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Tovarâșui 
l-a priirt 

atcrisc
Miercuri la amiază preșe

dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialisto Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit pe ministrul afaceri
lor externe al Regalului Ma
roc, dr. Ahmed Larakl, caro 
face o vizitfi oficială în |ara 
noastră.

Ion tiheorghe Maurer 
pc mlDlslrul afacerilor 
al RcaatuUil Maroc

La întrevedere a participat 
Cornelia Mănescu. ministrul 
afacerilor externe.

fn cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat înlr-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor româno-marocane, pre

cum șl unele aspecte ale ac
tualei situații Internationale.

După convorbire, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialisto România 
a relinut la dejun pe minis
trul afacerilor externe al Re
gatului Maroc.

PREGĂTIRI PENTRU ALEGERILE DE LA 2 MARTIE
O ELȘTEREA

«

»

Propuneri 
de candidați pentru 

consiliile populare 
județean, municipal, 

orășenești 
și comunale

Stabilirea localurilor secțiilor 
de votare la Petroșani

Jn cadrul unei ședințe de lucru, care a avut 
loc la Consiliul popular municipal Petroșani, s-au 
stabilit localurile unde vor fi instalate, cele 11 
secții de votare din Petroșani. Cu acest prilej 
s-au făcut precizări asupra detaliilor privind mo
dul de amenajare a acestor secții. Do asemenea, 
au fost stabilite unitățile cărora le rovine sarcina 
de a efectua aceste amenajări.

1965
196S

iu orașele și comunele inunicdpiu- 
lui nostru au continuat ieri adunările 
de propuneri de candidați pentru 
alegerile de depulați ele la 2 martie. 
La adunarea desfășurată la Școala 
generală nr. 2 din PETROȘANI a 
fost desemnată drepl candidată, pen
tru circumscripția eleqtorală județea
nă nr. 60, tovarășa Țirlea Ioana. In 
cadrul aceleiași adunări au mai fost 
desemnate drept candidate tovară
șele Dan Elisabeta și Dogaru Doi
na, pentru circumscripțiile electora
le municipale nr. 16 și 17, iaî tova
rășul Muru Emil, a fost propus oan- 
didat pentru circumscripția electora
lă municipală nr. 18. In cadrul în
trunirilor care au avut loc în orașul

Continuă înscrierile 
pe listele de alegători

La toate consiliile populare orășenești și co
munale de pe cuprinsul municipiului nostru 
continuă în aceste zile înscrierea reiătenilor pe 
listele de alegători.

Din dalele centralizate la 
municipal a rezultat că, pînă 
fost înscriși pe liste 52 820 de 
de vot.

consiliul popular 
ieri dimineața, au 
alegători cu drepl

E4H (Continuare în pag. a 3-a)

Publicații privind delimitarea 
circumscripțiilor electorale 

orășenești
Consiliile populare ale orașelor Petrila, Vul

can, Lupeni și Uricani au delimitat circumscrip
țiile electorale orășenești pentru alegerile de 
depulați de la 2 martie. In toate cele patru ora
șe au fost afișate publicații privind această de
limitare.
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REDUCEREA CREDITELOR RESTANTE
FACTOR IMPORTANT ÎN CREȘTE-

energie
bilanțul anului

spectacolul inti- 
„Parada melo- 

Joi 23 ia- 
la ora l’f și la

Bilanț cu plus de
La I.E.C. Paroșeni s-a încheiat 

1968.
In anul trecut colectivul do energeticleni a 

produs pesle plan 23 802 kWh energie electrică, 
1657 gigacalorii energie termică; producția glo
bală a fost depășită cu 8 051 000 lei. De aseme
nea, au fost realizate peste 2,5 milioane lei eco
nomii la prețul de cost și au fo-l obținute 
2 861 000 lei beneficii peste plan.

Optimiștii" în turneu 
prin Valea Jiului

Ansamblul de estradă 
„Optimiștii" din Bucu
rești vizitează Valea Jiu
lui cu 
tulat 
diilor". 
nuarie,

ora 20, „Optimiștii" vor 
prezenta spectacole în sa
la Casei de cultură din 
Petroșani, iar vineri. 24 
ianuarie, la ora 17 și la 
ora 20, pe scena Palaluhr 
cultural din Lupeni.

110 ani de la Unirea 
Principatelor Române

Azi, după-amiază va avea loc la Căminul cul- 
I din Cimpu lui Neag conferința „110 ani 

de la Uniiea Principatelor Române". Cu această 
ocazie vor fi prezentate cele mai semnificative 
momente din lupta poporului pentru înfăptuirea 
Unirii și semnificația mărețului act de la 24 ia
nuarie 1850.

REA EFICIENTEI ECONOMICE
Industria constructoare de ma

șini a pășit in 1969 cu un "bilanț 
rodnic, care consemnează înde
plinirea cu succes a sarcinii de 
mare răspundere, trasată acestei 
ramuri de Congresul al IX-lea al 
partidului, de a asigura din pro
ducția internă aproximativ două 
treimi din necesarul de mașini și 
utilaje pentru dotarea economiei 
noastre naționale.

Această înfăptuire face ca sar
cinile de plan ce revin construc
torilor de mașini in anul în curs 
să fie și mai importante. Ele se 
caracterizează, in primul rînd, prin 
aceea că depășesc, în majoritatea 
lor, prevederile înscrise în planul 
cincinal pentru perioada cores
punzătoare. Este semnificativ de 
oră’at că producția globală a 
acestui sector urmează să crească 
în ’959 cu 13,9 la sută față de 
reai ’ările anului precedent, acest 
spor fiind totodată mai mare cu 
1,7 miliarde lei față de nivelul 
prevăzut in cincinal. Sporurile de 
producție, de la un an la altul, ou 
devenit pe deplin posibile și da- 
torilă noilor rezerve descoperite 
în ntreprinderi, în urma acțiunii 
de organizare științifică a produc
ției si a muncii, care a cuprins 
întrecea ramură. Numai prin uti
lizarea moi rațională a mijloace
lor materiale se prevede a se 
realiza un spor de beneficii cu 1,6 
miliarde lei peste prevederile cin
cinalului.

în concordanță cu nevoile de 
dezvoltare in continuare o produc
ție7 a fost alocat, în acest an, un 
volum de investiții aproape egal 
cu investițiile planificate in perioa
da I960—1965. Cea mai mare par

te a acestor 
dezvoltării producției 
rele electrotehnic 
mijloacelor de transport auto, na
val și feroviar, mașinilor-unelte, 
agregatelor energetice, producției 
de mașini și echipament de cal
cul dezvoltării impuse de necesi
tatea dotării cu mijloace tehnice 
moderne a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale. Ca urmare, vor 
fi date în funcțiune peste 50 de 
capacități de producție și obiec
tive noi, realizarea lor ridicînd răs
punderi deosebite în ceea ce pri
vește respectarea termenelor de 
punere în funcțiune și atingere în 
timpul cel moi scurt a parametrilor 
proiectați.

Paralel cu dezvoltarea progra
mului de investiții se pune un ac
cent deosebit pe diversificarea 
producției. Se prevede asimilarea 
o peste 900 produse noi, la care 
se adaugă numeroase modernizări 
și adaptări la nivelul uzinelor. O 
atenție 
voi tării 
troliere,

ir: muuiuHÎif::

DE PE PANOUL
ÎNTRECERII
SOCIALISTE
• ■'.i.’at în acest 

ținerii celor dinții 
tivul de muncă al I. 
de încă de la început să îndepli
nească sarcinile de plan 
sortimentele.

lată principalele realizări 
m ■ două decade din luna 
bușteni gater fag — 3 000 
mc), bușteni gater rășinoase — 600 
mc (300 mc), mangal de bocșă — 50 
tone (35 tone), cherestea de fag — 
100 mc (75 mc), cherestea rășinoase
— 250 mc (230 mc), celuloză de fag
— 250 mc (230 mc). Cifrele din pa
ranteză indică cantitățile planificate. 
La -tnn de foc va trebui insistat i 
fală de 1 500 mc prevăzuți, se înre
gistrează numai 700 mc.

an pe calea ob- 
beneficii, colec- 
F. Petroșani tin-

la toate

după pri- 
ianuarie : 
mc (2 700

• F.F.A. ..Viscoza" Lupeni ne a- 
nun|ă realizarea, după 20 de zile, a 
unei producții globale de 2 847 mii 
lei fată de 2 841 mii lei-plan. Produc
ția la fire de mătase este îndepli
nită in proporție de sută la sută, 
Iar la sulfura de carbon se consem
nează o depășire de 1 tonă.

fonduri sint destinate 
din sectoa- 

-și electronic,

aparte este acordată dez- 
producției de utilaje pe- 
mașini agricole, tractoare,

Mircea S. IONESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

Se știe că pentru e- 
chipele de întreținere 
și reparații ziua de du
minică e o zi plină. O 
necesită asigurarea des
fășurării normale — fă
ră întreruperi neprevă
zute și păgubitoare — 
a activității de produc
ție și, prin urmare, e 
firesc să se ia în acest 
sens toate măsurile or
ganizatorice care să vi
zeze atît operativitatea 
intervențiilor ca atare 
cit și calitatea acestora. 
Oamenii destinați să le 
împlinească sînt con- 
știenți de importanta 
acordată lucrărilor de a- 
cesl gen și acționea
ză in consecință: cu 
pasiune, răspundere, 
promptitudine. Cele opt 
ore duminicale trec pe 
nesimțite. Fiecare știe 
ce are de făcut. Și la 
sfîrșitul schimbului se 
raportează că totul e în 
ordine.

Dar — există, 
oriunde, acest dar
nu se întîmplă totdeau
na așa. Uneori lucrarea 
e dificilă, cere multă 
manoperă și timp. Pul
sul liniștitor al produc
ției de a doua zi depin
de însă de ducerea ei 
la bun sfîrșit. Și oa
menii cunosc asta. Și 
rămin oricit. încă un 
schimb, două... Nici 
n-ar putea face altfel.

Dar să relatăm, suc
cint, două cazuri simi
lare petrecute într-una 
din duminicile acestei 
prime luni a anu
lui, în locuri dife
rite (preparațlile Lupeni

ca

------------------- ■------------- —
DUMITRU PĂTRĂȘCOIU 

directorul Filialei Petroșani 
a B.N.R.S.R.

