncii, de 
util1 zarea rațională a timpului de lu
cru etc. etc.

s. recunoaștem, deci, pentru a 
realiza progresul, perfecționările or
ganizatorice, pentru a atinge para
metrii superiori ai «utivității produc
tive apelăm inlotdeauna la RAȚIU-

NE. Dar ce este rațiunea ? Este fa
cultatea tomului de a cunoaște, de a 
gindi logic, de a înțelege sensul și 
legătura fenomenelor. Dar toate a- 
ccsle capacități depind în ultima in
stanță de om. do noi înșine, de gra
dul în care ne preocupă dezvoltarea 
inteligenței, educarea gîndirii.

La exploatările noastre miniere se 
depun eforturi susținute pentru n 
crea largi baze materiale progresu
lui tehnic, pentru a asigura premi
sele lehnico-organizatoricc îndeplini
rii sarcinilor. Investițiile, studiile, mai 
toate eforturile, sînt orientale spre 
aceste coordonate. Dar omul, cu a- 
tribulul lui esențial — inteligența — 
chemat să valorifice investițiile, să 
exploateze utilajele, să fructifice con
cluziile studiilor, cercetărilor științi
fice, ce loc ocupă în contextul 
tor

calul, clubul din localitate pentru 
a-i atrage mai mult pe saJariații mi
nei spre izvoarele culturii ?

Am fost informați că pentru peri
oada de iarnă, comitetul sindicatului 
a întocmii un plan de acțiune care 
prevede lunar organizarea de seri 
și medalioane literare, iar în zilele 
de duminică seri distractive pentru 
tineret, precum și seri de odihnă 
pentru fruntașii în producție. Se pre
conizează ca în cadrul grupelor sțn-

dltxrle să se întreprindă mal multe 
acțiuni pentru popularizarea progra
mului clubului șl a noutăților din 
btbNotoiă.

Planuri frumoase, intenții bune I 
Ceea ce am reținut, însă, dinlr-o dis
cuție avută cu directorul clubului, 
Iov. FĂINIȘ DUMITRU, e faptul că 
participarea lucrătorilor din subteran, 
îndeosebi a minerilor este Încă des
tul de slabă la acțiunile clubului. 
Din ce cauză ?

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

larno-i grea, omătul mare...
Foto : A. Havârneanu

activitatea
unei

biblioteci
La biblioteca clubului sindi< 

din Pnlrilo, poți tntllni zilnic 
oameni ai muncii, de diferite 
fesli. 
anul 
din 
lui 
(Si 
dui 
totală a volumelor bibliotecii fiind 
în jurul impresionantei cifre de 
90 000 lei. Anul trecut aici s-a ame
najat și o sală de lectură, iar ve
chiul mobilier a fost înlocuit. în a- 
fara acțiunilor culturale curente fseri 
literare sau de basme), la bibliotecă 
a fost deschisă șl o mică expoziție 
de cărți istorice.

Printre cei mai activi cititori se 
numără: tehnicianul Resiga Aurel, 
minerii Ignat Nlcolae, Stoiciuc loan, 
Budai Gheorghe, gospodine și elevi.

Num-irul loial al celor care, 
trecut, au împrumutat cărți 

această bibliotecă este în jurul 
1 200. Biblioteca și-a sporit mult 
c:>nt;riuH să-și sporească) fon- 
de cărți, în prezent valoarea

aces-
preocupări ?

Inteligenta, premisă
a rodniciei muncii

Din dorința de a subiinia însemnă
tatea abordării acestei chestiuni, res
pectiv a inteligenței omului in con
dițiile muncii in subteran, ne-am a- 
dresat unor cadre de specialitate: 
ingineri, activiști, juriști psihologi.

— Se susține de către unele per
soane că pentru munca in mină, dat 
fiind specificul ei. forța fizică și. e- 
ventual, deprinderile practice ar ho
tărî ele singure rezultatele muncii, 
Iar inteligenta ar conta mai puțin. 
E just un astfel de raționament ?

— Nicidecum; facultățile intelec
tuale ale omului au o importanță 
deosebită, hotărîtoare chiar in unele 
cazuri, ne-a declarat tov. COSTESCU 
IULIAN, inginer șef adjunct al minei 
Lupeni. Inteligența 
citată in mină Ia 
Un exemplu : 
Intr-un abataj, 
ră, să zicem, 
de observarea 
înțelegerea unor fenomene ca pre
siunea subterană penhu a proceda 
Ia o armare optimă a abatajului, ca
pacitatea de a deduce consecințele 
unni fenomen, de a prevedea cauza 
altuia, toate acestea presupun capa
citate de gîndire, de înțelegere, de 
ele depinzind atît roadele muncii cît 
și siguranța locului de muncă. Și încă 
ceva: Realizarea sarcinilor de către 
o formație de lucru depinde in ma
te măsură de organizarea activității 
formației respective. Capacitatea or
ganizatorică cere de asemenea iniția
tivă, rațiune. Mai mult chiar, pentru 
statornicirea înlr-o brigadă, sau e- 
chipă, a unui climat afectiv’ optim e 
■evoie tot de o gîndire sănătoasă.

omului este soli- 
toate operațiile, 

depilarea cărbunelui 
o operație elemenla- 
depinde foarte mult 
clivajului cărbunelui.

de cultură, de o apreciere judicioa
să a ceea ce e bine sau rău din 
punct de vedere al valorilor general- 
umane.

— In mină se lucrează intr-un 
ritm de muncă alert. Se dan nume
roase dispoziții care se cer execu
tate la timp și întocmai, ne relata 
ing. STO1COIU VICTOR, șef de sec
tor. Bun miner e acela care înțelege 
repede și bine sensul ordinului dat 
și e în stare să-l și aplice cu promp
titudine. Dar nu avem timp de con
ferințe pentru a face înțeles ce rost 
șl ce scop are un ordin sau altul.

Am solicitat și opiniile unui psi
holog :

— Inteligența omului, capacitatea 
lui de a se orienta, de a observa șl 
înțelege, de a raporta anumite cauze 
ca efecte și invers, este solicitată 
intr-un înalt grad în subteran, ne-a 
declarat tov. EDELHAUSER VIORI
CA, cercetătoare la S.C.S.M. Aceasta 
pentru că în mină omul se află me
reu în fața necunoscutului, a unor 
situații neașteptate în legătură cu 
care esle nevoit să ia hotărîri. Deci 
minerului nu-i ajung doar deprinde
rile profesionale, ci are nevoie de 
calități intelectuale și de calități ale 
personalității deosebite, de un bo
gat bagaj de cunoștințe generale.

Or, inteligența nu se poate dez
volta. cunoștințe de cultură nu se 
pot acumula decit prin preocupare, 
adică prin lectură, vizionări de spec
tacole. mai concis, prinlr-un contact 
permanent cu valorile culturale, ale 
civilizației.

De aici întrebarea:

Nodul gordian: interesul
fajă de valorile spirituale

minerilor 
instruire, 
redus, a

Această întrebare am adresal-o în 
cadrul anchetei întreprinse, cu spri
jinul comitetului de partid al minei 
Lupeni. în rlndul a 100 de angajați. 
Din chestionarele completate am re
ținut doar 75 — cele provenite de la 
Jucrătorj in subteran, muncitori și 
tehnicieni. Ancbetații noștri au fost 
rugați . să răspundă la următoarele 
cinci întrebări:

1. Cum vă ocupați de cul
turalizarea dv. ? Aveți zilnic 
contacte cu cultura ?

2. Cite cărți ați citit in a* 
nul 1968?
3. Ce sume cheltuiri lunar pen
tru cărți ?

4. Ați văzut in 1968 vreo 
piesă de teatru ? Dar o ex
poziție ? Cite filme ?

5. Aveți abonamente la zia
re ? Cil timp consacrațl zilnic 
lecturării presei ?

Să încercăm o interpretare a aces
tor răspunsuri.

Din 
feri tor 
soane 
nează 
rite emisiuni în fiecare zi, adică au 
contacte zilnice cu sursele de cul- 
♦ură, 30 doar ocazional iar 7 au de
clarat că nu reușesc să se ocupe de 
cultivarea lor, din lipsă de timp. La 
a doua întrebare, răspunsurile se 
împart astfel: 4 au citit în anul 
trecut peste 50 de cărți, 49 
au leoturat intre 1—50 de cărți Iar 
22 n-au citit nici o carte. Referitor 
la a treia întrebare, trei din anche
tați cheltuiesc anual peste 50 de lei 
pentru cărți. 30 cile 10—15 lei iar 
42 nici un leu sau cel mult 10 lei. 
Privind a patra întrebare, rezultă 
următoarele : 22 vizionează cu regula
ritate spectacolele teatrale, 5 n-au 
văzut in anul trecut nici un film, 70 
au văzul în medie 30 de filme și

ceiceUrea chestionarelor, re
ia prima întrebare 38 de per- 
au răspuns că citesc, vizio- 
spectacole sau audiază dife-

abia 10 au vizionat difoiiie expozifii. 
La ultima întrebare, zece anchetați 
au răspuns că nu citesc presa deloc 
iar ceilalți acordă zilnic in medie 30 
de minute lecturării presei. Din cer
cetarea chestionarelor a mai reieșit 
că 29 au studiile elementare incom
plete, iar din toți aceștia abia 5 îșl 
completează studiile.

Ce interpretare implică răspunsu
rile primite la întrebările noastre ?

Condițiile vieții moderne, creșterea 
nivelului de trai, au produs schim
bări fundamentale în relațiile mine
rilor cu cultura. In casele lor exis
tă azi peste tot aparate de radio, 
televizoare. In cadrul exploatărilor, 
la cluburi, în general, în cadrul vie
ții citadine, oamenii vin în contact 
cu diferite surse de culturalizare. Ar 
fi o exagerare neîntemeiată deci a- 
firmația că minerii noștri sînt străini 
de cultură. Insă, de data aceasta 
vorbim despre mai mult: despre dez
voltarea capacității de gîndire a oa
menilor, despre îmbogățirea cunoș
tințelor Iot generale, despre atinge
rea unui nivel de elevație fotei ac
tuals care să răspundă exigențelor 
ce Ie Incumbă tehnica nouă, perfec
ționările ce le cunoaște procesul pro
ducției. Or, este evident, nu se poa
te vorbi de dezvoltarea inteligen
tei doar prin ..ascult o muzică la 
radio, mă uit la televizor, mai răs
foiesc din cînd în cînd ziarele", și 
cam... atîL Nu, deoarece cultivarea 
dezvoltarea capacității intelectuale 
cere mai mult: o atitudine activă, 
efort mintal. Or, aceasta < face mai 
pufln.

— Trebuie să recunoaștem, contac
tul multora din oamenii noștri cu 
cultura se rezumă la radio și televi
zor. Aid văd teatre, filme, pe această 
cale se Informează despre evenimen
tele din lume, ne spunea Iov. NAS- 
TASE GHEORGHE, președintele .«de
dicatului minei Lupcnl.

Dar întrebarea e: ce face sîndl-

Concluziile oare s-au desprins din 
discuțiile avute ou interlocutorii noș
tri converg spre același deziderat: 
se cere făcut mult mai mult pentru 
amplificarea vieții spirituale a oa
menilor în timpul lor liber.