In economia socialistă, conduce
rea și desfășurarea planificată a 
producției, schimbului, repartiției și 
consumului sînt de neconceput fără 
o strictă evidență și control siste
matic. Evidenta și controlul permit 
întreprinderii și organelor bancare 
să prevină și să înlătuic la timp 
eventualele neajunsuri. In afară de 
controlul preventiv asupra activi
tății economice a întreprinderilor, 
se exercită și controlul bancar prin 
care se urmărește folosirea eficien
tă a fondurilor întreprinderii, apli
carea unui regim sever de economii 
și întărirea disciplinei economico- 
financiare.

Circuitul fondurilor întreprinderi
lor socialiste care cuprinde cele trei 
forme funcționale, se desfășoară cu 
ajutorul banilor. Acest circuit nu 
se prezintă ca un act izolat ci ca un 
proces continuu. Desfășurarea neîn
treruptă a procesului de producție 
condiționează în mod necesar crea-

rea in fiecare întreprindere a unor 
rezerve de materii prime, materiale, 
combustibil ele. Stabilirea și respec
tarea mărimii optime a acestor re
zerve presupune determinarea atit 
a volumului rațional, cil și a perioa
dei în care ele se- află în rezervă. 
Aprovizionarea întreprinderilor cu 
mijloace de producție în cantități 
mai mari decît cele necesare pro
ducției și rezervelor optime, duce la 
imobilizarea unei părți a fondurilor, 
la formarea de stocuri supranorma- 
live, de prisos sau inutilizabile, pre
cum și la dificultăți în aproviziona
rea altor întreprinderi, 
cestor imobilizări de 
preună cu debitorii 
peste plan, generează 
restante pentru care banca 
lează dobînzi penalizatoare care fac 
parte din categoria cheltuielilor ne
productive. Pe dala de 14 ianuarie

Existenta a- 
fonduri îm- 
și pierderile 
împrumuturi 

calcu-

(Continuare în pag. a >2-a)

și Coroești) ale căror 
amănunte ne-au fost 
furnizate de corespon
denții noștri 
CETE AN și
RUSU.

SIMION 
PETRE

★

Zi de 
partea 
muncitorilor de la pre
parata Lupeni... Nu in
să pentru cei chemați 
să săvîrșească schim
barea cablului de trac
țiune ,de la funicularul 
4—5, care prezenta un 
grad avansat de uzură.

odihnă pentru 
covîrșitoare a

spre creasta muntelui, 
unde se află stația de 
întoarcere a cupelor. 
S-a acționat tăcut, fe
bril, îndîrjit. Cele opt 
ore s-au mistuit pe ne- 
gîndite, am putea spu
ne. Dar angajamentul 
luat se cerea respectat. 
Nimănui nu i-a trecut 
prin minte că ar putea 
părăsi „cîmpul de bă
taie". Și timpul n-a în
cetat să se scurgă. A 
venit și întunericul și 
gerul s-a întețit, împo- 
vărînd sarcina „inimo
șilor" dar, sub îndru-

seră strădaniile, preț de 
24 de ore de muncă 
neîntreruptă. Și, parcă 
nimic nu s-ar fi întîm- 
plat. Activitatea de 
producție și-a reluat 
pulsul normal, din tot
deauna. Bucuria împli
nirii era trădată numai 
de ochii 
încă rea ți
lumină, care au urmărit 
pentru citeva clipe mer
sul lin, plin de gratie 
al cupelor pe 
ce-1 ridicaseră 
colo, în înaltul 
hului...

Ar

obosiți; dar 
de o intensă

cablul 
ei, a- 

vă'Zdu-

Pr omptitudine,
d ar u i r e • o

Oamenilor din ecliipele 
de întreținere ale lui 
Andrei Vasile și Tamaș 
Albert nu le putea sta 
drept stavilă nămeții 
mari și asprimea geru
lui de ianuarie. Ei știau 
doar atit : funicularul 
trebuie ca luni dimi
neața, în zori, să fie 
gata de pornire...

Muncitorii Caraș Vic
tor, Gonstein Walter, 
Sava Vasile și Bărbosu - 
Nicolae au început, de
ja, lucrul cu desfășu
rarea cablului de 2 400 
metri lungime de pe 
tambur, pornind de jos,

mările calme și compe
tente alo maiștrilor Tur- 
cilă Pantelimon și 
Gros Roman, lucrul a 
continuat spornic. Ni
meni nu se gîpdea la 
oboseală, nimeni nu a 
dat înapoi. Spre ziuă 
cablul nou era întins 
acolo sus, în înălțime. 
Funicularul a fost por
nit pentru încercările 
de verificare. Și, o dată 
cu terminarea acestor 
probe, au sosit și oa
menii pentru schimbul 
întii al săptămînii. A- 
ceștia erau așteptați de 
către cei care își uni-

Concomitent, tot trei 
schimburi, fără nici o 
clipă de răgaz, au lu
crat și lăcătușii din e- 
chipa de întreținere a 
lui GGnczy Sigismund, 
de la preparatia Co
roești. La revizie s-a 
observat că mai multe 
piese esențiale ale ele
vatorului 56/1 au o u- 
zură pronunțată. Pen
tru a preîntîmpina a- 
varia gravă caro ame
nința serios desfășura
rea viitoare a procesu
lui de producție, tine
rii lui GOnc.zy au tras 
fest — cum se zice — 
cu elan nestăvilit, a- 
proape 24 do ore în 
șir. Căci a mai (ost ne
voie și de Schimbarea 
integrală a transportu
lui de special de la 
cuva 52/1.

Zorii zilei următoare 
i-au aflat la datorie, sa
tisfăcut! că » eforturile 
lor n-au fost zadarnice.

T. Ml'LLER

Situațiile de felul ce
lor de mai jos sînt fa
vorizate bineînțeles și de 
modul cum circulă uneori 
autobuzele I.G.C. Petro
șani acum iarna. Aștepți, 
și iar aștepți, o jumă
tate de oră ba chiar un 
ceas încheiat autobuzul 
pînă îngheți bocnă. So
sește în sfîrșit în stație. 
Nici nu s-a oprit bine și 
anumiți călători, de obi
cei dintre cei mai tineri, 
prind să-și arate „voinl- 
cia" fală de bătrîni și 
femei. îndeosebi la cap 
de linie, acest soi de că
lători, printre care con
statăm cu regret că sint 
și elevi — (in neapărat 
să ocupe un 
scaun, fără să i 
jur, fără să f 
sească cituși 
de argintiul 
sau de mama
în brațe. Ei dau asaltul

) loc pe 
se uite în 
se si lichi
de puțin 
tâmplelor 
cu copil

Fi|i amabil!...
la ușă făcîndu-și loc cu 
coatele, împingînd și 
îmbrâncind. In sfîrșit, 
după ce se văd așezați 
în scaune, răsuflă cu u- 
șurare ca după un marș 
forțai.

— Vă rog fiți amabil, 
aș vrea un bilet pînă... 
și-ți îndeasă banii în 
mînă. Iar tu călător în 
vîrstă, îmbrâncit citeva 
clipe mai înainte de tî- 
nărul vînjos ce stă acum

te roagă cu a 
amabilitate să-i 

i taxatoarei a

JURNAL CITADIN
Schimbîndu-și radical 

fizionomia feței, ei devin 
uimilor de repede sme
riți, și... politicoși. Cu 
greu mai poți recunoaște 
in ei pe „voinicii" de a- 
dineauri. Și glasul li-e 
altul. Numai ce-i auzi ru
gători cu cea mai ire
zistibilă polițele l

comod pe scaun, trebuie 
să faci serviciul de a-i 
cumpăra bilet vlzînd și 
bunăvoința altora care 
transmit banii din mină 
in mînă pînă la taxatoa
re precum și biletul, 
retur.

E drepl că alteori nu-ți 
dă bani să-1 cumperi bi

let, ci t 
ceeași < 
transmiți 
bonamentul...

Dar, fii amabil tinere 
călător de acest gen și 
ascultă : Ar trebui să ro
șești măcar un pic oînd 
stând pe scaun soliciți, 
chiar și cu politețe, pe 
bătrînul ce stă in picioa
re lîngă tine să-ți ia bi
let. Există și altă so
luție : să fii intr-adevăr 
amabil și să cedezi locul 
mamelor cu copii în bra- 

celor mai vîrslnici 
cum o cer cei... șase 
de acasă.

le, 
așa 
ani

Ioan PUTNEANU
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MUNCITOREȘTI MO-

(Urmare diu pag. 1)

utilaje miniere și chimice, mijloo- 
ce de tronsport, utiloje energetice 
și. moi ales, mașinilor-unelte, ovin
ei M- se in vedere importanța pe 
cere acestea o prezintă pentru 
înzestrarea cu utilaje perfecțio
nate o întregii industrii. Echipa
rea cu comandâ-progrom numeri
că a unor strunguri carusel și ma
șini de alezot și frezat se înscrie 
printre cele moi Importante rea
lizări in acest domeniu. Dar, me
rită o fi evidențiate și realizarea 
unor mașini-unelte monooperații, 
de mare productivitate, cum este 
cazul strungului carusel cu traver
să fixă destinat prelucrării roților 
monobloc

Va continua in ritm și mai sus
ținui fabricarea de linii tehnolo
gii comolete — corespunzător 
to-.'inie producției moderne pe 
ploi mondial - destinate noilor 
complexe industriale oflate in 
construcție. Vor fi asimilate, prin
tre altele, linii complete pentru 
Industria chimică și petrolieră șl 
se va trece la producerea in între
gime in țară a liniei de 150 000 
tone pentru îngrășăminte chimice.

Datorită faptului că în următo
rii zece ani vom asista la o spo
rire spectaculoasă a potențialului 
energetic al țării, prin realizarea 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, prin 
punerea în funcțiune a noilor hi
dro și termocentrale care solicită 
asimilarea într-un termen relativ 
scurt a agregatelor de puteri uni-

tore mari, sarcini cu totul deosebi
te revin Industriei electrotehnice. 
Ritmul eî de dezvoltare este prevă
zut la peste 16 la sută, fiind cel 
mal mare din sectorul construcțiilor 
de mașini. Această ramură vo tre
bui să răspundă, în primul rind, 
automatizării producției - tendin
ță deosebită a industriei moder
ne din zilele noastre. Ea va asi
mila. de asemenea, transformatoa
re de 190 MVA, întrerupătoare de 
400 KV. tipuri noi de motoare, o- 
cumulaboare și cabluri, aparate de 
joasă și înaltă tensiune, aparate 
de măsură și control ele.

Șj anul acesta mașinile și uti
lajele românești vor face un nume 
de rezonanță din mqrca fabricilor 
core le-au produs și care vor pur
ta prestigiul industriei constructoa
re de mașini din România în mul
te țări ale lumii. Este caracteristic 
faptul că volumul exportului de 
mașini și utilaje crește într-un 
ritm moi pronunțat decit producția 
întreprinderilor constructoare de 
mașini - cu aproape 18 la sută, 
ponderea exportului acestei ramuri 
reprezentînd 25 la sută din ex
portul total al țării.

Sînt sarcini deosebit de impor
tante. posibile de îndeplinit. Ras- 
punzînd cu entuziasm chemărilor 
diferitelor colective din țară, cons
tructorii noștri de mașini sînt hotă- 
rîți să întimpine cel de-al X-lea 
Congres al partidului șî împlini
rea unul sfert de veac de la eli
berarea țării cu satisfacția anga
jamentelor îndeplinite.

Reducerea creditelor restante
factor important în creșterea

eficienței economice
(Urmare din pag. I'

1969 Împrumuturile 
Întreprinderile 
care au cont
R.S România, 
17 ■ <000 lei 
șam 4 341 000 
lei, întreprinderea de Industrie lo
cală — 729 000 Iei, C.C.V.J. Petro
șani — 6 433 000 lei, etc. Pentru li
chidarea acestor împrumuturi restan
te există încheiate planuri de mă
suri de către organele bancare, de 
comun acord cu comitetele de di
recție. Dar, obiectix-ele stabilite n-au 
fost realizate în totalitate, sau dacă 
unele imobilizări au fost lichidate 
s-au creat altele fără a se putea li
chida aceste credite anormale care 
du fac cinste nici băncii, nici între
prinderilor în cauză. Așa stînd lu
crurile, este imperios necesar să se 
la toate măsurile de prevenire și li
chidare a imobilizărilor de fonduri 
în stocuri supranormative, debitori, 
sau goluri de mijloace circulante, 
fapt ce trebuie realizat de toți sa- 
lariaîii din întreprinderi care prin 
experiența și capacitatea lor pot 
contribui pozitiv la eliminarea a- 
cestor anacronisme.

Identificarea la 1 ianuarie 1969 a 
s’ urilor supranormative, fără miș
care și de prisos — conform dispo
zițiilor date — constituie un mo
ment important în stabilirea de mă
suri pentru valorificarea stocurilor 
ce prisosesc nevoilor de producție. 
Dacă această acțiune va fi bine or
ganizată, dacă măsurile ce se vor 
stabili vor fi realizate, desigur că

restante 
Valea

la 
Jiuluidin

la Banca nafonală a 
se ridică la suma de 
din care: I.F. Petro- 
lei. I.G.L — 3 175 000

și rezultatele vor fi dintre cele mal 
bune. In viitor trebuie să se res
pecte cu strictețe actele normative 
și să nu mai apară aceste imobilizări 
care dovedesc folosirea neratională 
a mijloacelor materiale și bănești

In actualele condiții de dezvoltare 
a economiei noastre nu se mai poa
te accepta existența de stocuri 
supranormative și ca atare trebuie 
luate măsuri de stabilire a normati
velor în funcție de necesitățile reale 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, de respectare a contractelor 
încheiate și a termenelor fixate atît 
sub aspectul aprovizionării cit și 
sub aspectul livrării produselor, de 
o seamă de alte măsuri care influ
ențează rotația mijloacelor circu
lante.

întreprinderile 
comerciale, în
stocurilor de mărfuri existente 
data de 31 decembrie 1968, pot trage 
concluzii valoroase pentru contrac
tarea fondului de marfă,, repartizarea 
stocurilor pe magazine și localități 
și valorificarea acelor stocuri care 
stau de mai mult timp prin depozite.

In concluzie, trebuie spus că li
chidarea imobilizărilor de fonduri 
va duce la lichidarea împrumuturi
lor restante și respectiv a cheltuie
lilor neproductive și ca atare este 
necesar ca în cadrul comitetelor de 
direcție să se analizeze 
răspundere acestea dar 
este mai Important — 
termine salaxiații, care 
țiile lor au legătură cu 
niu, să respecte întocmai prevederile 
planurilor financiare aprobate.

oiganizațiile 
inventarierii

Re

cu spirit de 
— ceea 
e să se de
plin atribu- 
acest dome-

ce

Muzica la... discreție
O nouă reducere de prețuri 

Ia discuri. De toate dimensiu
nile, pentru toate preferințele. 
Puteți asculta muzică simfoni
că, de operă și de operetă, 
muzică populară și muzică u- 
șoară la un preț convenabil. 
Plăci, care cu puțin timp in 
urmă costau 36 lei bucala, le

puteți procura cu minimum 4 
lei. Iar cele cu 14 lei se vîud 
doar cu 1 leu bucala.

Așadar, pentru iubitorii mu
zicii de toate genurile, maga
zinele specializate pun la dis
poziție discuri cu prețuri mi
nime, convenabile pentru toată 
lumea.

Pr im ele emoții, 
primele succese

(Urmare din pag. n
la matematicâ specială 
maximă, 10.

Mă strecor, aproape neob
servat, in sala de examene. In 
fala tablei pline de formule, 
slutien(ii Caramele Vasile. Flo- 
reo Cristina și Pop Ileana, aș
teptau să răspundă. Pentru 
cunoștințele temeinice dovedi
te, pentru seriozitatea de care 
au dat dovadă in pregătire, 
toji obțin note mari. Studenta 
Pop Ileana, declară plină de 
mindrie; ..Am luai 10 și sini 
fericită. M-am pregătit in tot 
cursul semestrului, om rezol
vai probleme, iar in sesiune 
am recapitulai din nou ini rea 
ga materie".

Intr-o sală alălurală, stu
denta grupei 1 160 din anul II 
al Facultății de exploatau mi
niere, abia terminaseră lucra-

numai

rea scrisă la algebră. Primii 
trei studenfi examinați se re
marcă și ei oblinind 
note de 8 șl 9.

In laboratorul de minera
logie, in lata microșcoapelor, 
studenta anului III mine, gru
pa 1 156. susțineau proba praa- 
tică la minerale utile. Studen
ta Breban Nicolae și Lup Vio
rel, care s-au prezentat bine 
pregătit! au obținui nota <1.

Studenții anului UI, secția 
serală a Facultății de electro
mecanică susțineau examenul 
la Bazele electrotehnica. Cei 
cinci care răspunseseră, pină 
la ora vizitei, au luat cu toții 
note de trecere Intre 6 și 8.

Sesiunea continuă in zilele* 
următoare cu emofiile specifi
ce examenelor, cu bucuriile 
notelor mari și din ci nd in 
cfnd șl cu decepții.

Așa sini examenele...

îngrijite, un registru de evidență a 
cărților și cititorilor (sînt destui ca
re ar dori să citească, dar n-au de 
unde să-șl ob-agă), un program bine 
gîndit ol odivilălilor de club (afir
măm in toată convingerea că se gă
sesc multi, tineri amatori de muzică, 
de teatru șl de sport), eventuale 
schimburi <le experiență și consfă
tuiri, n-ar duce decît la apropierea 
muncitorilor de activități Instructiv* 
educaiive. O bună organizare a vie
ții. culluralc ar avea repercusiuni 
pozitive asupra întregii vieți de că
min. Viața de colectiv trebuie <1 fie 
armonioasă și echilibrata. Ce prilej 
mai bun — de apropiere și cunoaș
tere între oameni — este decît un 
cămin în care trăiesc 300—400 de 
muncitori ? Vizitele nu fac altceva 
decît să, le dea convingereo cămi- 
nișiilor că cineva se ocupă de el, 
H ascultă șl îl înțelege.

Este bine să se știe că .1 nu rga 
la cinema o dată pe săplăinină, pe- 
trecind în fața televizorului 3—4 ore 
șl citind trei cărți pe an nu este 
progres pentru cultura unui om. 
Unii citesc, alții joacă poker (la că
minul din Petrila), alții zic că ol 
citi dar n-au lumină (Lache Gheor
ghe de la căminul nr. 5 al R. 
Lupeni).

In privința timpului destinai 
creării, destinderii, inițiativa
buie să vină din partea comit- lelor 
U.T.C. din întreprinderi și orașe, co
mitete care trebuie să se apropie 
cu mai multă atenție șl înțolea re 
de muncitorii căminiști.

CAROR familii se 
PENTRU CARE 

A PARTIDULUI 
MUN- 
FIIND

CREȘTE
NOASTRA. ACEST
ANI. O ATENȚIE DEOSEBITA SE ACORDA TINERETULUI PENTRU CARE S-AU INflINȚAT CĂMINE
DERNE, CONFORTABILE. CE OFERĂ CONDIȚII OPTIM E DE VIATA, UN MARE NUMĂR DE MINERI, CONSTRUCTORI, META- 
LURGIȘTI, ALȚI SALARIAT! Al ÎNTREPRINDERILOR DIN VALEA JIULUI - NECĂSĂTORIT! SAU ALE
AFLA IN ALTA PARTE - SlNT CAZAȚI IN ACESTE CĂMINE, AFLATE IN CLĂDIRI FRUMOASE, TRAINICE, 
STATUL NOSTRU A INVESTIT MARI SUME DE BANI. SE REFLECTA IN ACEASTA GRIJA PERMANENTA 
PENTRU ASIGURAREA UNOR CONDIȚII TOT MAI BUNE DE VIATA TUTUROR OAMENILOR MUNCII. IN CĂMINELE 
CITOREȘTI OAMENII STAU O PERIOADA DE TIMP VARIABILA - MAI MARE SAU MAI 
LUAT DE ALT! MUNCITORI PENTRU O ALTA PERIOADA DE TIMP VARIABILA.