— Acest timp trebuie să servească 
din plin reconfortării, deconectării 
de stereotipia muncii de fiecare zi și 
a grijilor profesionale, înnobilării 
spirituale și sufletești a oamenilor, 
a fost de părere tov. MAN1U DAVID, 
procurorul șef al municipiului. Este 
calea spre optimizarea minerilor, 
spre sporirea dispoziției lor de lu
cru, de viață, spre găsirea unor sa
tisfacții superioare în urma roadelor 
muncii desfășurate în mină. Aceasta 
se va realiza însă prin contactul per
manent cu valorile culturii. Dar pen
tru a se permanentiza acest contact, 
se cer luate în se*amă și timpul liber 
al minerilor, natura interesului și 
predilecțiilor lor și mai ales influ
ențele care acționează asupra nvr‘ 
rllor în acest sens.

— Timpul ce rămine 
pentru recreere, distracție, 
este în multe cazuri încă
fost de părere psihologul VIORICA 
EDELHAUSER, ca de altfel și ceilalți 
interlocutori ai noștri. Ar trebui stu
diate modalitățile de raționalizare a 
muncii, a ciclurilor de producție, a 
organizării transportului minerilor de 
la domiciliu la mină și invers, îneît 
să le rămînă mai mult timp liber. 
De altfel, cercetătorii institutului nos
tru au făcut deja în acest sens pro
puneri. Dar acum încă ceva și mai 
important: organizatorii producției, 
inginerii minieri îndeosebi, ar trebui 
să facă mai mult pentru a dezvolta 
interesul subalternilor pentru culti
varea propriei lor inteligențe. Or, 
nu numai că nu-și prea propun deo
camdată așa ceva Inginerii noștri, ne- 
glijînd latura educqfiv-lnstruclivă a 
relațiilor lor cu subalternii, dar ei 
înșiși rămîn străini dp manifestările 
culturale.

— Adevărul este că se oieră con
diții multiple pentru culturalizarea 
și perfecționarea multilaterală a oa
menilor, a afirmat tov. RACZEK 
IOAN, secretarul comitetului de partid 
al miuei Lupeni. In cadru! exploa
tării funcționează cursuri de ridica
re a calificării, la club se organi
zează manifestări diverse, sînt create 
condiții ca oamenii să-și completeze 
studiile. Că în folosirea acestor po
sibilități nu avem încă rezultate mul
țumitoare se explică prin faptul că, 
pe de o parte, nici organizațiile de 
masă nu dovedesc suficiente străda
nii, inventivitate în acest sens și 
nici cei care conduc, organizează 
producția și ar avea deci implicit și 
datoria de a educa oamenii — mă 
refer în primul rînd Ia inginerii și 
tehnicienii noștri — nu numai că 
desconsideră această datorie, dar cei 
mai mulți 
propriei 
blioteca

neglijează dezvoltarea 
lor pregătiri. O dovadă : bi- 
□oastră tehnică e ca «si ine-

xlslentă pentru cei mai mulți. De 
interesul pentru cuilură-arlă ce să 
mai vorbim ? 1

Din răspunsurile «primite în cadrul 
anchetei noastre cele mai multe vi
zează, așadar, nu atît factorii con
diționali exteriori 
starea de oboseală| sau predilecția 
pentru bufete, pe tare multe cadre 
cu munci de răspundere le invocă 
în mod exagerat pentru justifica
rea neglijării preocupărilor culturale 
de către lucrătorii din subteran, ci 
lipsa deprinderii pentru a face ceva 
în acest sens, mai precis lipsa de 
interes.

— Oamenii se mulțumesc, sini sa- 
tisfăcuți cu un rudiment de cultu
ră, ne spunea lectorul univ. KRAUS 
SEPTIMIU, de la catedra de științe 
sociale a Institutului de mine. Dar 
nici acest rudiment de cultură nu e 
obținut pe calea cea mai bună, prin 
discernămint, ci fără selecție, pe ca
lea mijloacelor de comunicație în 
masă — radio, televizor ele. A te re
zuma la o asemenea cultură înseam
nă a consuma o hrană digerată — 
insuficientă pentru a-ți asigura un 
nivel de elevație Intelectuală.

Ceea ce trebuie făcut e determi
narea oamenilor să simtă nevoia să 
aibă interesul să facă mai mult pen
tru cultivarea lor, pentru dezvoltarea 
propriei lor persoane ca ființă gîndi- 
toare.

Rolul hotăritor in acest sens ii re
vine intelectualității. Adevărul e că 
în Valea Jiului preferințele, tendin
țele intelectualității, sînt determina
te de grupul majoritar — intelec
tualitatea tehnică, care prin natura 
preocupărilor cotidiene e mal puțin 
receptivă la manifestările culturale, 
e mai puțin predispusă la propaga
rea valorilor spirituale. Tocmai de 
aceea, se impune mal multă perse- j 
verență, mai multă insistență pentru 
a asigura aportul calitativ al Inte
lectualilor, inclusiv al cadrelor tehni
ce Ia răspîudirea acestor valori. Pentru I 
că, mai mult decît în alte centre I 
industriale cu populație densă, inie- | 
leclualii noștri trebuie să joace un ' 
rol de mare însemnătate, acela c 
fi Intermediarii între creatorii cultu- ■ 
rii șl consumatorii ei, cu i 
de a asigura transferul valorilor cui- ; 
turale autentice, fără a I 
(ceea ce înseamnă înțelegerea și . 
pacllalea interpretării lor) Ia masele I 
largi. Să mai avem în vedere și Sap- j 
tul că în bună parte reținerea oa
menilor față de unele forme de cul
turalizare inslituționalizate — cum 
sînt conferințele — se < 
calitatea lor îndoielnică. Criteriile de 
reușită ale unor asemenea f 
acțiuni de culturalizare sini tema 
abordată, accesibilitatea lor, fără a 
se diminua fondul lor de valoare și 
maniera în care se desfășoară. Aici 
aș opta mai ales pentru expunere 
liberă, in 
conferințe

lipsa de timp,

Petru GA1NA

In Editura Tehnică a apărut
ș.a.

a începutul acestor rln- 
duri să ne fie permisă 

scuză cu cuvenitele expli
cații la adresa cititorului pen
tru că reportajul de fala tot... 
despre revelion, vede abia in 
a patra zi a noului an lumina 
tiparului. Explicai ia constă 
in precizarea: reporterii ple
cați „in documentare", misiu
ne ce a coincis cu însăși trăi
rea evenimentului, au intîr- 
ziat cu redactarea din cauze 
obiective: iarna grea, omăt 
mare, iar drumul de la locul 
„documentării" pînă acasă, 30 
hm de poteci troienite pînă 
peste genunchi, a trebuit stră
bătut fără alte mijloace decît 
..per pedes apostolorum".

...Ora zero. Din tranzistoa- 
rele deschise la maximum, ce
le douăsprezece bătăi de gong 
anunță sosirea Noului An — 
1969. Turiștii așezați în jurul 
meselor încărcate cu bunătăți, 
intr-o cabană pierdută unde
va la aproape 1 000 m altitu
dine, in pitoreasca vale din
tre piscurile Butii si Custlirii, 
izbucnesc înlr-o explozie de 
chidte entuziaste. „La mulți 

răsună cu vivacitate

Urmează clin- 
pahare, îmbrățișări 

a 
pa- 
ale

ca-

voie b-.ii.a. Valsurile, tangou 
rile, polcile și bineînțeles Pe 
rinifa ca și alte jocuri care 
numai la cabane pol fi văzute, 
au continuat pină dimineața 
cind zorile au început să 
mingiie florile de gheată de 
pe geamurile cabanei..

După o scurtă odihnă. 5—6 
ore de somn, cabana cunoaște 
din nou freamătul bocancilor 
și zăngănitul ■chiurilor. Se 
pregătește prima inlilnire din 
acest an cu zăpada, prima as
censiune spre piscurile care-și 
cheamă irezistibil 
Veselia de peste 
reeditat pe pirtia șerpuitoare 
dintre brazi, in aerul curai și 
sănătos, dar tăios de rece. 
Primele cobarîri, primele „bluf
uri" care ridicau nori de ză
padă. De jur împrejur, văile 
au hăulit de veselie, pînă sea
ra tîrziu cind vălătucii de cea
fă au estompat depărtările a- 
ducind primele semne ale in
serării.

Rind pe rînd, schiorii s-au 
retras lingă sobele 
butuci de brad, se 
In flăcări, iai aburii ademeni
tori ieșeau șuierinl '’intr-un 
ceainic cu fuică fiartă

A doua zi, cu satlstacfia li
nei petreceri reușite, cu re
gretul de a se despărți de un 
peisaj incintălor, turiștii Doi
nesc din nou la drum După 
cîteva ore de mers pe povâr
nișuri abrupte, printre slinci 
și peste piriiașele ce susurau 
ascunse sub gheată, pe cărări 
întorlochiate și pline de nă
meți ce erau tot mai grele, 
înaintarea continua. Grupul 
rupea zăpezile ca un sinqur 
om.

Oboseala, zăpada, frigul și 
viscolul au fost învinse prin 
tenacitate, dragoste de natură 
și prin sentimentul de prie
tenie inoculat tuturor in impă- 
ră/io pură, și tonifiantă a înăl
țimilor.

admiratorii, 
noapte s-a

din piepturile tuturor în mica 
sală de mese — împodobită 
cu ghirlande multicolore, cu 
un brad argintiu, aidoma u- 
nei veritabile săli de revelion. 
Grupul de turiști, pe cît de 
mic, pe atît de entuziast, in
tonează tradiționalul „Mulfi 
ani trăiască", 
chete de
de fericire, urări pentru 
cuceri mereu cu aceeași 
siune piscurile semețe 
munților.

După ce gazda, tinărul
bănier a' primit urările turiș
tilor, a scos din buzunar o 
muzicuță, invilindu-și oaspeții 
la o sir bă 
lui, iureșul 
să crească, 
de veselie, 
mirlăneșli și de ritmul trepi
dant al bascheților și al masi
vilor bocanci de schi.

Apoi altă surpriză ■ din ruc
sacul unuia dintre entuziaștii 
grupului a fost scos un pache
țel care și-a trădat de îndată 
conținutul: zeci de serpenti
ne multicolore au început să 
zboare pe deasupra celor 
prinși in iureșul incului, în- 
colăcindu-i.

tn cabană veselia era ma
re. Dar turiștii sini totuși... 
turiști. Nu au uitat unde se 
allă. Nu au uitat să-și aducă 
salutul lor o dală cu sosirea 
ANULUI NOU șj naturii în 
mijlocul căreia se aflau și 
care le-a adus întotdeauna sa
tisfacții depline și de neuitat. 
Ieșind in curtea cabanei, în 
mijlocul brazilor imbrăcați in
tr-o hlamidă albă, turiștii cin- 
tă cuprinși de extaz o veche 
melodie despre bradul cu ce
tina veșnic verde. Cintecul 
se-nalfă molatec in liniștea 
monumentală a nopții de iar
nă spre crestele înzăpezite 
ale Retezatului care seînteiau 
leeiic scăldate in razele argin
tii ale lunii, olerind privirilor 
un spectacol magnific

Petrecerea continuă din nou 
în cabană, în clntec, joc și

înfocată, tn jurul 
sirbei a început 
cabana râsunind 
de strigături mo

in rare 
mistuiau

Victoriei din Petroșani 
atelier, pe ale cărui gea

muri se poate citi clar: „Vulcaniza
re— Tocilărie".

Intr-o zi, un cetățean a dus aici 
un obiect spre a fi vulcanizat. A 
plătit și I s-a dat o chitanță. Inlre- 
bînd cînd îl va putea lua, respon
sabilul unității Păcurariu Gheorghe 
i-a spus: „Vineri" (sau oricare altă 
zi a săptămînii). Și clientul a venit 
în acea zi. Pentru ce? Pentru a 
auzi: „Nu e gata. Mai treceți..." Și 
responsabilul a numit o altă zi a 
săptămînii. Cu chiu cu vai, obiectul 
a fost reparat.

Dacă cineva îndrăznește să cîr- 
tească, să întrebe pe Păcurariu 
Gheorghe de ce nu este gata, de ce 
nu se respectă termenul stabilit Ini-

I
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ralurilor CUl- ■ 
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detrimentul citirii unor 
Interminabile.

precizări.
le incumbă tratarea temei

Sîntem conștiențiIa în chei er.- citeva
titudinea aspectelor ce ___
în prezenta anchetă, și mal ales indicarea unor 
„salvatoare", încercăm, totuși, cîteva considerații :

de mul- 
abordate 
concluzii

® De o primă necesitate ar fi ca, alături de multitudi
nea preocupărilor cotidiene, să punem, pe tapet și să medităm 
mai mult asupra întrebării: C1T, CUM Șl CÎND GÎNDEȘTE 
OMUL PRODUCȚIEI CUM SE OCUPA DE PERFECȚIONA
REA PROPRIEI SALE G1NDIRI ? Să nu socotim această pro
blemă... extraprolesională, străină de activitatea productivă, 
ci intrinsecă, determinantă chiar pentru finalizarea străda
niilor de natură tehnlco-orqanlzatorlcă tn vederea s 
randamentelor muncii.

# Școlarizarea celor cu studii incomplete, crearea con
dițiilor ca în afara producției și odihnei, oamenii să poată 
consacra mai mult timp instruirii, auloperfecționăril — sînt 
premise de prim ordin pentru a facilita apropierea oameni
lor de , valorile de cultură. Mai necesare sini, insă, reflecțiile 
pe tema factorului de interes — a interesului fată de cul- 
tură, fată de elevația spirituală; să facem pe oameni ca do
rința pentru perfecționarea propriei lor personalități, a pro
priei gîndiri să devină mobilul liotăritor al relațiilor lor cu 
valorile spirituale. Or. pasul hotăritor în acest sens sînt da
tori să-l facă intelectualii — personalul tehnico-ingineresc 
aflat zilnic în contact cu lucrătorii din subteran.

9 Ceea ce e însă mai important e CONȘTIINȚA NECE- H 
S1TÂȚI1 fiecărui om de a-și hui în serios rolul d” ființă gin- f.jj 
dlloare, conștiința că de această facultate depinde condiția K 
sa umană, randamentul arii•/lății sale productive și deci e® 
dator să o amplifice. să o îmbogățească. Este o datorie alll -s 
individuală dar mai ales socialul

ÎNSEMNARE
i ■* iu i1 -nuw s '.»®nxu»ur

țial, acesta se enervează și vocife
rează cu un ton ridicat, motivînd 
că a fost întrerupt curentul, electric. 
Insă nu-și amintește ceva: dacă în
treruperile de curent sînt frecven
te (?), de ce nu fixează termenul 
predării obiectului la client cu cîte
va zile mai tîrziu? Și aceasta să o 
focă la început, nu după amî- 
nări repetate. Insă Păcurariu Gheor
ghe nu și-a pus astfel de întrebări...

Calitatea lucrului? Se vede pe fa-, 
ța clieuților. 
cînd auzi de 
cițu...

Amabilitatea 
conștiințe înalte, ea se cere orică
rui om, oriunde șl orieînd. Cu atît 
mai mult personalului din unitățile 
care deservesc populația. Cînd un 
obiect a suferit reparații de calitate 
și este restituit la termenul fixat, 
nu se pot auzi decît cuvinte de mul
țumire și salutări prietenoase. Esle 
jignitor pentru un om să audă a- 
postrofări de la un responsabil de 
unitate, mai ales cînd acesta esle 
vinovat în mod evident de tărăgă
narea reparației.

Faptul este însă și mai trist cind 
se primește obiectul peste cîteva 
zile: repaFat de mîntuială.

Atelierul „ Vulcan izare-Tocilărie" 
aparține cooperativei „Jiul". Con
ducerea cooperativei trebuie să gă
sească cea mai potrivită cale pentru 
a-l face pe Păcurariu Gheorghe să 
înțeleagă că amabilitatea față de 
client! și calitatea lucrului sînt im
perativele muncii sale, sînt obligații 
față de cetățeni și față de sine. Fe
lul în care-șl îndeplinește munca 
este o sfidare adresată cliinților, iar 
conduita socială nu toler- ază astfel 
de purtări aberante.

T. SPATARU

E lesne de înțeles, 
la aceștia: Așa lu-

este rezultatul unei

GHINEA E.
A

întreținerea și repararea 
mașinilor de ridicat și transportat

expune probleme care 
apar în domeniul întreținerii șl re
parării mașinilor de ridicat și irans-

porlat, constituind un îndrumător 
pentru aplicarea celor mai eficiente 
metode în acest domeniu.

Se tratează sistemul preventiv de 
reparații periodice planificate și se 
dau noțiuni privind planificarea și 
organizarea reparațiilor de mașini 
de ridicat șj transportat; sînt indi
cate măsurile de tehnica securității 
la repararea acestor mașini.

O dezvoltare mai mare se dă pro
blemelor de întreținere și de teh
nologie a reparațiilor, r arării e- 
chipamenlului electric și controlului 
și recepției mașinilor de ridicat șj 
transportat reparate.

Se mai tratează despre vopsirea 
mașinilor de ridicat și transportat 
reparate, montarea și predarea aces
tor mașini reparate la beneficia», 
modernizarea lor cu ocazia repară
rii.

Lucrarea se adresează muncitori
lor și tehnicienilor din serviciile 
mecanic-șef al uzinelor constructoa
re de mașini și ale tuturor celorlalte 
întreprinderi care exploatează, în
trețin sau repară asemenea utilaje.

Ceasul pierdut
Autobuzul s-a oprit în sta

ția din cartierul 8 Martie. A- 
flat in autobuz» tovarășul P. 
Făiniș a zărit în stație, că
zut pe zăpadă, un obiect 
strălucitor. A coborit ș: l-a 
ridicat. Era un ceas de mină 
pentru femei. Cine l-a pier
dut, nu avea de unde ști.

Atunci a venit la redacție 
pentru a da un anunț in 
ziar despre pierderea res
pectivă. Păgubașul poate in
tra în posesia ceasului cău- 
tindu-l pe tovarășul Făiniș la 
Consiliul popular provizoriu 
al orașului Petrila.

neconcep.it


STEAGUL ROȘU
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cdor trei instituie do 
pioicctare din sertarul 
P >lui București.

In baza Indicațiik 
din dezbaterile rec 
Ce ini telului Central 
s fiii Marii Aduni 
(utn si din cuprin 
file de tovarășul ’ 
le Conferința Orgi 
a municipiului Buc 
14

ie se desprind 
•tei Plenare a 
1 l’.CR. șiaSc- 

• Naționale. gre
ul cuvinlării ros- 

Nicolae Ceausescu, 
janizafiei de Partid 

ivești cu privire 
xeșlerea eficientei muncii de cer- 

aro științifică in tara noastră, sîn- 
I' m hotăriți să lucrăm cu pasiune 
și abnegație pentru găsirea unor so
lvii care să sporească eficienta cer- 
cel.irii științifice în domeniul ex
ploatării șl preparării huilei.

Lulnd cunoștință de sarcinile de 
producție pe anul 1969 ale uni Ulii
lor Camb ratului Carbonifer Valea 
Jiului și consfienti de faptul că pro
gresul in industrie nu poate fi con
ceput fără un acord continuu și de
plin cu cerc ctarea $i proiectarea, 
vom căuta să legăm munca noastră 
dc ObiecFvele prioritare ale bazinu
lui cfcbonitor prin punerea la punct 
f unor tehnici și tehnologii noi, prin 
valorific in producție a studiilor 
și proice . - și realizarea unor Stu
dii de fundamentare care să ducă 
ta ridicarea indicatorilor tehnico-e- 
conomici în minele noastre.

Convinși că activitatea noastră va 
spori contribuția la progresul mine
ritului, ne angajăm :

1. Să concentrăm eforturile colcc- 
fi* ului nostru ca. prin studiile și 
p-oiectele întocmite, să găsim și să 
aniicăn soluții tehnologice moderne, 
care să contribuie la realizarea pro
ducției si a productivității muncii 
prevăzută în planul pe 1969 și în 
planul de dezvoltare în perspectivă.

2. Să elaborăm studii de organi- 
xare a muncii în abatajele frontale 
cu mecanizare complexă din straiul 
trei, să instruim personalul de la u- 
r.’tățile miniere și să participăm efec- 
f’v la aplicarea tehnologiilor preco- 
irzate în vederea realizării unor a- 
s vnsări de minimum 100 metri/lună 
ta lucrările de săpare orizontală.

3- *^ă asigurăm asistenta tehnică 
k nreparația Lupeni în vederea re
ducerii pierderilor de cărbune cocsi- 

ea.

și prețul de cost al prepară- 
fi mai scăzute cu circa 30 
fată 
do

realizarea integrală

de cele realizate la alte 
concentrare nravitatio-

blocuri

(Urmare din pag Jj

dezbatere a cifrelor de pian pe a- 
nul 1969, fiecare sector al întreprin
derii dispune de importante rezerve 
Interne. Amintim doar cîteva din 
măsurile ma' importante, cuprinse 
în planul M.T.O., prin a căror apli- 
car in prarlică vor fi puse în va
loare o mare parte a rezervelor in
terne nevalorificate încă.

O atenție deosebită va fi acordată 
măririi coeficientului de utilizare a 
timpului de lucru, îmbunătățirii ca
lității reparațiilor, sondajelor com
parative Ia consumatori, rentabili
zării secțiilor, în mod special a au
tobuzelor aflate în circulație, mări
rii capacității de depozitare a lu- 
brifiantilor, reducerii la maximum 
a cheltuielilor neproductive.

Participant]] la dezbateri au a- 
preciat că, deși cifrele de plan vor 
crește in mod simțitor, ele sînt pe 
deplin realizabile. Pentru aceasta în
să, este nevoie de mobilizarea între
gului colectiv la îndeplinirea lor.

Tov. Dumitru Constantin și Sch
mit Martin au criticat faptul că în-

EI 1-All DORMIT
1N XOAPTEA ACEEA...