DAR ORICIT AR STA IN CĂMIN, LOCATARUL TREBUIE SA GÂSEASCA IN El 
HALA, CURĂȚENIE Șl ORDINE. AMBIANTA. OFERĂ CĂMINELE MUNCITOREȘTI DIN
DIȚIIT ACEASTA ESTE ÎNTREBAREA LA CARE ANCHETA NOASTRA IȘI PROPUNE SA RĂSPUNDĂ. AM CAUTAT SA RE- 
FLECTĂM ACEA ATMOSFERA FAMILIALA SPECIFICA TUTUROR CĂMINELOR MUNCITOREȘTI, SA SUGERAM CITEVA LU
CRURI MENITE SA DUCA SPRE MAI BINE, SPRE O VIATA CIVILIZATA, ARMONIOASA IN CĂMINELE MUNCITOREȘTI.

MICA LOCUL LOR

O ATMOSFERA PLĂCUTĂ, 
VALEA JIULUI ACESTE

FAMI- 
CON-

Dc doi ani
• In urmă cu doi ani, a fost publi- 
, cată în ziarul nostru o anchetă prin 

căminele muncitorești din Valea Jiu
lui. Erau semnalate o scrie de as- 

’ poete negative care vidau atmosfe- 
‘ ia familială, ambianța ce trebuie să
> domnească în fiecare cămin.

Revenind zilele trecute prin 10 că
mine muncitorești din Valea Jiului, 

’ am constatat cu satisfacție multe îm- 
‘ bunălățirl, care oferă locatarilor con- 
i dlții optime de trai. Dacă atunci, du- 
, pă trei luni de la darea în folosință 
a căminului constructorilor din Pe- 

' troșani, existau aici multe nereguli, 
defecțiuni la instalațiile sanitare și

> electrice, era mizerie în majoritatea 
, camerelor, acum căminul este foarte
bine pus la punct. Este, poale, cel 
mai îngrijit cămin muncitoresc din 
Valea Jiului. Felicitări gospodarilor 1

Și la căminul U.R.U.M.P. s-au 
schimbat destule lucruri în bine. Lo
cul dulapurilor vechi, inestetice, 
l-au luat dulapuri mari, frumoase, 
încăpătoare. Tot mai multe camere 
sînt bine îngrijite, covoarele și per
delele sînt curate. Există însă des
tul loc pentru mai bine. La căminul 
constructorilor din Vulcan, situația 
este aproape similară cu aceea a că
minului constructorilor din Petro
șani. Adică este bună, mult mai bu
nă decît în urmă cu doi ani, mult 
mai bună decît la alte cămine pe 
unde am trecut în vizita noastră.

Nu același lucru îl putem spune 
și despre căminul T.C.M.M., despre 
căminul energeticienilor de la Paro
șeni și despre căminul nr. 5 al mi
nei Lupeni. In aceste cămine, care 
oferă condiții mai bune de locuit 
decît în urmă cu doi ani, există și 
destule lipsuri. In unele camere par
chetul este deteriorat, murdar, unele 
geamuri sînt sparte, instalațiile e- 
lectîice și sanitare sînt. pe alocuri, 
defecte.

Așadar, motiv de mulțumire pentru 
unii, semnal de alarmă pentru alții. 
Noi l-am tras...

Casa ta!•••

In cămin, locatarul vine doar 
un geamantan. Iși scoate puținele 
cruri personale și le așează frumos 
în dulap. La dispoziție are totul: 
pat, saltea, cearșaf, plapumă, pernă, 
masă, scaun, cuier, oglindă etc. El 
nu are altceva de făcut decît să 
îngrijească aceste bunuri obștești, 
pentru a le putea folosi cu plăcere, 
atît el cit și altul care-i urmează 
în camera respectivă. Sînt pătrunși 
toți căminiștii de acest spirit de 
gospodari ? Vizita noastră prin cele 
10 cămine din Valea Jiului, prin cele 
300 de camere, ne-a convins că nu. 
La căminul T.C.M.M., deși s-a zu
grăvit doar de două săptămîni, varul 
este șters de pe pereți în dreptul 
paturilor. Parchetul este negru, pătat 
cu grăsimi, geamurile sînt semiopa- 
ce, multe lipsesc. In pereți sînt bă
tute cuie, de cuie sînt atîrnale frîn- 
ghii, pe frîngbii stă înșirată lenjerie 
de corp,- lenjeria de pat este dez
gustătoare. Am discutat cu unii 
catari. Ne spuneau că femeile, 
serviciu nu prea fac curățenie,
rîndul lor, femeile de serviciu mo
tivau că nu pot face curățenie bună 
deoarece nu au apă caldă, gospoda
rul nu le dă cîrpe de șters praful, 
perii de spălat, mături, detergenți, 
că locatarii nu păstrează de loc cu
rățenia. Acest din urmă aspect ne-a

cu 
lu-

lo
de
La

PRIN CĂMINELEAncheta 
noastri
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• Casai ta e ți casa noastră. Cum o îiv? 
grijești?

• Camere model și... alte modele
• De doi ani încoace...
• Valențele celui de-al doilea 8
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răs-fost relatat șl de femeile de serviciu 
de la căminele U.R.U.M.P., de la 
căminele minelor Lupeni, Vulcan și 
Petrila. Nu ne-a fost greu să ne con
vingem de realitate, intrînd prin mai 
multe camere. Din neglijența locata
rilor, unele instalații sanitare și e- 
lectrice sînt defecte*, la multe feres
tre și uși geamurile lipsesc, mobi
lierul este degradat, murdar. Aspecte 
de acest fel am găsiit în apartamen
tele nr. 32, nr. 23, nr. 25, nr. 29 de 
la căminul T.C.M.M., la apartamen
tele nr. 6 și nr. 14 de la căminul 
U.R.U.M.P., in multe camere de la 
căminele minelor Lupeni, Vulcan, 
Petri'la, la căminul de la Paroșeni.

La unele cămine, deși există bu
cătării, locatarii pregătesc mîncarea 
în camere, pe reșouri, murdărind 
parchetul și pereții, îmbibîndu-și hai
nele cu miros de mîncare.

Multi locatari uită că trebuie 
întrețină camerele. în cea mai 
fectă curățenie, ȘL asta nu doar 
trui estetic ci și pentru că în acest 
fel își îngrijesc șl sănătatea. Mur
dăria, oriunde ar fi ea, este întotdea
una focar de microbi. Și nici) un, că- 
minist să nu uite că locuința lui de 
azi va fi mii ne a altuia, că fiecare 
trebuie să poarte -respect semenilor 
săi ce-i vor urma jn cămin.

Dar curățenia în cămin, luată în 
ansamblul el, nu depinde numai de 
locatari. Depinde în bună măsură 

și de femeile de serviciu. Unele se 
preocupă cu multălrăspunderc ca nu
mărul de camere fpe care- le deser
vesc să fie dît mal curate; altele fac. 
curățenia în grabă, superficial. Ad
ministratorii ar trebui să dea mai 
des prin cămine, să controleze mun
ca femeilor de serviciu, să le pună 
la dispoziție materialele de care au 
nevoie pentru curățenie, să discute 
amical, principial cu locatarii, să le 
explice calm, cu tact, datoria de a 
fi buni gospodari. De semnalai că 
la căminul T.C.M.M., deși administra
torul Cercel Constantin locuiește în 
cămin, curățenia, aspectul apartamen
telor este așa cum am arătat.

Casa ta, tinere căminist, e și casa

noastră. Ingrijește-o cu toată 
punderea I

Camere
modelloto

multe locuri am fost surprinși 
locatarilor pentru

M.

re-
Ire-

căminul... ?

să-șl 
per- 
pen-

In 
plăcut de grija 
casa lor. Mina de bun gospodar se 
observă de cum deschizi ușa. Poate 
cea mai frumoasă, cea mai ordonată 
locuință din cele vizitate de noi la 
căminele din municipiu este cea cu 
nr. 83 de la căminul constructorilor 
din Petroșani. Prin grija locatarilor 
Veghea loan, zugrav, Mija loan, 
timplar, și a celorlalți doi colegi ai 
lor, în cameră domnește o curățenie 
Ireproșabilă,- cearșafurile, deși au fost 
schimbate de o săptămînă, sînt. ima
culate, fiecare lucru este așezat cu 
gust, la locul lui. Hîrlia creponată 
și fotografiile cu artiști, 
folosite în mod rațional,

nr. 34, nr. 35 și nr. 39 de la cămi
nul din Petrila. Locuințele în care 
stau Cîmpeanu Grigore, Ionașcu 
Gheorghe, Vîrlan I., Grecu C. sînt 
doar citeva „mostre" ale dezintere
sului, ale lipsei de curățenie. Deci, 
pe lingă camerele model, există șl... 
„modele" care ignorează cele i 
elementare reguli ale conviețuirii.

mal

Valențele...

ore. Munca fără recreere și 
este de neconceput, între ele 
o legătură indisolubilă. Am 
să ne dăm seama, vizitând

cînd sini 
ca în cazul 

de față, dau o ambianță plăcută în
căperii.

Lucruri la fel de frumoase se pol 
spune și despre celibatarii din ca
merele nr. 47, nr. 45; dar mai ales 
nr. 38, ca de altfel despre majori
tatea locuitorilor amintitului cămin. 
Dar oameni gospodari am întâlnit a- 
proape pretutindeni. Camerele nr. 43 
și nr. 68 (de la căminul nr. 5 al mi
nei Lupeni), nr. 47 și nr. 51 (de la 
căminul constructorilor din Vulcan), 
nr. 15, nr. 19 și nr. 1 A (din cămi
nul energelicienilor de la Paroșeni), 
nr. 33 și nr. 61 (de la căminul mi
nerilor din Petrila), nr. 4, nr. 6 șt nr. 
8 (de la căminul nr. 1 al minerilor 
din Uricani), și lista ais putea con
tinua, sînt etalon al ordinei și bu
nului gust.