(Utmare din pag. i)

Se impunea, așadar, înlăturarea 
avarleî în cel mai scurt timp cu 
putință. Era însă nevoie de oameni 
-destoinici, pricepuți, cu un simț 
deosebit ol necesității intervenției 
dublat de cel al datoriei de a răs
punde — indiferent de vitregia si
tuației — oricărui apel care pri
vește bunul mers al minei...

...$î conducerea preparației a 
chemat, în miez de noapte, cîțiva 
dintre cei moi buni oameni ai săi. 
Ei efectuaseră schimbul I și, în 
acel moment, își începuseră som
nul odihnitor. Sînt treziți. Cum ou 
aflat care e „baiul", n-au mai stat 
pe gînduri nici o clipită, s-au îm
brăcat în grabă mare și, în cîteva 
minute, au și ajuns la locul acci
dentului. Materialele și sculele tre
buincioase le-au luat ca pe o șta
fetă ; din goană. Rapid, au început

Primul concurs oîicial Din nou despre căldură și apă caldă 
la blocurile de locuințe

PirLiile din preajma cabanei „Stra
ja" au cunoscut zilele trecute febra 
primelor întreceri oficiale ale noului 
sezon de schi. Concursul, organizat 
de C.J.E.F.S., a reunii la startul pro
belor alpine irei echipe: Minerul 
Lupeni, Energia Paroșeni și Spartac 
Petroșani, iar la probele nordice — 
două echipe : Minerul și Energia.

Id urma disputării probelor de 
concurs, s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Fond 10 km seniori : 1. Petei Aron
— Minerul; IL Peler losif — Mine
rul; III. Șereș Adalbert — Energia. 
Fond 5 km juniori I: I. Tdr&k Bella
— Energia,- 11. Oravclz Tiberiu — 
Minerul; III. Lăcătuș I :, — Energia. 
Fond 3 km juniori II: I. Mircea Va
ier — Minorul; II. Sav loan — Mi
nerul; III. Oravetz Emil - M
Fond 3 km junioare: 1. 'I Fla- 
t a — ’linerul; II. ’■ ig - — 

W It

ridi- 
ccr-

iiiabil In mixte și in steril.
4. La executarea proiectelor se vor 

prevedea astfel dc soluții care să 
ducă la reducerea consumului dc 
melal st a importurilor de ulilaje. 
precum șl la extinderea folosirii în
locuitorilor lemnului la susținerea 
lucrărilor miniere.

5. Să intensificăm munca dc 
care a nivelului profesional al 
cetitorilor șl proieclanților.

Colectivul l'nitălii de proieclări și 
cerct'tari miniere pentru huilă Pe
troșani este holărit să mobilizeze 
toate forțele pentru realizarea an
gajamentelor luata, fiind eoni ins că 
prin aceasta aduce o contribuție im
portanta la progresul industriei mi
niere și răspunde încrederii și spri
jinului caro se acordă cercetării ști
ințifice in tara noastră.

I. M. Petroșani
Cadrele didactico ale Institutului 

de mine din Petroșani au primit cu 
deosebită satisfacție chemarea insti
tutelor de cercetări și proiectări din 
sectorul 7 al municipiului București, 
pentru ridicarea la un nivel mai 
tnalt a activității de cercetare ști
ințifică, în vederea înttmpinărli ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R. și 
a celei de a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei.

In acest scop, colectivul de cadre 
didactice al Institutului de mine își 
propune să realizeze următoarele:

I. Pentru creșterea eficacității de 
cercetare se vor rezolva pe bază 
de contracte sau convenții două te
me prevăzute în planul de cercetare 
pe 1969. precum și 6 teme supli
mentare (4 legate de dezvoltarea pro
ducției de lignit din bazinul 
una de prepararea cărbunilor 
legală de diminuarea poluării 
ferei) și anume :

1. Evitarea desprinderii de
din frontul de cărbune la abatajele 
frontale. Prin evitarea căderii blocu
rilor se creează condiții mai favo
rabile de muncă și pot să funcțio
neze neîntrerupt combinele din aba
taj la indicii prevăzut!.

2. Dimensionarea puterii motoare
lor la combinele de abataj și la 
transportoare, corespunzător coudiți- 

Motru, 
și alia 
atmos-

treprinderea nu este dotată în mod 
corespunzător cu utijaje, piese de 
schimb, aparate de măsură și con
trol și, din acest motiv (ca și din cauza 
lipsei de spațiu pentru amenajarea 
unor ateliere), reparațiile se fac de 
mînluială, sînt de proastă calitate.

Tov. Rug Mircea a arătat că din 
cauza documentației primare, care 
nu este întocmită la timp, o serie 
de luciări nu pot fi începute la ter
menele planificate. Iar pentru obți
nerea din partea organelor de resort 
județene a unor vize și autorizații 
de începere a unor lucrări de inves
tiții, sînt necesare tot felul de a- 
drese, drumuri pînă la Deva. Așa, 
de exemplu, montarea conductei de 
aductiune pe porțiunea Maleia—Pe
troșani nu s-a putut executa decît 
după... 8 drumuri la Deva — a ară
tat în cuvînlul său ing. Sechei.

— Sarcinile de plan pentru noul 
an sînt sporite, dar ele reflectă 
posibilitățile de care dispune între
prinderea, sînt în pas cu cerințele 
mereu crescînde ale Văii Jiului — a 
spus tov. Ghinea loan, șeful sec-

lucrul. Eia întuneric, frig de amor
țeau mădularele. Dar ei nu mai 
simțeau nimic, li ardea gindul că 
trebuia remediat totul, fără nici o 
amînare...

...Neobosiți, tăcuți. încăpăținați, 
nici nu și-au dat seama cînd lumi
na zorilor a năvălit de după munți, 
încercînd parcă să le șteargă stro
pii de sudoare de pe chipurile îm
pietrite. Treaba era gata. S-au pri
vit unii pe alții. Și trăsăturile fe
țelor li s-au muiat într-un suiîs 
cald și împăcat...

Deasupra, suspendate pe cablul 
prins de pilonii uriași, cupele și-au 
reluat zborul de fiecare zi, calm, 
încărcat de acel aer solemn care 
le stă atît de bine.

Și acum, să vă prezentăm oame
nii care n-ou dormit în noaptea 
aceea : Vasile Andrei, Albert Ta- 
maș, Vîlucă Macavei, toți șefi de 
echipe de lăcătuși și maistrul Pan- 
telimon Turcilă.

Energia,- III. Sav Maria — Minerul. 
Slalom special seniori: I. Bîrlida 
Dumitru — Spartac,- II. Ciofljca Gri- 
gore — Minerul; III. On Nicolae — 
Energia. Slalom special juniori I: 
I. Feher Alexandru — Energia; II. 
Szirmai Ludovic — Energia,- III. 
Mathyus Ludovic — Spartac. Slalom 
specia] juniori II: I. Soos Anton — 
Minerul,- II. Perva Andrei — Energia,-
III. Balog Ion — Sparlac. Slalom spe
cial senioare: I. Kelt Lidia — Ener
gia. Slalom uriaș’seniori: I. Cioflica 
Grigore,- II. Bîrlida Dumitru; III. On 
Nicolae. Slalom uriaș juniori 1: 1. 
Mathyus Ludovic; II. Marîaș loan —- 
Minerul; III, Fc-hcr Tiberiu — Ener
gia. Slalom uriaș juniori II: I. Pecear 
Ion — Minerul; II. Soos Andrei — 
M’-ic-njI; UT. Peria Andrei. Slatam 
uriaș senioare: I. Kelt Lidia.

Iacob IMLING
Vulcan 

Hor de zărâmint din Valea Metrului 
șl a caracteristicilor flzico-mocanlce 
ale lignitului șl a rocilor înconjură
toare.

Se asigură o utilizare corecta pi de
plină « puterii moloaTolor combine
lor șl transportoarelor permițînd 
creșterea vitezei medii de avans a 
combinelor; se va asigura astfel îm
bunătățirea indicatorilor tahnico-eco- 
nomici.

3. Stabilirea înălțimii optime a a- 
balajelor la exploatarea In două ta
lii, în funcție de grosimea variabilă 
a stratului de cărbune și de natura 
rocilor înconjurătoare.

Permite alegerea parametrilor ra
ționali al metodei de exploatare.

4. Stabilirea caracteristicilor flzlco- 
mccanlce pentru lignitul din Valea 
Molrnlui, din punct de vedere al 
comportării la tăierea cu combina.

Permite alegerea corespunzătoare a 
combinelor pentru bazinul Motru șl 
folosirea rațională a celor existente.

5. Studiul arderii cărbunilor indi
geni în focare industriale șl indivi
duale în vederea reducerii poluării 
atmosferei conform convenției cu 
C.C.V.J.

Lucrarea are ca scop diminuarea 
poluării atmosferei, creșterea eficien
tei instalațiilor de ardere, realiza
rea unor instalații de ardere adap
tate cărbunilor indigeni.

6. Procedeu de concentrare a căr
bunilor mărunți pe jgheaburi scurta.

Lucrarea scoale în evidentă avan
tajele procedeului propus, de con
centrare în comparație cu motoarele 
actuale întrebuințate: Construcția 
instalației este simplă și permite re
glarea selectivă a procesului de se
parare în funcție de caracteristicile 
materialului din alimentare. Ea va 
avea aplicabilitate atît pentru con
centrarea minereurilor cît și pentru 
cea a cărbunilor,- Cheltuielile de in
vestiții 
vii vor 
la strtă 
metode 
nală.

II. Pentru 
planului de cercetare științifică pe a- 
nul 1969. cadrele vor urmări îndea
proape modul în care se respectă în
deplinirea programului de lucru con
form fazelor prevăzute.

țiel organizatorice a comitetului 
municipal de partid.

Vorbitorul și-a exprimat convin
ge] ea că lucrătorii I.G.C. Petroșani 
voi depune eforturi mai mari, vor 
munci mai bine pentru ca lacunele 
ce s-au făcut simțite pînă acum 
să fie lichidate, iar populația — 
mulțumită.

P. B.

NOTA

4 ianuarie

M. PAVEL

înființarea liceelor indus
triale a avut ca scop forma
rea de specialiști necesari 
procesului de producție. In 
cadrul lor are loc o îmbinare 
armonioasă a pregătirii ge
nerale cu pregătirea practi
că. La Liceul industrial din 
Petroșani, pregătirea practi
că a elevilor se realizează 
atît în atelierele școlii cît și 
la U.R.U.M.P.

In acest scop liceul a fost

dotat, încă de la începutul 
anului școlar, cu mai multe 
mașini-unelte (un strung, 3 
polizoare, un aparat de su
dură. un fierăstrău mecanic, 
o freză, mașini de găurit 
etc.). Dar toate stau nefolo
site, neputînd fi montate din 
cauza lipsei de spațiu. Ca
mera destinată acestui scop 
este, și în prezent, ocupată 
de secția de aeromodele a 
asociației sportive „Jiul" Pe
troșani.