Dar dacă la căminul constructo
rilor din Petroșani majoritatea came
relor sînt curate, la căminul vecin, 
cel al T.C.M.M., ne-a fost imposibil 
să găsim măcar o cameră model. 
Peste tot întâlnești dezordine, dezin
teres. Camerele apartamentului nr. 
82 numai a locuință nu arată. Prin 
„grija" lui Slamale Gheorghe, gea
murile sînt sparte, chiuveta din baie 
e distrusă, parchetul e deteriorat. 
Locatarii din apartamentele nr. 26, 
nr. 29, nr. 27 și, nr. 23, din același 
cămin, „excelează" prin lipsă de in
teres pentru îngrijirea locuințelor în 
care stau, pentru păstrarea bunuri
lor ce le-au fost încredințate*

Și-n celelalte localități am înlîlnit 
locatari de tipul celor din căminul 
de pe strada Independenței nr. 1 
Petroșani. Camera nr. 31 de la că
minul 
unele 
mășl, 
jos e 
tenie 
locuințe din căminul nr. 5 al minei 
Lupeni ca de altfel și a camerelor 
nr. 53 și nr. 32 de la căminele minei 
Vulcan, camera nr. '17 de la cămi
nul

Muncă, recreere, odihnă — trei 
viteze ale timpului psihologic, trei 
mișcări care consumă energia uma
nă în mod diferit Cele trei cuvinte 
exprimă, concentrat, „opturile" coti
diene, ocupațiile mari ale omului în 
24 de 
odihnă 
există 
căutat
căminele muncitorești din Valea Jiu
lui — care este corespondentul prac
tic și de fiecare zi al celui de-al 
doilea „opt" —. recreerea — pentru 
cei care locuiesc în aceste cămine. 
Deci cum este folosit timpul afectat 
destinderii.

Căminul T.C.M.M. din Petroșani. 
Aici nu s-a pomenit de bibliotecă 
sau sală de club. Pentru destinderea 
fizică și intelectuală, de după orele 
de lucru Intens, muncitorii nu au 
absolut nimic. Nici măcar un tele
vizor care este găsit pretutindeni, 
la țoale căminele. Rar întilnești cite 
unul cufundat în lectură (cum era 
Cerceloiu Nicolae, lăcăluș-mecanic 
la preparați a Lupeni).

La căminul minerilor și la cel al 
constructorilor din Vulcan am vi
zitat și săli de club în care erau 
biblioteci (e un fel de a spune,- de 
fapt sînt niște dulăpioare pricăjite 
în care găsești 30—40 de cărți). 
Curd ne-am apropiat; am constatat, 
surprinși, că rafturile și cărțile erau 
pline de praf. Era semnul, indubi
tabil, că „se citește".

— Ce jocuri se găsesc la clubul 
dv. ? — am întrebat pe Gabor Ca
rol, administrator la căminul mineri
lor din Vulcan.

— Șah I — a rostit 
Intr-adevăr, la cele 

din Vulcan se găsesc 
Iile de club, încăperi
îndeajuns de îngrijite. Ne-am uitat 
la toate căminele, din ce în ce mai 
curioși, doar-doar zărim ziare. Ți-ai 
găsit I Comitetele sindicalelor și bi
rourile U.T.C. din întreprinderi, fără 
îndoială că, în planurile de muncă, 
au rubrici care vizează așa-numi- 
lele „cămine de burlaci". Dar alt
ceva, în afară de citeva cărți și te
levizoare, 
zează și controlează, viata din că
mine ? E greu de spus.

In fiecare cămin activează un co
mitet- de ce nu se ocupă un mem
bru al acestui comitet de buna des
fășurare a activităților de club? 
Cum să cunoască acești tineri nou
tățile din țară, și de peste hotare 
dacă n-au ziare ? Ciți cumpără în 
mod obișnuit un ziar? O colecție

In cămin, tinărul se obișnuiește 
cu ordinea, cu respectul față de bu
nurile materiale, aici capătă deprin
derile necesare oricărui familist» 
comportarea alentă, plină de grijă 
față de cei din jur, păstrarea bunu
rilor ce-1 înconjoară. Este căminul 
in care locuiți un adevărat mediu 
familial ? Ce ar mai trebui făcut de 
către cei care răspund de gospodă
rirea lui, pentru ca să vă simțiți ca 
acasă? Acestea au fost întrebările 
pe care le-am adresat unui număr 
de lineri nefaroiliști din localitățile 
vizitate. Redăm mai jos spicuiri din 
răspunsurile primite :

Dumitrescu Stelian, căminul con
structorilor din Petroșani : „După 
cum ați văzut, căminul nostru este 
foarte curat, bunurile sînt păstrate 
cu cea mai mare grijă. Dar avem 
și o doleanță : apa caldă. Programul 
de apă caldă ar trebui să fie corelat 
cu reieșitățile noastre, adică să pri
mim apă caldă între orele 17—19 
cînd venim de la lucru".

Vaslloiu Constantin. ’ căminul 
U.R.U.M. Petroșani : „In camere e 
frig, caloriferele sînt reci. Sintem ne- 
voiți să ne încălzim la reșouri" A- 
celași lucru l-au spus și tinerii Ce
nușă Sever și Chiritoiu Nicolae din 
amintitul cămin.

Moroșan Gheorghe, < ăminul 
T.C.M.M. Petroșani : „Nefiind sufi
cientă apă caldă,, unii locatari go
lesc... caloriferele. Iar instalația o 
dată golită, nu mai poate asigura în
călzirea camerelor. Dacă ar fl mai 
multă preocupare din partea admi
nistrației noastre, căminul ar arăta 
altfelr decît e la ora actuală".

căminul nr. 5 al 
majoritatea cerne- 
pătat cu grăsimi, 
ținem alimentele, 
situație cVn cauză

ÎCO-

Holul ospitalier de la Intra
rea căminului constructorilor 
din Petroșani.

Anchetă realizată de : 
Dumitru GHEONEA 
Petru DREBEN 
Tiberlu SPĂTARU

el triumfător, 
două cămine 
șahuri In să- 
care nu. sînt

nr. 5. Lupeni n-are lenjprie, 
perne sînt .învelite" cu că- 
saltelele sini fără cearșafuri, 
foarte murdar. Lipsa de cură- 
e cartea de vizită a multor

din Paroșeni, camerele nr. 38

nu se vede. Cum organi-

Catrina Simion, 
minei Lupeni: „In 
relor,. parchetul e 
Iar pe mese ne 
Sîntem în, această
că încăperile n.u sînt folosite in 
pul destinat. La primul palier al că
minului există o cameră cu sobă 
unde am putea să. gătim dar aici 
sînt ținute... sculele și materialele 
zugravilor. De asemenea, sala de 
mese a fost transformată in... atelier 
de tîmplărie. Așa că sînfero nevoi (1 
să gătim și să mîncăm în camere, 
cu atît mai mult cu cit în. orașul 
noștru nu există nici o cantină

Crăiete Vasile, același cămin ■■ In 
multe camere n-avem lumină elec
trică de citeva săptămîni, dușurile 
din baie sini defecte de ani de zile,- 
nu se interesează nimeni să lo re
pare, să le pună la punct".

Co-vaciuc Vasile, căminul mi
nei Vulcan ; „De multe chiuvete nu 
ne putem folosi, au rozetele defecte. 
Apa caldă e la noi o raritate".

Csabai Ștefan* căminul ehergeti- 
cienilor din Paroșeni: „Dacă cu doi 
ani în urmă la căminul nostru era 
totuși o oarecare ordine, acum e 
dezastru : instalații de apă și elec
trice deteriorate, geamuri sparte, 
uși fără clanțe, cercevele rupte. Sec
torul I.G.L. Vulcan a preluat acest 
cămin de la termocentrală fără să 
verifice situația dezastruoasă în care 
se afla. Care cum îl taie capul spar
ge și distruge lucrurile, fără să-l 
tragă cineva la răspundere".

Popescu Gheorghe, căminul minei 
Petrila : „Mobilierul cu care sînt do
tate camerele o necorespunzător, 
dulapurile sînt sparte, intră praful 
în ele. Cil despre curățenie și li
niște. acestea-s așa cum le păstrăm".

Adevărat, atît timp cît vor fi invocate 
doar pretenții și nu se va face ni
mic penJxu crearea unui, mediu fami
lial prielnic vom înlilui mereu as
pecte nedorite 
liștilor.

in căminele nefami-

Observațiile
mai subliniem :

- se știe că

le-am notat în contextul materialelor. Doar citeva

la T.C.M.M. este mare fluctuație de muncitori.

lucruri am vrea să

Și la construcții e 
mare fluctuație.- Și totuși cele două cămine se află la poli opuși din punct 
al întreținerii, al gospodăririi. Cauza s-o caute cei interesați.

— nu peste lot personalul de serviciu își face conștiincios datoria, 
controlat și ajutat îndeajuns.

— munca de educație a căminiștilor, desfășurată de către organizațiile
către conducerile administrative ale întreprinderilor care tutelează căminele muncitorești, 
nu are consistență, nu are eficientă.

— cei care distrug bunul obștesc, care nu-l păstrează curat și intact, să (ie ta
xați in consecință.

— conducerile întreprinderilor să se intereseze mai mult de condițiile de viață 
ale salariaților lor.

de vedere

Poate nu-i

U.T.C., de
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Un domeniu în care organizațiile 
noastre de partid trebuie să acțio
neze cu mai multă perseverență:

Carențe în activitatea cercurilor

A. HAVÎRNEANU

Sub Îndrumarea

ELABORATE ÎN ADUNĂRILE

minerit cu

n-a strigat...

Iordan Gheorghe și

înfăptuirea masurilor

DE ALE6ERI PENTRU ÎNTĂRIREA
DISCIPLINEI ÎN PRODUCȚIE

betăriloare 
sarcinilor de 
superioară a producției 
Iruchficaraa studiilor i 
cadrul organizării științifice a 
ducliei, o disciplină fermă și 
consimțită din partea tuturor 
rialilor, încadrarea perfectă în 
buliunile și sarcinii
cotective ce derivă
producție.

In atenlia comitetului nostru de
pariid și a organizațiilor de baza
de la E.M. Vulcan a stat în perma
nentă preocuparea pentru întărirea 
disciplinei sub toate aspectele ei. des
fășurarea unei mund politice susți
nute penlru cunoașterea și aplica- 
xea în viată de către toți factorii 
de răspundere a Hoiărîri» G.C. • al 
P.CJL și a Consiliul..! de Miniștri 
privind reglementarea programului 
de îreru și întări disciplinei în 
m 'ncă

Ca unnaie a măsurilor stabilite de 
comitetul de partid și conducerea 
exploatării, planul pe anul 1963 a 
fost îndeplinit în proporție de 105,0 
le sută, realizîndu-se o depășire de 
5830 tone la producție, iar la pro
ductivitatea muncii s-a realizat un 
epor de 86 kg/post. Rezultate bune 
Ir. întrecerea socialistă desfășurată 
în anul 1968 au obținut sectoarele 
I, II și IV, precum și brigăzile de 
mineri conduse de tov. Dudescu 
Mihai. Molcoci Vasile, Catană Ves
pasian. Coslache Gheorghe, Nicoară 
Alexandru. Oprea Mihai, Sima Mi
hai. Petrișor Florea. Tivdă Gheor
ghe, Băltatu Ioan, Tărînă Valerian, 
Szabo Bala< 
alții.

Cu toate rezultatele bune abținu
te in anul 1968 au rămas și rezerve 
nefrucSficate în activitatea noastră. 
Astfel, în privința disciplinei In pro
ducție, a utilizării timpului de 
cru. au existat unele deficiente, 
•-a valorificat întregul potential 
colectivului. In anul trecut s-a 
reglstrat un număr total de î 48 159 
om zile absente de la serviciu, din 
care 6 512 om zile absențe nemoti
vate. 6 998 om zile învoiri și con
cedii fără plată și 55 091 om zile 
boală. Cele mai multe absente ne- 
motivate s-au înregistrat la sectoa
rele XII — transport (1 372 om zile), 
VI (970 om zile), II (894 om zile),

și a muncii, 
e in 
pro- 
libcr

alri- 
e individuale și 
din procesul de

le). Din cauza absentelor nemoli- 
de și a învoirilor s-a pierdut o 

cantitate de producție do peste 20 000 
lone cărbune.

Un alt aspect al indiscipline 
constituie și slaba preocupare a u- 
nor sectoare și șefi de brigadă pentru 
îmbunătățirea calității producției, fapt 
ce a făcut ca în anul 1968 E.M. Vul
can să fie penalizată cu 32949 to
ne cărbune. 1st, ca urmare a aces
tor pierderi prețul de cost a fost 
depășit cu peste 4,5 milioane lei.

Avîndu-Se în vedere sarcinile de 
plan sporite ce no revin pe anul 
1969, se impune luarea celor mal 
corespunzătoare măsuri atîl po li
nie de partid cît și din partea con
ducerilor lehnico-adminislralive pen
tru realizarea ritmică a tuturor In
dicatorilor de plan la nivelul fiecă
rui sector. Or, fală de acest dezi
derat nu sîntem încă la înălțime. Nu 
toate organizațiile de partid, de sin
dicat și U.T.C. au trecut la aplicarea 
în viată a măsurilor stabilite 
prilejul adunărilor de alegeți, 
conferinței de partid pe mină, în 
derea 
cesar 
masă 
tează

pionierilor și școlarilor
Cercurile pe materii ale pionie

rilor ?1 școlarilor au merriTea de 
a consolida și l»rgi cunoștințele e- 
levilor, sllmulînd spiritul de obser
vație, sensibili lalea artistică ?l în
drumând înclinațiile șl talentele în
spre profesiunea viitoare.

In școlile generale ale munici
piului nostru au fosl organizate 140 
cercuri tehnice și pe materii, însu- 
mînd 0 697 elevi din clasele III—

Analizând principalele direcții 
orientare a cercurilor, rezultă 

că locul col mai Important 11 ocupă 
cercurile pe iffalcril (118 cu 3 198 e- 
levi), iar cercurile cu caracter 
tehnic sint foarte puține (22 cu 499 c- 
levi), ceea ce denotă o slabă preo
cupare fală dc cercurile cu carac
ter tehnic. Dintre cercurile pc ma
terii. mai frecventate sini cercuri
le de limba română (46 țcu 1 313 ele
vi) și matematică (32 cU 786 elevi).

Cercurile tehnice au 
sporadic (7 cercuri de 
elevi, 6 de 
cerc pentru construcții 

aero-modele

un caracter 
loto cu 54

134 elevi, 1 
motoare, 1 

pentru aero-modele ș,a.). Putinele
cercuri legato de condițiile locale,

care să Urmărească e cultivarea unor 
tradiții valoroase

Acoperit dc mantia de zăpadă, 
bradul falnic înfruntă semeț aspri
mile timpului.

?ompetente,oferă dovada u- 
Insuflclcnle îndrumări • elevi-

specifice mnnlcipiu-

cadrelor 
nel 
lor ln orientarea lor profesională 
spre meserilli 
lui nostru.

In școlile Ln care nu există cer
curi tehnice, ele trebuie înființate 
în acest trimestru școlar. Școlile 
care au laboratoare dotate corespun
zător șl ateliere pot înființa cercuri 
de foto, de construcții de motoare, 
de acromodele, electrotehnice sau 
radlotchnlce. Bineînțeles, oricare 
dintre școlile noastre poate înființa 
cercul micilor mineri sau micilor 
preparatori.

Analizînd componența 
găsim și alte greșeli. Nu s-t 
tal, de pildă, indicația oa 
să nu fie înscris în mai 
două cercuri (unul tehnic 
pe obiecte), după cum nu 
pectat nici numărul maxim de 
vi pe care îi poale cuprinde un 
15—20 elevi). Multe cercuri 
prind foarte multi elevi (peste 70 de 
cercuri diferite cuprind 30—40 dc 
elevi, ba unele au trecut și de cifra 
50, cifra maximă ajungînd la 72 e- 
levl). Evident, aceste aspecte reflec
tă, ușurința, superficialitatea cu 
care au privit problema cercurilor 
cadrele didactice și consiliile pio
nierești. Este necesar ca în acest 
trimestru, cercurile respective să fio 
divizate conform indicațiilor cunos
cute, ținîndu-se seama totodată de 
diferențierea activităților pe vîrste.

cercurilor, 
-a respec- 

un elev 
mult de 
șl 
s-a

altul 
res- 
ele- 
cerc 

Cll-

23 Ianuarie

TV.
elevi : Consulla- 
fiztră (cl. VIII). 
Curonlii de in»

In legătură cu programarea ședin
țelor de cerc, din planurile de mun
că ale cercurilor reiese că aproape 
toate au numai adunări lunare. Se 
cunoaște, că cercurile tehnice tre
buie să lină adunări iăptămînale sau 
bilunare, Im la unele dintre aces
tea, pentru ridicarea eficientei lor, 
trebuie să participe și specialiști d 
la întreprinderi.

Anollzînd lemotica adunărilor d 
cerc nm constatat că. de cele mai 
multe ori, temele sînt titluri din ma
nuale, reprezentînd o continuare a 
lecțiilor do speoi-alîtale (în special 
la cercurile dc matematică) san sini 
titluri savante, pretențioase. Formu
larea temelor trebuie să fie atrac
tivă și stimulatoare. Titlul „Cele pa
tru operații cu numere întregi" nu 
atrage pe elevi pe cînd titluri ca 
„Sunete care nu se aud". „Pc ur
mele lui Magellan' sau „Dc ce arde 
becul' s-înl bine primite dc elevi. 
Grija conducătorilor de cercuri tre
buie sporită șl fală de acest aspect 
al programării tematicii. De aseme
nea, nu trebuie neglijată diferenție
rea activităților pe vîrste și nici 
continuitatea tematicii in timpul în
tregului an de învățămînl.

Cercurile tehnice și pe materii 
pol veni și în ajutorul cadrelor di
dactice, prin confecționarea de ma
terialo didactice (fotomontaje, 
Șe, Ierbare, unelte, cusături, 
mc, aparate).

Am prezentat doar cîteva 
te ale activității cercurilor 
lor din școlile generale ale 
cipiulul nostru, în scopul stimulării 
analizării ei în fiecare școală și luă- 

unor măsuri corespunzătoare.
Prof. Ion MOCIOI

activist al Comitetului municipal 
de partid Petroșani

plan- 
albu-

aspec- 
elevi- 
muni-

11,00 limba germană.
39 (reluare).

f 1,30 TV pendru specialism 
din agricu-llură.
Metode avansate in pro
ducerea răsadurilor de 
legume (reluare).

12,00 TV pentru specialiști. 
Medicină. Aspecte ale- 
patologiei ncuropsihice 
nle copilului (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex
17,35 Penlru

lli la
Tema :
duclle.

18 05 I imba
18.30 Studioul pionierilor, 

gfiraîntul lui Cuza" 
scenariu.

19,00 Telejurnalul de seai
19.30 Buletinul meteorologic.
19.10 Medicul vă sfătuiește.

Otitele acute.
20,00 Roman foileton: „Forsy

te Saqa" (XII).
20,50 Reportaj : Remtis clin

Andrieșenl.
21.10 Seară de romanțe în

interpretarea laureatilor 
foști val ui ui ,, Gr i zrm te m a 
de aur" — Tirgoviște 
1968,

Studioul mic. ,,Prescrip
ția" de Ștefan 
(episodul I).

22,25 Lira : „Această 
versuri.

22,40 Telejurnalul de
22,55 închiderea emisiunii.

rusă. Lecția 38.
Le-

21,40
Bit ciu

oraș. Ce-o pica. Mult, puțin, 
numai să nu se Întoarcă acasă 
cu mina goală. A salutat toi 
ce-a întilnit in cale, dovadă 
că omul n-avea intenții rele. 
Iritr-un loc, mai la adăpost, a 
văzut un punct mare, negru. 
S-a apropiat. Un sforăit lung l-a 
făcut să se oprească pentru o 
clipă. Apoi a Înaintat pină 
lingă... obiect. Paznicul con
tractual dormea dus. Era cald 
afară. Nu-I deranja nimic. 
Nici măcar razele de lună. Iși 
alesese așa de bine locul In
cit nici măcar luna să nu-1 
vadă. Dar Voinea l-a văzul. 
Și nu l-a deranjat. I-a luat 
numai pelerina de lingă el, a 
îmbrăcat-o (ii venea de mi
nune) și a plecat in liniște, 
lăsTndu-1 pe paznic să viseze 
mai departe. Așa că paznicul 
na strigat. A dormit. Spre 
mineată, simțind curent 
spate, paznicul a vrut să 
acopere cu pelerina. Dar 
era departe, însoțită de noul 
ei st dpi n. Voinea o luase să-l 
protejeze de vinturi șl de ploi. 
Și l-a protejat. Trei luni de 
zile l-a protejat de Intempe
riile naturii și de... libertate. 
Dc atunci paznicul 
nu mai doarme in 
me acasă.