Toate intervențiile condu
cerii școlii au rămas fără 
nici un rezultat concret. Ca
mera este zăvorită, cea mai 
mare parte a timpului, iar 
mașinile-unelte stau înghe
suite în atelierul mecanic al 
școlii. Elevii le așteaptă pen
tru a putea lucra la ele. în 
interesul pregătirii lor prac
tice trebuie să le fie satisfă
cută dorința.

Grădinița de copii din Petrila 
va avea condiții

Corespondentul nostru Doboș E- 
milian ne-a sesizat că la grădinița 
de copii, cu orar normal, din Petrila 
spațiile pentru joacă» și odihna mi
cuților sînt insuficiente.

Scrisoarea a fost trimisă condu
cerii administrative a C.C.V.J. care 
In răspunsul său ne comunică:

„Starea de lucruri relatată în ma
terialul cu privire la grădinița de co
pii din Petrila este întocmai cu cele 
relatate în sesizare. Localul csle in
tr-adevăr mic față de numărul de co
pii ce sini primiți aici spre îngrijire 
și educare. Din punct de vedere

Sesizările primite la redacție cu 
privire la deservirea necorespunză- 
toare de către centralele termice a- 
parținătoare de I.G.L. a blocurilor 
de locuințe cu căldură și apă caldă 
sini destul de numeroase.

Un exemplu. Tovarășul Anibal Teo- 
dorescu din orașul Pelrila, cartierul 
8 Martie blocul 12 ap. 21 ne rela
tează că „adeseori caloriferele sînt 
doar călduțe, iar în jurul orei 21 
se răcesc de tot. Programul de de
servire cu apă caldă — relatează 
corespondentul — nu se respectă. 
Mă adresez, ziarului, pentru a inter
veni la I.G.L. să ia măsuri in vede
rea înlăturării unor asemenea lip
suri".

Referindu- e la cele arătate în se
sizare, conducerea I.G.L. Petroșani 
ne aduce la cunoștință:

„Pînă la dala de 15 octombrie a.c. 
cent*«lele termice din orașul Petrila

De vorbă cu regizorul DAVID RAU
despre filmul documentar 
„CENTENAR MINIER

Do cileva săplân 
cinematografice ral 
cumontar închinat 
pline de dăruire a minorilor din Va
lea Jiului. Filmul a fost realizat de 
studioul cinematografic „Alexandru 
Sabla" (regizor David Rău, operator 
Wiliam Goldgrabcn, după un sce
nariu comun, cu ocazia sărbătoririi 
centenarului exploatării industriale 
a cărbunelui în ace>l important ba
zin caibonifor al țării).

Remarcînd fiorul poetir, dragostea 
și respectul pentru mineri și munca 
lor eroică ce străbat această scurtă 
dar impresionantă schiță cinemato
grafică, am avut deosebita plăcere 
do a ne adresa regizorului DAVID 
RÂU, rugîndu-1 să ne vorbească des
pre eroii filmului său:

„Eroii filmului am vrut să fie ge
nerațiile de mineri care au muncit, 
muncesc și vot munci cu abnegație 
și spirit de sacrificiu, pentru a scoa
te din adincuri comorile de diamant 
negru. L-ani ales ca erou pe Brodi 
baci din Lupeni, deoarece el este 
unul din acei oameni cărora li se 
potrivește ideea Urmărită in scena
riu și redată aproximativ așa în 
comentariu) filmului:

„Fiu, irale și părinte de 
mineri, aici din veac, chemat 
și azi de-al muncii cint spre 
mină, veghează să-li lie har
nic tinărul ortac, stăpîn pe 
munca lui în Valea de lumi-

[mini, pe ecranele 
alează filmul do- 

vieții și muncii

— Intr-adevăr, chipul senin și blind 
al „pensionaristului" care-și saluta 
ortacii tineri Ia intrarea și ieșirea 
acestora din șut, ne rămîne adine 
intipărit în minte. Păcat că în co
mentariu nu se insistă asupra acestui 
lucru. E d !, înkă, că din imagine 
și njontajul parăleî/Țîne reușit, al 
filmului apare evident faptul că bâ-

corespunzătoare
igienic, grădinița corespunde. încă
perile sînt proaspăt’zugrăvite și vop
site, iar personalul se preocupă con
știincios de întreținerea . curățeniei.

In scopul extindqrii spațiului, co
respunzător cu cerințele actuale, Con
siliul popular al orașului Petrila ne-a 
repartizat imobilul din Imediata a- 
propiere a grădiniței. In prezent, la 
noul imobil se execută lucrări de 
transformări și amenajări. Pînă la 
terminarea acestora s-au luat măsuri 
ca toate încăperile actuale să fie 
corespunzător încălzite, să se pro
cure pături călduroase ș. a.

au funcționat după un program pe 
2 schimburi intre orele 4—12, 14—20. 
Noaptea nu a fost program de în
călzire.

In prezent centralele termice func
ționează după următorul .program : 
căldură în fiecare zi intre orele 
4—12 șl 14—22, iar apă caldă între 
6—12 și 16—20.

In ultimele două săplămîhi din lu
na noiembrie și începutul lunii de
cembrie nu a fost suficientă căldură 
și apă caldă deoarece centrala se 
afla în reparalie. (N. R. : de ce s-au 
făcut reparațiile așa de tîrziuî).

In zilele 
plasîndu-se 
noastre au 
mente este

Menționăm că locatarilor de la e- 
la jele 8 și 10 ale blocurilor turn nu 
li se poate asigura apa caldă din 
cauza debilului scăzut în coloanele

de 2—4 decembrie de
ls fala locului organele 
constatat că în aparla- 
căldură suficienta.

ve-altfel, ca foarte rnuJți
Văii Jiului, Brodi baci a 
mină de copil. La început 
în ndnă, apoi „pingea" în

trînul miner este legat prin țoală 
ființa sa de munca încordată, dar 
nobilă, a generațiilor vechi șl noi.

„Chiar acest fapt am vrut să-l re
dăm. De 
lerani ai 
Intrat în 
căra apă 
rostogol cărbunele, a devenit vago
netar, ajutor și pe urmă miner, ar
tificier și, în sfirșit, maistru miner. 
Și acum mai păstrează toaba cu caro 
la începutul veacului scoica cărbu
ne din abataje. Desigur că într-un 
film atît de scurt, nu poți spune 
toate aceste lucruri. Am căutat să 
le sugerăm însă prin încărcătura de 
idei ce am dat-o imaginilor prin 
montaj, lăsind ceasului (din fotogra
fia alăturată) pe care-1 consultă bă- 
trînul rolul de a vorbi despre tim
puri".

— Cunoașteți că abatajul cu front 
lung din sectorul V al minei Lupeni, 
in care ați filmat, dotat cu echipa
ment modern de susținere, de trans
port realizează o producție zilnică 
ce depășește producția anuală de 
aim un veac a întregului bazin car
bonifer ? r,

„Da, știam. De aceea am surprins 
în imagini și cîteva vechi guri de 
mină, astăzi părăsite. Spre amintirea 
celor mai bătrîni dintre ortaci și 
spre cinstirea muncii loi, dusă în 
condiții ce greu pot fi descrise".

— Atit imaginile cît și felul cum 
vorbiți despre mineri ne fac să cre

dem că i-ați în
drăgit mult. De alt
fel, din secvențe
le filmului rezultă 
și ambianța priel
nică în care ați lu
crat, firescul casa 
zicem- așa — con
lucrării cu eroii

fl

„Ne-am împrie
tenit cu toții în- 
tr-atît, incit nu ne 

stingheream 
pe alții cu ni- 
Si-apoi acești 
ai muncii băr-eroi

băteșli și frumoase 
din mină, se poartă întotdeauna atit 
de firesc, au atîta siguranță în tot 
ce fac, trăiesc atît de sincer fiecare 
moment, incit nu-i poate deranja 
nimic din exterior".

— Am remarcat cu deosebită 
raoție modul în care ați surprins pe 
peliculă însuflețirea, entuziasmul cu 
care au fost înlimpinați conducătorii 

e-

de apă I.G.C. și că această proble
mă depășește I.G.L.

Rămîne ca locatarii să-și spună cu- 
vîntul dacă în urma aplicării ora
rului actual și in urma lucrărilor de 
reparații executate la 
mică respectivă s-au 
corespunzătoare în 
lor".

centrala ter- 
creat condiții 
apartamentele

D. IOS1F

Exploatarea deschideri (Ic mine noi
PAROȘENI

9

ANGAJEAZA DE URGENȚA
pentru mina Livezeni

MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU SU- FORJARI

PfcAFAȚĂ - LĂCĂTUȘI PENTRU REPARAT UNELTE

MECANICI MAȘINĂ DE EXTRACȚIE PNEUMATICE

- MECANICI COMPRESOARE

- FOCHIȘTI PENTRU CENTRALE TERMICE

Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute în nomenclator.
Audiențele pentru angajare se țin la mina Paroșeni în zilele de : luni între orele 13-16. 

joi între orele 7.30-9,30

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la serviciul personal a! exploatării, telefon nr. 1017

Dumimcă 5 lanuane

să

parlidulul și stalului, în fniufe 
tovarășul Nicolae Ceoiișescu.

„Intr-adevăr, ne-am 
surprindem și să ledăm 
ridic, și lot pe atît de 
firesc, căldura, stima și 
cu care au fost înlimpinați și încon
jurul! conducătorii noștri de partid 
și dc stat aici, în Valea Jiului, ca 
peste tot, in tara noastră. Am vuit 
să redăm sentimentele profunde ale 
minerilor care parcă spuneau :

„Cinstim azi munca dc miner 
și CIUMA DREAPTĂ, 

Cinstim al luptei drum ane
voios, 

Și-urcăm cu lara, treaptă, 
după treaptă 

Spre viiloru-ni tot mai lumi
nos".

cu

străduit 
cit mal 
simplu, de 
recmoșlin la

Iată gîndurile pe care am vrut 
să le exprimăm în secvențele fil
mului nostru. Am încheiat filmul cu 
o nouă chemare la muncă, dorind 
să subliniez cil de mult înseamnă 
munca pentru acești oameni harnici 
și demni, cărora vă rog să le trans
miteți și pe această cale sentimen
tele de adincă prietenie ale echi
pei noastre de filmare și urări de 
noi și noi succese pe toate planurile 
activității ce o desfășoară".

Mullumindu-i regizorului David Râu 
pentru amabilitatea cu care ne-a a- 
cordat convorbirea, l-ani asigurat la 
rîndul nostru că redacția îi va în
deplini rugămintea prin însăși publi
carea acestei convorbiri.

George B. RĂSCHIP

21,00

21,30

17,00 Telex TV.
17,05 Concurs internațional de schi 

—probe alpine. Transmisiune 
de la. Berchtesgaden (R.F.G.)

18,05 Pentru cei mici ;• Lanterna ma
gică.

18,30 Pentru copii și școlari „Aten
țiune, filmăm!".
Aventuri în... orășelul copiilor. 

19,00 Telejurnalul de seară.
19,40 Muzică populară românească 

in tei pretată de Maria Lătăretu.
20,00 Tele-enciclopodia. In cuprins: 

Marea (IV) Viețuitoare subma
rine ; Soarele; Arta abstractă.
Un invitat pe săptămînă: Hu- 
gues Aufrav la Festivalul de 
la Brașov.
Fiini serial: Răzbunătorii 
limul episod).
Avancronica duminicală.22,20

22,30 De la o melodie la alta.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

- DULGHERI

biru
it. )5

pen-
13,00 Estrada dumtaic ii-1. 

meteorologic ;

PROGRAMUL 1: 6,05 Muzicii 
popJoră; 7,00 Concertul dimineții; 
8,00 Radiojurnal. Sumarul prc-el. 
Buletin meteo-rulier; 8,15 Almana
hul melodiilor i 9.00 Radiomagari iul 
femeilor; 9,30 Oaspeți dragi în să
lile de concert ale Brașovulu1 1 -5 
Selccțiuni din operata „Teatrul pîu- 
titOT" de Kern; 19.00 Ora satuail/ 
10,39 Suhta din baletul „Cînd 
gurii se coc" de Mihail Jora ,- 
Avanpremieră cotidiană; 11,15 fii" 
trate muzicale,- 12,00 De toate 
tru lo|i;
Radiojurnal. Buletin meieorologT; 
16,30 Unda vesela ,- 17,00 Contvrl de 
duoă-amiază; 18,05 întilnire cu me
lodia populară șl interpretul prefe
rat; 18,30 Teatru scurt. Promn ra 
„Barbu Lăulatu". Adaptare radiofo
nică de Const. Pain,- 18,56 V--": 'iii 
muzicale ; 19,30 „laticu Jiarii . Se
rial radiofonic pentru tinerii ns< ;il- 
tători (V); 19,45 Arii celebre 'lin 
opere,- 20,00 Radiojurnal. Spori» 
20,10 Agendă folclorică ,'rcluar ); 
21,00 Dansați cu noi; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport» 
22,20 Noutățile săplăminii —• muzică 
ușoară; 22.30 Moment poetic,- 22,10 
Trio pentru vioara, violoncel și pian 
de George Enescu (Mircea Opreanu, 
Cătălin llea și Hilda Jerea); 23,00 
Cavalcada ritmurilor,- 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6.00 C!ntâti 
noi — muzică ușoară,- 7,00 Pe 
tinsul patriei cu ci.nlec și joc ; 
Divertismente pentru fanfară,- 1 
Piese instrumentale de compozitori 
români ; 8,15 Teatru radiofonic pen
tru copii: „Păcală in salul lui" de 
loan Slavici; 9,00 Muzică ușoară de 
Temistocle Popa și Aurel Giroi- a- 
nu ; 9.45 Noi înregistrări de mu/- ă 
populară cu Ana Pacatiuș; 10,03 
Avanpremieră cotidiană; 10,13 So
liști de muzică ușoarăRoxana Ma
tei, Constantin Driighici, Marie Lo- 
forel și Drafi Deutscher,- 10,30 A 
7-a artă. Peliculă 4e Anul Nou i 
11,00 Concertul capodoperelor; 12,40 
Cîntăreti celebri .și folclorul : Geor
ge Niculesm-Basu. Emisiune da 
Păuna 
Buletin 
doscop 
muzică 
Soliști : 
lă ;

I

i . u
•n-

7,37
8 00

Emisiune
) Radiojurnal. 
; 13,10 Calei-

14,00 Orchestra de 
a Radioteleviziunii. 
Darvai și Ilic Udi- 
operetă la operă 
balet; 15,30 Con- 
Rime pe zăpadă; 

emisiune de

Pintilie; 13,00
meteorologic 

muzical 
populară 
Victoria

14,20 De la 
15,00 Muzică de 
curs cu public. 
16,00 La boră-n sal 
cîntece și jocuri; 16,30 Jazz; 17,00 
Revista literară radio; 17,30 Cara
vana fanteziei (emisiune pentru ti
neret),- 18,30 Seară de romanței 
19,05 Melodii-magazin; 20,00 Capo
dopere ale geniului liric: „Boema' 
de Puccini (fragmente); 20,40 Ciulă 
orchestra de muzică ușoară a Radio
televiziunii. Dirijor Sile Dinicu; 
21,00 Radiojurnal ,- 21,10 Din tezau
rul muzical al folclorului nostru* 
21,30 Studioul de poezie. Ritmuri ro
mânești ; 21,50 Canțonete interpre
tate de fleana Irod ; 22,00 O istorie 
a muzicii în copadopere comentată 
de George Bălan,- 23,07 Festivalul 
muzical international „Schwetzingen 
1968"; 0,11—1,00 Dans pentru toate 
vîrslele.

•
gramul I : 6 00; 11,00; 16 00;

X 18,00; 24,00; 1,00; A nn
X Programul I! : 63-3
"W 10,00; 19,00; 23,0^

BULETINE DE ȘTIRI : Pro-

18,00; 24,00; 1,00; 2,00; *00. 
' " : 6,30

Duminica 5 ianuarie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Jenia, Jenicika și Ka- 
tiușa ; Republica : Totul pen
tru ris ; PETRILA : Intoarce- 
te ; LONEA - 7 Noiembrie : 
Vulturii zboară devreme ;
Minerul : Winnetou

III ; ANINOASA : 
Karpaty ;

seria 
___ Zoltan

, VULCAN : Pasă
rea Phoenix ; LUPENI - Cul
tural : Operațiunea San
Gennaro ; Muncitoresc : Sfin- 
tul la pîndă ; PAROȘENI : De 
trei ori București ; URICANI: 
Fața pierdută.
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Convorbirile de la Paris 
privind problema vietnameză

PARIS 3 (Agerpres). — Convor
birile purtate joi după-amiazii, timp 
do -I ore șl 10 minute, intre șefii 
adjuncli ai delegațiilor R.D. Viet
nam si S.U.A., nu au dus nici de 
data aceasta la realizarea unui a- 
cord in chestiunile procedurale ale 
conferințe' de Ia Paris în problema 
vietnameza.

Reprezentantul R.D. Vietnam, Ha 
Van Iau. a propus ca conferința să 
înceapă in jurul unei mese rotunde, 
la caro fiecare dintre cele patru 
părți să ocupe locul ce îi va con
veni. El a precizat că partea nord- 
viotnameză este gata să renunțe la 
orice exigențe privind marcarea lo
curilor delegațiilor prin plăci sau 
drapele. De asemenea, Ha Van Eau 
a propus ca tragerile la sorti pentru 
stabilirea ordinii luărilor de cuvînl

să se facă numai intre delegația 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud și cea a Adminis
trației de la Saigon, urmînd ca in
tervențiile să alterneze apoi între 
cele patru delegații. Șeful adjunct al 
delegației nord-vietnamoze a propus 
ca. in eventualitatea acceptării a- 
cestor sugestii, conferința să se des
chidă la 6 ianuarie.

Reprezentantul Statelor Unite a 
susținui însă, în continuare, vechea 
concepție americano-saigoneză ca 
discuțiile să șe poarte între „două 
părți" și nu între patru delegații 
egale în drepturi. El a propus alte 
șase formule privind forma mesei 
tratativelor, toate avînd la bază prin
cipiul separării locurilor ce vor fi 
ocupate de „cele două părți".

LUPTELE DIN VIETNAMUL 
DE SUD

SAIGON 3 (Agerpres). — Joi, a- 
vioane americane B-52 au efectuat 
patru raiduri intr-un sector situat la 
aproximativ 60 km nord de Saigon, 
lansînd peste 700 tone de bombe. 
Avioanele americane au efectuat de 
asemenea, misiuni de bombardament 
în provinciile Tav Ninh și Chuong 
Thien, situate la nord de Saigon și 
în regiunea de deltă. Forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au bom-

Saigon. Potrivit cifrelor oficiale, care 
nu includ ultimele trei zile ale anu
lui trocul, 14 521 militari americani 
au fost uciși și 92 564 răniți în 
cursul anului 1968. Pierderile sufe
rite de forțele americane de la înce
putul războiului se cifrează la 30 543 
morii, 192 372 răniți și 1 243 dispă
ruți sau prizonieri.

Aniversarea a 10 ani
de la (riumîul

UN AN NELINIȘTITOR 
PENTRU S. U. A.

insurecției armate cubane
HAVANA 3 — Corespondentul

Agerpres, Victor Slamale, transmi
te ; La 2 ianuarie, in Piața revolu
ției din Havana, îmbrăcată in haine 
dc sărbătoare, s-au adunat peste 
500 000 de persoane pentru a paiti- 
cipa la manifestările prilejuite de 
aniversai ea a 10 ani de la triumful 
insurecției armate cubane. în tribu
na oficială se aflau Fidel Castro, 
prim-secretai al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, și 
prim-mlnistru al Guvernului revolu
ționar, Osvaldo Dorticos, președin
tele Republicii Cuba, alti conducă
tori de partid și de stat, ofițeri su
periori ai forțelor armate. în tribuna 
oficială se aflau, de asemenea, nu
meroși oaspeți de peste hotare, prin
tre care tovarășii Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv al 
G.C. al P.C.R., ministru al căilor fe
rate, și Vasile Mușat, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Havana.

Fidel Castro a i oștit o amplă cu- 
vîntare, în care a trecut în revistă 
transformările și realizările obținute 
de poporul cubanez în cei zece ani 
care au trecut de la victoria insu
recției armate. în această perioadă, 
a subliniat vorbitorul, am ajuns la 
un ritm de construcție și de dez
voltare care depășește cu mult rit
mul din primii ani ai revoluției. In 
continuare, vorbitorul a menționat 
că sarcinile cele mai dificile în

toți acești ani au lost acelea de 
ordin economic, deoarece poporul 
cuban a trebuit să înfrunte condițiile 
grele ale subdezvoltării, 
succesele obținute 
primul ministru a 
anul 1970 
bei va fi 
mai mare 
revoluție.

Primul ministru al Republicii 
ba a arătat, de asemenea, că între
gul popor trebuie să depună în con
tinuare mari eforturi pentru dez
voltarea economiei. „Efortul pe care 
l-a făcut (aia în acești zece ani — 
a spus el — trebuie consolidat. Tre
buie să folosim mai rațional resur
sele, să facem măi multe economii 
pentru a putea înainta mai rapid. 
In vederea dezvoltării agriculturii 
este necesar să ieșim din stadiul 
subdezvoltării. Trebuie să înțelegem 
aceasta, să fim conștienți de efor
turile ce ne așteaptă".

în încheiere, Fidel Castro a sub
liniat ca anul 1969 trebuie să fie 
un „an al efortului decisiv".

Analiz.înd 
în agricultură, 

.ubliniat că 
producția agricolă a 
de aproximativ două 
decît cea dinainte

Teheran
0

in 
Cu- 
ori 
de

Cu-

Proces intentat

bardat in cursul aceleiași zile, un 
lagăr de infanteriști saigonezi situați 
în provincia Tav Ninh și mai multe 
avanposturi din regiunea saigoneză. 
După cum relatează agențiile de pre
să, bombardamentele forțelor patrio
tice au provocat victime șl pierderi 
materiale de 
goneză.