• ••

lu-

Paznicul

bani l-a 
buzuna-

lucrurile 
s-a tre-

dc partid șl 
va sta șl pc

nu 
al 

în-

14 ianuarie, 
plătească el. 
pentru amîn-

Intr-o noapte, Voinea Ma
rin din Lupeni, sir. Mureșului, 
a plecat la... vinăloareIng. Dumitru ALBESCU 

secretar al comitetului de partid 
E. M. Vulcan

astfel pro-

SARARU

VINERI 24 IANUARIE

PROGRAMUL I

A-

PROPUNER
DE CANDIDAT

di-
ac-

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5.00 ; 5,30 ; 6,00 ; 
6,30 ; 9.00 ; 11,00 ; 13,00 ;
15.00; 20,00; 24,00; 1,00;
2.00 ; 4,00.

Programul II : 7,30 ; 10,00; 
12,00 ; 14,00 ; 18,00 ; 19,00 ; 
23,00 ; 0,55.

întăririi disciplinei este 
să fie promovată o opinie de 
împotriva celor care absen- 
în mod nejustificat de la 

serviciu, dezorganizând 
cesul de producție.

In atenlia comitetului 
a organizațiilor de bază 
mai departe mobilizarea întregului 
colectiv de muncitori, tehnicieni și 
Ingineri — în frunte cu comuniștii 
— la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an, la îmbu
nătățirea întregii activități econo
mice. In acest sens urmărim în mod 
deosebit ca organele și organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. să folo
sească formele cele mai adecvate 
pentru atragerea întregului colec
tiv la întărirea disciplinei în mun
că. Ne-am propus să prelucrăm din 
nou cu toți salariafii Hotărîrea C.G. 
al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
din mai 1966 privind reglementarea 
programului de lucru șl întărirea dis
ciplinei în muncă.

i(
-----—
fflvil/l

înfrățiți la
„înfrățirea"
Nu de puține ori, după ce-și 

alimentează mașina, șoferul 
Vreja Dumitru de la Ocolul 
silvic Petroșani se alimentează 
și ei. Trage autovehiculul ln 
fața bufetelor, oprește moto
rul și pornește sistemul de În
călzire... personală. Cu alcool. 
Și cum, deseori, prietenii la... 
beție se cunosc, Vreja s-a cu
noscut cu un nou partener de 
pahar. Cu Surd Petru de pe 
strada Maleia rtr. 146, Petro
șani. Sănătos, voinic, și de 
profesie fără, Surd frecventea
ză zilnic localurile publice ln 
căutare de prieteni. Cu Vreja 
s-a Înfrățit la bufetul „Infră- 

din Petroșani. în dimi- 
zilei de 

N-a trebuit să 
A plătit șoferul

doi. De la un timp, lui Vreja 
capul i-a devenit ca de plumb. 
Alcoolul urcase sus și-l apăsa 
greu. Atunci lui Surd i-a ve
nit ideea să-i Iacă un control 
prin buzunare. Văzuse că are 
bani. Și, hoț „cinstit", Surd a 
scos din buzunarul lui Vreja 
un pumn de bani, a reținut 
500 lei, Iar restul de 
depus la locul lor in 
rul proprietarului.

Peste puțin timp, 
s-au limpezit. Vreja 
zii din beție, iar Surd s-a tre
zit la miliție. O perioadă de 
timp Surd \a avea alți prie
teni. De teapa lui. Vorba a- 
ceea: „Cine se aseamănă, se 
adună'.

contractual 
post, doar-

noapte.

CINEMATOGRAFE
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tracție a puțului 
turn cu schip 
ninoasa-sud.

(Urmare «fin pag. 1)

PETRILA, au lost propuși tovarășii 
Felea Llvlu și Orban Iosif, pentru 
circumscripțiile electorale județene 
ei. 30 și 75, Chelaru loan, Szatmarl 
Eugenia. Drăghici Gheorghe și Ha- 
țegan Ioana, penlru circumscrip
țiile electorale municipale nr. 60, 
B'-, 76 și 77, Carpen loan, Dănescu 
Ștefan, Covrig Ioan, Halaszi Eleono
ra, Slmlonescu Miu, Tolomei Mircea, 
Bechern Vasile și Firolu Aurica, pen
tru circumscripțiile electorale orășe
nești nr. 5, 6, 61, 62. 37, 38, 39 și 40.

Penlru circumscripțiile electorale 
comunale nr. 32 șl 30 din BANIȚA 
au fost desemnați drept candidați 
tovarășii Leliuga Eleonora și Marcu 
loan Dan.

Clubul m mciloresc din ANINOA- 
SA a găzduit întrunirea care a de
semnat drept candidați pe tovarășii 
Her Dumitru, pentru circumscripția 
electorală municipală nr. 10G. Belea 
David, Her Domitrn -i Barna Ioan, 
pentru circumscripțiile electoralo co
munale nr. r‘. 40 și 41. Tova:\i-.~le 
Bucurică Vilroa -i Gavriliu I ura

ro i

au fost desemnate drept candidate 
în cnrcumscriptiile electorale munici
pale nr. 131 și 138 din orașul VUL
CAN, iar tovarășii Anloce Gheor
ghe șl Fodor Alexandru, în circum
scripțiile electorale orășenești nr. 
46 și 47. Adunările alegătorilor care 
s-au desfășurat in orașul LUPENI au 
desemnat drept candidați pe tova
rășii Avram Ilie, pentru circumscrip
ția electorală județeană nr. 112, Kar- 
pinecz loan, Popovici Constantin și 
Zamfir Iuliana pentru circumscripțiile 
electorale municipale nr. 162, 183 și 
184, Ciornei Ioan, Bora Aurel, Stura 
Emil și Florănescu loan, pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești 
nr. 33, 34. 75 și 76.

La adunările care au avut loc în 
orașul URICANI au fost desemnați 
drept candidați pentru circumscrip
țiile electorale municipale nr. 193 și 
197. tovarășii Rindttcanu Elena și 
Bădiță Nicolae, iar pentru circum
scripțiile electorale orășenești nr. 35, 
37, 38, 50 52 și 53 tovarășii Costea 
Elena, Lazăr Maria, Popesen Plena, 
Drâ-'n’ri Iosif, Găină Conslanlin sj 
Traan loan.

Ieri, temperatura maximă a aeru
lui la Petroșani a fost de minus 
un grad. Minima a lost de minus 
10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține 
cu cerul mai 
tura 
sud.

muit senin.
staționară. Viat

frumoasă, 
Tempera
slab din

Q —

PR0K3EXFRES

5,05—6,00 Program muzical de 
mineată ; 6,05—9,30 Muzică și 
lualităli : Știri. Radiojurnal. Agenda 
pionierului. Sport. Sumarul presei. 
La microfon, melodia pteferală ; 9,30 
Ateneu; 10,00 Ansambluri artistice
școlare,- 10,10 Curs de limba spa
niolă ,- 10,30 Muzică populară din 
Muntenia și Moldova ,- 11,05 Cântece 
inspirate din lupta poporului pen
lru libertate și unire,- 11,20 Muzică 
ușoară,- 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Melodii de Andrei Proștoanu și Ți
ței Popovici; 12.20 Cronica literară; 
12,30 Tntîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,20 Muzică 
ușoară ; 14,10 Dumbrava minunată 
(emisiune pentru copii); 14,20 Mu
zică din operele,- 14,35 Concertul
zilei,- 15,05 Muzică ușoară,- 15,15 
Tării, inima și versul; 15,30 Lexi
con muzical al interprelilor români; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,10 Din 
tezaurul nostru folcloric,- 16,55 Ra- 
dio-publicitate; 17,00 Melodii din
filme; 17,15 Pentru patrie; 17,45 A- 
cordeonul vesel; 17,50 Tribuna ra
dio; 18,05 Muzică populară și 
șoară ; 18,30 Gazeta radio ;
O melodie pe adresa dumneavoas
tră ; 19,20 România '69 — cifre și
fapte; 19,30 Melodii populare,
19,50 Muzică ușoară ,- 20,05 Emisiu
ne literară; 20,25 Parada melodiilor,- 
20,54 Uvertura „Ștefan- col Mare" de 
larob Mureșianu; 21,05 Atențiune, 
părinți!; 21,25 Muzică1 ușoară ; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ,- 22,20 Caravana fanteziei ; 
23,20 Moment poetic,- 23,25 Interfe- 

Iirice; 0,05— 5,00 Estrada noc-

Piese de estradă; 9,45 Prelucrări
corale de Ion Croitoru; 10,05 Poet! 
ai Unirii și muzica; 10,30 Muzică 
ușoară; 10,39 Teatru radiofonic: 
„Momente din cronica unirii*; 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 Balade și jocuri 
populare; 13,30 Știința în slujba
păcii ; 13,40 Pagini din operete; 
14,10 Muzică populară; 14,30 Mo
ment științific; 14,35 Muzică ușoară; 
15,40 Radio publicitate; 16,00 Reci
tal Zenaida Pally,- 16,15 Pe teme 
medicale; 16,25 Almanah sonor; 
17,00 Radiojurnal. Sport; 17,10 Cîn- 
lare României Socialiste,- 17,30 Mu
zică ușoară,- 17,45 Dansuri simfo
nice de compozitori români,- 18,05 
Memoria pămînlului românesc; 
18,25 Melodii de Emanuel lonescu 
și Mișu Iancu; 19,05 Cîntărefi ce
lebri și folclorul: Nelli Melba; 19,30 
Curs de limba spaniolă ,- 19,50 Noap
te bună, copii,- 19,55 Seară de ope
ră ; 22,30 Cronica literară; 22,40 
Sase piese și Passacaglia pentru or
chestră
Muzica

La
fost

concursul Pronoexpres nr. 4 au 
extrase din urnă următoarele 

numere :
Extragerea T-a: 14, 1, 8, 41, 30,42. 
Fond de premii 355 896.
Extragerea a Il-a: 11, 42, 17. 

34, 8, 3.
Fond de premii: 289 785 lei.

7.

renlo 
turnă.

PROGRAMUL II

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Judoka, agent secret ; 
Republica : Un idiot la Pa
ris ; PETRILA : Secerișul ro
șu ; LONEA - 7 Noiembrie
Șoarecele din America; Mine-

rul : Căderea Imperiului ro
man, seria I și II ; ANINOA- 
SA : O .scrisoare pierdută ; 
VULCAN : Operațiunea San 
Genaro ; LUPENI - Cultu
ral : Neînțelesul.