U. tt. s. s

părțea americano-sai-

★

(Agerpres). — Pierde-SAIGON 3
rile suferite de forțele americane în 
Vietnamul de sud în cursul anului 
1968 reprezintă aproape jumătate 
din cele înregistrate în primii șapte 
ani ai războiului, a dezvăluit cartie
rul general al trupelor S.U.A. de la

—0—

Provocări
împotriva

Cambodgiei

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat J
„Mainiți", Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului
U.R.S.S., a arătat, relerindu-se la si
tuația internațională, că lichidarea 
pericolului declanșării unui nou răz
boi înseamnă, în prezent, lichidarea 
celor mai periculoase locare din di
ferite regiuni ale lumii. Reglemen
tarea politică a problemei vietname
ze, a relevat el, ar contribui într-o 
foarte mare măsură la schimbarea 
favorabilă a climatului internațional, 
ar lichida una din amenințările gra
ve la adresa păoii. Alexei Kosîghin 
a subliniat în continuare marea im
portantă a lichidării crizei din Orien
tul Apropiat, arălînd că reglementa
rea acestei

ziarului japonez

de Miniștri al

pe baza 
curitate 
zolvarea problemei securității euro
pene, se subliniază in interviu, tre
buie căutată nu pe calea intensifi
cării pregătirilor militare, ci pe ca
lea creării unui sistem de securitate 
colectivă, a dezvoltării colaborării 
pe baza egalității în drepturi, între 
țările cu sisteme politice diferite.

Referindu-se la relațiile sovieto- 
japoneze, premierul sovietic a rele
vat că guvernul U.R.S.S. este gala 
să acționeze și în viitor pentru lăr
girea și adîncirea acestor relații. 
Dezvoltarea legăturilor comerciale și 
.economice de lungă durată corespun
de intereselor ambelor țâri, a subli
niat el.

Rezoluției Consiliului de Se- 
din 22 noiembrie 1967. Re-

unui grup 
de complotiști

TEHERAN 3 (Agerpres). — La Te
heran a început un proces intentat 
unui grup de 14 persoane, acuzate 
de a fi organizat 
potriva securității .stalului". Proce
sul se desfășoară în fala unui tribu
nal militar. Cei-14 inculpați, în ma
joritate intelectuali, sint pasibili 
pedepse intre 3 și 10 ani.

,un complot îm

-----•-----

EXPLOZIE LA O FABRICĂ
DIN R. P. UNGARĂ

de

BUDAPESTA. — In localitatea Rep- 
celak, la • Fabrica de acid carbonic, 
s<i produs o explozie a două rezer
voare cu acid. In urma exploziei 
și-au pierdut viata opt persoane. Alte 
27 de persoane au fost rănite. Ac
cidentul a produs pagube materiale 
importante, anunță agenția M.T.I.

NEW YOkK 3 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Cambod
giei pe lingă Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambath, a adresat o 
scrisoare președintelui Consiliului de 
Securitate în care condamnă noile 
provocări militare americano-sud- 
vielnameze împotriva Cambodgiei. 
Documentul citează datele -de 19 și 
21 decembrie 1968, cînd subunități 
amcricano-sud-vietnameze au deschis 
focul asupra teritoriului cambodgian, 
rănind numeroase persoane civile. 
G mu] cambodgian, se subliniază 
In încheiere în scrisoare, cere să se 
pun.. capăt imediat tuturor acțiuni
lor provocatoare de violare a grani
țelor sale.

■

0

LONDRA . _ ___ _
dintre Marea Britanie* și 
au cunoscut o nouă înrăutățire la 2 
ianuarie cînd, pentru prima dată, a 
fost ridicat drapelul rhodesian pe clă
direa reprezentantei diplomatice a 
Rhodesiei la Londra.

Intr-o declarație făcută presei, un 
purtător de cuvînt al Foreign OI-

ANUL 1969
Se obișnuiește ca la fiecare început 

de an să se facă o trecere în 
vistă a principalelor probleme 
ternationaie rămase nerezolvale, 
„o moștenire" pentru noul an, 
fn ac 
torul 
bll, 
virf' 
încep

Practic vorbind, „moștenirea" pri
mită de anul 1969 nu este de loc 
în concordantă cu dorințele omeni
rii. Anul 1968, nu 
reușit 
bleme 
grele 
bleme 
ÎSsală

...In

te
m
ea 
și,loștenire'

ci ași timp să se scruteze vii- 
pentru a vedea, pe cit post
are vor fi evenimentele 
ale anului international

-de 
care

Anul 1968, nu numai că nu a 
să rezolve principalele pro-
— in același timp și cele mai
— dar a mai adăugat noi pro- 
la „zestrea" primită 
moștenire.
Vjelnamul insîngerat 

au continuat cu intensitate, 
distruse în continuare orașe 
Iar morții și răniții s-au 
cu zecile de mii. In Nigeria, răz
boiul fratricid a continuat să facă 
sute de inii de victime, in special 
în rindurile copiilor, femeilor și bă
lanilor. Cu toate încercările făcute 
de unele organisme internaționale, 
in -pedal O.N.U. și Crucea Roșie, 
nu s-a putut asigura asistenta sa
nitară și aprovizionarea cu alimente 
a victimelor războiului civil ; foi- 
nrel« a și bolile au reușit să fac ■> 
mai multe victime decît aviația și 
armele automate. în Orientul Apro
piat pacea nu a fost încă restabilită, 
iar incidentele armate, actele tero
riste și represaliile, care au loc cu 
multa regularitate, amenință să men-

și apoi

luptele 
au fost 
și sale, 

numărat

WASHINGTON 
„Nu am vrea să 
asemănător", aceasta 
ziarului „Baltimore Sun", părerea ma
jorității economiștilor americani, fă- 
cind bilanțul activității anului care 
a trecut. Anul 1968 a fost cel mai 
neliniștitor pentru Statele Unite de 
la puternica criză economică din 
anii '30. Crizele s-au succedat la in
tervale scurte de timp, iar cea mal 
Importantă a fost „panica de pe pla
ta aurului", urmată de pericolul ten
dințelor Inflaționiste din S.U.A. și de 
creșterea deficitului bugetului de 
stat american. Potrivit părerii exper- 
ților guvernamentali și a reprezen
tanților cercurilor de afaceri, nici a- 
nul 1969 nu oferă perspective opti
miste și se prevede chiar o înceti
nire a activității economice.

3 (Agerpres). — 
mai retrăim un an 

este, potrivit

Orientul Apropiat
• DUEL DE ARTILERIE INTRE FORȚELE 

LIENE
• SCHIMB DE FOCURI LA CANALUL

LIBANEZE Șl CELE ISRAE-

DE SUEZ

BEIRUT 3 (Agerpres). — între for
țele libaneze și cele israelienc a 
avut loc joi noaptea un duel de ar
tilerie declanșat ca urmare a bom
bardării de către artileria Israclianfl 
a unor poziții libaneze situate la 
sud de localitatea Khiam, anunță 
un comunicat militar dat publicității 
la Beirut. Schimbul de focuri a du
rat peste două ore și nu s-o soldai 
cu pierderi de partea libaneză.

★

TEL AV1V 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt israelian a făcut 
cunoscut că unitățile libaneze au de
clanșat joi noaptea un tir de moi- 
tiere asupra unor localități israelie- 
ne situate în provincia Galileea.

Forțele israeliene au ripostat pen-

reducc la tăcere artih-ri.i li
lt a pre- 

schirabul de focuri nu a 
inelul trupelor

tru a
baneză. Purtătorul dc cuvin1 
cizat că 
provocat pierderi in 
israeliene.

CA1RO 3 (Agerpres). - (In comu
nicat militar difuzat Ia Cairo anunță 
că forțele israeliene situate la ud 
do fsmailia, pe malul răsăritean al 
Canalului de Sue/, au deschis 1 cui 
joi asupra pozițiilor egiptene. For
țele militare ale R.A.U. au ripoc’f>t. 
Schimbul de focuri, se precizează, a 
durat aproximativ 30 de minute. 
Forțele israeliene au deschis fonii 
pentru a proteja o operațiune de re
cunoaștere efectuată de-a lungul ma
lului răsăritean al Canalului.

e scurt
NAVE MILITARE SOVIETICE 

AU SOSIT fN ADEN
© WASHINGTON. — La Washington s-a anunțat i 

sliluirea „Comisiei naționale pentru investigarea asasinate
lor". Reîerindu-se la programul comisiei, directorul acesteia, 
Bernard Fenslerwald, fost consilier principal al unei subco
misii a Comitetului senatorial pentru probleme juridice, și-a 
exprimat speranța că „guvernul federal va putea fi determi
nat să întreprindă o anchetă completă și onestă, anchetă pe 
care a evitat-o din 22 noiembrie 1963” — data asasinării 
președintelui Kennedy. După cum a arătat Fenslerwald, există 
indicii care justifică presupunerea că asasinarea președinte
lui Kennedy, ca și cea a senatorului Kennedy și a lui Mar
lin Luther King, au fost rezultatul unei conspirații.

• GEORGETOWN. — Agențiile 
occidentale de presă anunța că im
portante forțe armate și de poliție 
au fost trimise în districtul Rupu- 
nuni, Ia aproximativ 500 kilometri 
sud-est de Georgetown, lingă fron
tiera guyano-braziliană, pentru a re
prima o mișcare de rebeliune spriji
nită de partidul de extremă dreaptă 
„Forța unită". Potrivit informațiilor 
sosite la cartierul general al poliției 
din Georgetown, rebelii au doborît 
un avion guvernamental și au dis
trus pistele de aterizare ale unui 
aerodrom din această regiune.

® LIMA. — Exploratorul ameri
can Gene Savoy a descoperit în 
jungla peruviană două fortărețe pre- 
incașe. Se crede că acestea sînt 
două din cele șapte așezări care au 
existat în regiunile de junglă nord- 
peruviene și cărora li s-a pierdut

© BERLIN. — Căderi masive do 
zăpadă au fost semnalate în regiu
nile muntoase ale R.D. Germane și 
R.F. a Germaniei. Pe șosele stratul 
de zăpadă a atins grosimea de 80 
centimetri, provocînd blocarea cir
culației.

ADEN. -- In port'd Aden a sosit, 
intr-o vi/.ilă de prietenie, un grup 
de nave militare sovietice compus 
dintr-un crucișător, o navă purtătoa
re de rachete, un distrugător și două 
nave de transport, anunță agenția 
TASS.

® PRAGA. — Aqcnlia C.T.K a- 
nuntă că, în dorința de a realiza o 
mai bună cunoaștere recinrocă și a 
adinei colaborarea în aVaMajul ce
lor două părți, guvernele R. S. Ce
hoslovace și Republicii Peru au bo- 
tărit restabilirea relațiilor diplomati
ce la rang de arobas?'/’*

CABINA SPAȚIALA „APOLLO-8" VA FI REUTILIZATÂ

WASHINGTON. — Cabina spațială 
„Apollo-8" — cu ajutorul căreia cos
monauta americani Frank Borman, 
James Lovell și William Anders au 
făcut înconjurul Lunii — a fost 
transportată joi la uzinele companiei 
„North American Rockwell" din 
Downey (California), unde a fost con
struită. Timp de două luni ea va fi 
supusă unor examinări amănunțite, 
iar constructorii vor verifica apara- 
tajul și piesele ce o compun. Un pur
tător de cuvînl al firmei producătoa
re a declarat că vehiculul spatial

este într-o asemenea stare, incîl poa
te fi utilizat din nou. Scutul termic 
al cabinei a suferit foarte puțin de 
pe mma căldurii degajate de 
rea fulgerătoare în atmosferă. 
27 decembrie. Vorbitorul a 
gat că numai Administrația
nală pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) va hotărî ce se va face 
cu primul vehicul spațial care a în
conjurat Luna, la sfirșitul testelor, 
examenelor și analizelor prevăzute.

intra- 
vineri 
adău- 
națio-

nouă înrăutățire a relațiilor

crize este posibilă doar

3 (Agerpres). — Relațiile 
Rhodesia

fice-ului a apreciat că este vorba 
de un gest „ilegal", ale cărui impli
cații se află „în studiu".

Drapelul rhodesian a fost ridicat, 
de fapt, pentru* prima oară la Sa
lisbury la 11 noiembrie 1968, cu 
prilejul celei de a treia aniversări 
a proclamării unilaterale a indepen
dentei Rhodesiei.

MOȘTENIRE ȘI PERSPECTIVE
(ină situația încordată 
rioadă ce se anunța a 
tă. Adăugind la toate 
mentele de tensiune c 
loc în Europa și în t 
lumii în anul 1968, j 
la concluzia că anul < 
ne-a lăsat numeroase 
rezolvate pe care, cu toții am fi fost 
bucuroși să le considerăm ca fiind 
de domeniul trecutului.

E diepl că și in anul 1968 s-au 
făcui încercări de rezolvare a unor 
probleme, care azi sint considerate 
ca o moștenire neplăcută. La Paris 
au început convorbirile dintre de
legațiile R.D. Vietnam și S.U.A., dat 
pînă acum nu s-a ajuns la nici un 
rezultat concret. încercări s-au fă
cut și pentru rezolvarea conflictelor 
din Nigeria și Orientul Apropiat, 
insă, din păcate, nici aici nu au fost 
obținute rezultate pozitive.

Și totuși, anul 1968, va rămine in 
istoria omenirii, dacă nu prin alt
ceva, cel puțin prin faptul că în 
acest an s-au făcut primele operalii 
reușite de înlocuire a inimii ome
nești. Philip Blaiberg, omul a cărui 
inimă a fost înlocuită cu inima unui 
metis în primele zile ale anului
1968, a pășit în deplinătatea forțe
lor sale fizice și morale in anul
1969.

Ce perspective se întrevăd pen
tru anul 1969?

SiLuația politică internațională, sta
diul actual al luptelor din Vietnam, 
precum șl declarațiile ofk iale ale 
pârtilor aflate în conflict, ne dau

CIOCNIRI ÎNTRE PARTIZANI 
ȘI TRUPELE PORTUGHEZE 

ÎN ANGOLA

LUANDA. — Intr-un comunicat mi
litar difuzat în capitala coloniei Lu
anda de comandamentul trupelor por
tugheze se arată că. 
nirilor care au avut 
în ultima săplămînă 
portugheze și forțele 
fost scoși din luptă 
rîndul forțelor colonialiste

in cursul cioc- 
loc în Angola 
intre trupele 

de guerilă, au 
25 militari din

• CIUDAD DE MEXICO. - Știrile 
sosite din capitala Mexicului anun
ță că o dată cu începerea noului 
an au fost reluate normal și cursu
rile în școli și universități. începe
rea noului an calendaristic marchea
ză pentru unele școli începutul exa
menelor de sfîrșit al cursurilor.

pentru o pe- 
i fi îndelunga- 
î acestea mo- 
care au avut 
alte zone ale 
putem ajunge 
care a trecut 
probleme ne-

elementele necesare pentru a spera 
că 1969 va fi anul care. va marca 
încetarea războiului agresiv împo
triva poporului vietnamez, va aduce 
pacea în această tară atit de greu 
încercată in ultimele decenii. In 
Vietnamul de sud, Frontul National 
de Eliberare este conducătorul recu- 

po-noscut de imensa majoritate a

militare americane 
recunoască că 
pierderile a- 

și răniți sint mai 
ît pierderile suferite de 

marioneta. La 
va fi instalat o- 
e președinte al 
că,încă în anul 

iietii acasă", fn 
nevoit să facă 

datorită faptului

porului. Incepînd din anul 
F.N.E. și-a extins controlul și 
rațiunile militare și asupra principa
lelor orașe ale Vietnamului de sud. 
Guvernul marionetă de la Saigon 
nu mai are nici o influentă, iar ca
pacitatea de luptă a unităților mi
litare aflate in subordinea sa a fost 
practic paralizată. Forțele militare 
americane care „motivau" că se 
află in Vietnam pentru a da ajutor 
guvernului de la Saigon, au fost 
nevoite să ia asupra lor greul răz
boiului. Anul 1968 a adus o aseme
nea schimbare a situației, incit co-

municatele x 
sini nevoile,, 
în ultimele;
inericane în morii
mari dec'' 
trupele guvernului 
20 ianuarie, Nixon 
ficial în fupcQa de 
S.U.A. El a |promis < 
1969. „va aduce jbăi 
mod practic-, va .fi 
aceasta, nu , nirm<y c 
că a făcut to promisiune electorală, 
dar in modj, obiectiv nici economia, 
nici opinia publica-, americană nn mai 
pot suporta ațrest război de agre
siune. Nixon are tot interesul să 
rezolve această problemă in 1969 
și datorita faptului că în anul 1970 
în S.U.A. vor avea loc noi alegeri 
pentru înnoirea a jumătate din locu
rile de senatori și deputați. Se știe 
ca pentru jncepnl Nixon nu se va 
bucura de sprijinul majorității par
lamentare, aceasta fiind formală din 
reprezentanți ai partidului democrat, 
care intră in opoziție. Dară, dorește 
ca în alegerile din 1970 să-și asi
gure majoritatea in Camera Repre
zentanților și în Senat, Nixon este 
obligat să-și respecte promisiunea 
electorală. Iată deci cîteva argumen
te care alături de victoriile ho- 
tărîtoare ale forțelor patriotice viet
nameze — 'vin în sprijinul speranței 
că anul 1969 va' li anul încetării 
războiului de agresiune împotriva 
Vietnamului, anul victoriei eroicu
lui popor vietnamez.

Analiza stadiului actual al pozi-

(iilor ocupate de părțile aflate in 
conflict in Nigeria, demonstrează 
că și in această .|ară există perspec
tive ca pacea să (ie instaurată. Pu
terile' părții biafrezo secesionate 
sini pe'sfirșite. Dacă nu vor inter
veni forțe din afară', există toate 
șansele ca r. boiul civil din Nigeria 
să ia sfirșit in 1969.

Nu se poate spune același lucru 
despre conflictul existent în Orien
tul Apropiat. Dimpotrivă, incidente
le din ultimele săplămîni, declara
țiile conducătorilor arabi și israe- 
lieni, împing mai mult spre cons
tatarea <ă anul 1969 se anunță ca 
un an in care vor continua să fie 
prezente elemente de încordare a 
situației, propice pentru noi și vio
lente răbufniri ale conflictului. Toc
mai această stare de fapt a deter
minat marile puteri ca in ultimele 
zile să înceapă o seric de consul
tări menite să caute și, dacă e po
sibil, să găsească o soluție pentru 
rezolvarea conflictului din această 
zonă a lumii.

...Și lotuși omenirea își pune mari 
speranțe în anul 1969. Anul care 
se anunță a fi anul sosirii omului 
pe Lună — dovadă a victoriilor in
teligentei, științei și curajului ome
nesc — are toate condițiile să se 
înscrie în istorie ca un an in care 
să triumfe pe deplin ideile păcii și 
prieteniei intre popoare, spre binele, 
fericirea și bunăstarea întregii ome
niri.

Primul avion supersonic so
vietic „TU-144", a fost supus 
zborului de verificare. După 
cum a relatat corespondentul 
agenției TASS, Aleksei Tupo
lev, conducătorul grupului de 
realizatori ai avionului, mași
na s-a ridicat de pe pista de 
decolare la 25 de secunde du
pă stări, iar caracteristicile a- 
vionului s-au dovedit a îi mai 
bune decît cele calculate. Pri
mul zbor a durat 38 de minu
te, timp in care putea fi par
cursă distanța Moscova — Sim
feropol.

Avionul dispune de dirijare 
automată. La bordul său func
ționează un centru propriu de 
calcul, care poate asigura un 
zbor automat pînă Ia aterizare.

„TU-144" este capabil să 
dezvolte o viteză de 2 500 km 
pe oră și să străbată fără a- 
terizare 6 500 km. Saloanele 
sale sint calculate pentru 
transportul a 120 de pasageri.

® LONDRA. — Potrivii agc-ulioi 
France Presse, Anglia a acceptat să 
furnizeze Iordaniei rachete teleghi
date sol-aer de tipul ,,Tigercat". A- 
cordul, menționează agenția citată, 
a fost semnat vara trecută, iar livră
rile urmează să - înceapă în curînd. 
Se amintește că rachetele „Țigercat" 
sînt destinate în primul rînd apără
rii aerodromurilor împotriva atacuri
lor aeriene de la mică altitudine.

• BLAIBERG LA UN AN DUP \ 
TRANSPLANTAREA INIMII

CAPETOWN. — Joi s-a împlinit 
un an de cînd dr. Philip Blaiberg 
a suferit cu succes’’operația de schim
bare a inimii. Blaiberg, care are a- 
cum 59 de ani, a declarat ziariști
lor că se simte foarte bine. Cu toa
te acestea, el a adăugat că ar fi gata 
să suporte a doua operație de trans
plantare a inimii, in cazul in care 
profesorul Christian Barnard (chirur
gul care a efectuat prima operație 
de acest gen din lume) ar considera 
necesar acest lucru.

Pe de altă parte, Blaiberg, deca
nul de virstă al supraviețuitorilor cu 
inima grefată, a confirmat ziariști
lor ca la începutul primăverii va 
face un voiaj în Statele Unite, la 
invitația casei editoriale ,,Stein and 
day", care i-a publicat cartea sa in
titulată „Privindu-mi inima".
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9 BELGRAD. — Capitala Macedoniei, orașul Skoplie, se re
construiește in ritm susținut. In prezent suprafața orașului este 
de trei ori mai mare decît cea dinaintea cutremurului, care l-a 
distrus in anul 1963. Programul de reconstrucție a orașului 
prevede ca piuă în anul 1970 sa fie realUM complet ansamblul 
arhitectural din centrul orașului.

in ritm susținut se desfășoară și reconsifucția nodului fe
roviar Skonlie. In arest an se va termina, de asemenea, con
strucția facultății de chimic din localitate și a cîtorva școli 

profesionale, a academiei pedagogice și a unui cen- 
asistență sanitară.

A fost aprobată construirea unui centru universitar, caro 
va cuprinde clădiri destinate proi ului de invâțăinint și că
mine studențești. Alaiuri de acesi centru va fi construit un 
stadion.
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