Exploatarea minieră
VULCAN
cu sediul în orașul Vulcan 

str. Crîvidia nr. 52

ANGAJEAZA URGENT
• INGINER PRINCIPAL NORMATOR IN SERVICIUL 

ORGANIZĂRII MUNCII
Condiții : inginer în specialitate și stagiu de 5 ani 

în funcții tehnice superioare ;
Salarizarea: 2 550—2 750 lei/lună.

• ȘEF BIROU DEPOZITE
Condiții : Studii medii și nouă ani stagiu în funcții 

economice ;
Salarizarea : între 1 725—2 050 lei/lună.

Relații suplimentare se vor cere la serviciul organiză
rii muncii al exploatării în fiecare zi între orele 7—15,30.

de Anton Weber,- 0,02—1,00 
azi.

• CONTABIL I IN SERVICIUL CONTABIL-FINAN- 
CIAR

Condiții : Studii medii și șapte ani stagiu în funcții 
economice ;

Salarizarea : între 1 100—1 450 lei/lună.

• PLANIFICATOR I LA BIROUL APROVIZIONARE
Condiții : Studii medii și 7 ani in funcții economice 
Salarizarea : între 1 100—1 450 lei/lună.

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunfă publicul consumator, că 
în orașul Petroșani, la grădina 
Constructorul, s-a amenajai un 
BUFET care funcționează 
timpul iernii, fiind deschis 

între orele 6 — 22.

Șl pe 
zilnic

Unitatea este oermanent aprovizionată cu ... __
timent bogat de preparate din producție proprie și 

băuturi natura'e.

un sor-

CUPA UNIRII 
LA SCHI

7 90 Muz:că populară; 7,37 Cintă 
fanfara reprezentativă a armatei;
8.10 Tot înainte (emisiune pentru 
p’onieri); 8,25 Cinlece populare;
9.10 Curs de limba spaniolă; 9,30

I
i
i
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♦
♦ 
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♦
♦
♦ 
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♦
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Comportare

Simbătă și duminică, pe 
pîrtiile de schi de la Va
tra Bornei s-au desfășurat 
întrecerile unei importan
te competiții organizate 
de U.G.S.R. și dotată cu 
„Cupa Unirii". Au parti
cipat schiori din 11 jude
le ale tării. Lotul repre
zentanților județului Hu
nedoara, alcătuit numai 
din schiori din Valea 
Jiului, a avut o compor
tare meritorie, ocupind

bună a reprezentanților

loc-ul III pe echipe, în 
clasamentul pe judele.

După cum ne-a decla
rat tînărul schior Dumi
tru Bîrlida, component al 
echipei noastre caro a 
făcut deplasarea la Vatra 
Doinei, cel mai bun re
zultat al schiorilor noș
tri l-a obținui Victor M- 
hu| de la Școala sportivă 
Petroșani, care s-a clasat 
al doilea la proba de 
slalom uriaș. Ln aceeași

laprobă, Lidia Kelț de 
Energia Paroșeni a ocu
pat un binemeritat fc>c 
IV, sosind in același timp 
cu ocupanta locului 111.

Puncte prețioase au ob
ținut concurontii noștri și 
la probele nordice. Ast
fel, compononlii ștafetei 
do 4X5 l.m-băie|i (P> Ier 
Aron, P-ter ’’os? Tdrdk 
Bela si Popovici Constan
tin) an oruoal locul III, 
iar ștafeta de 3X3 km

a fetelor a sosit pc locul 
IV.

Avîrid în vedere numă
rul mare de concurență, 
valoarea multora dintTe 
ei, rezultatul final obți
nut de schiorii Văii Jiu 
im este onorabil. <; re- 
llctînd potențialul sporti
vilor noștri.

Merită subliniată con
tribuția la locul III și a 
color doi antrenori. Cio- 
flica Simion și Lupaș 
Gh.. caro a i pregătit și 
însoții lotul schiorilor 
Văii Jiului, precum și ac- 

'tivilnloa bună a asocia- 
tiilor Energia Paroșeni, 
Școala sportivă Petro
șani și Sparlac Petroșani, 
care au dat lotului pe cei 
mai buni schiori

Slaicu BALOT
activist al C.M.E F.S.

Petroșani
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Reuniunea experților 
guvernamentali pentru 

cooperarea științifică și tehnică
demonstrații 
în Pakistan

• Intervenția delegafilor României
• POLITIA A DESCHIS FOCUL 

ÎMPOTRIVA DEMONSTRANȚILOR 
RĂNIND 25 DE PERSOANE

ANGLIA

Declarațiile premierului
Harold Wilson

Guvernul R. D. Germane a denunțat 
„caracterul provocator1* al manevrelor 

militare „Reforger one"
în Camera Comunelor

GENEVA 22 — Corespondentul 
Agerpies, Horia Liman, transmite i 
Lu’nd cuvînlul în cadrul Reuniunii 
exnerlilor guvernamentali pentru 
cooperarea științifică și tehnică, or
ganizată de Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa, șeful delega
ției române, acad. prof. Aurel 
vramcscu, a amintit că 
împreună cu alte țări, a propus 
rezoluție care recomandă 
de căi și mijloace in vederea asi
gurării dezvoltării cooperării știin 
tifice șl tehnice de perspectivă.

Avînd în vedere că în comisie 
cooperează guverne ale unor țări 
cu economii diferite, a subliniat 
vorbitorul, este evident că schimbul 
de informații și de experiență asu
pra perspectivelor dezvoltării proce
selor economice, tehnic^, industria
le, ca și ale dezvoltării cercetărilor 
științifice poate determina ameliora
rea metodelor, selecționarea si a- 
plicarea lor în condiții optime. Vor
bitorul a propus apoi ca în prima 
îaz? să se procedeze la un schimb 
de informații asupra metodelor ap
plicate și a rezultatelor obținute cu 
privire la prevederea și planificarea 
pe termen lung a dezvoltării știin
țifice și tehnice, astfel incit — pe 
baza lor — să se poată face reco
mandările rele mai potrivite.

A-
România, 

o 
căuta:ea

Delegatul român I. Dinu a preci
zat, la rindul său, că România a- 
rorda o alcnlie deosebită dezvoltă
rii cooperării științifice și tehnice 
in cadrul O.N.U. și al instituțiilor 
sale specializate. Comisia economică 
pentru Europa, a spus el, ar trebui 
să faciliteze intensificarea schimbu
rilor inlerguvernamenlaie asupra ex- 
petionici acumulate in formularea 
politicii științifice și tehnice și să 
se organizeze o reuniune internațio
nală care să permită un schimb de 
experiență în acest domeniu.

GARACI 22 (Agerpres). — In ora
șul pakistanez Dacca au avut loc 
marți violente manifestații organi
zate do partidele de opoziție care 
cer efectuarea unor reforme demo
cratice și schimbai ea actualului sis
tem electoral din Pakistan. împotri
va demonstranților au fost trimise 
puternice unități ale poliției și jan
darmeriei, care au deschis focul in 
mai multe rînduri. Oficialitățile au 
anunțat că 25 de persoane au fost 
cănite, dar se crede că bilanțul a- 
cestor incidente este mult mai mare.

NURNBERG 22 (Agerpres). — „Po
dul aerian" dintre Kansas și Nurn- 
berg, stabilit de aviația americană 
în vederea manevrelor militare 
„Reforger one" din R.F. a Germa
niei, a fost încheiat marți seara, a- 
nunță agenția France Presse. Cei a- 
proximativ 5000 de militari ameri
cani au fost transportați imediat pe 
cîmpu] de exercițiu de la Grafen
woehr, unde urmează să înceapă, 
la 29 ianuarie, marile manevre mi
litare americane „Reforger one", 
care vor dura șapte zile. Exercițiul, 
a cărui denumire semnifică „regru
parea forțelor americane in R.F. a 
Germaniei", își propune ca scop să

demonstreze că unitățile americane 
puse la dispoziția N.A.T.O. șl re
trase din R.F. a Germanie* din con
siderente economice, pot 
cate rapid in Europa.

★
BERLIN 22 (Agerpres). 

poziție împotriva noii 
S.U.A.. manevrele „Reforger one*« 
purtătorul de cuvînt al M'nM■>ri.ilul 
Afacerilor Externe al Republicii Dej 
mocrate Germane a denunțat „ca
racterul provocator pe rare îl îm
bracă acest exercițiu, destinat să 
exercite o presiune asupra R. O. 
Germane și a altor țări socialiste*.

fi rodislo-
LONDRA 22 (Ageipr^s). — Primul 

ministru britanic Harold Wilson, a 
prezentat marți în Camera Comune
lor o amplă expunere și a răspuns 
la întrebările depulaților cu privire 
la recenta conferință a Common
wealthului.

Referindu-se la problema rhode- 
siană, premierul a relevat că pro
punerile pe care le-a prezentat in 
octombrie anul trecut șefului guvet- 
nului rasist de la Salisbury, in 
cursul întilnirii de pe crucișătorul 
Fearless, „rămîn la ordinea zilei" 
Se știe că aceste propuneri au fost 
respinse de mai mulți participant 
la conferința „• Commonwealthului, 
care le-au apreciat ca o abandonare 
a principiului de a se refuza acor
darea independenței Rhodesiei îna
inte de accesul populației africane 
spre conducerea statului. Wilson a 
calificat drept „nerealiste" propune
rile privitoare la o soluție impusă.

In privința problemei imigrărilor,

vorbitorul a precizat că guvernul 
nu intenționează să renunțe la limi
tarea numărului cetățenilor din di
verse țări ale Commonwealthului 
acceptați In Marca Brilanie. El a 
spus că, in prezent, accentul în so
luționarea acestei probleme cade pe 
convorbiri bilaterale între Anglia și 
țările interesate.

Wilson a prezentat războiul din 
Nigeria ca un conflict deocamdată 
fără ieșire. Nu cunosc nici o me
diere care ar putea avea succes în 
condițiile actuale, a spus el.

In fine, răspunzînd unei întrebări 
cu privire la pericolul pe care îl 
reprezintă colonialismul portughez 
în Africa, premierul a spus că „ță
rile din această parte a lumii sini 
foarte îngrijorate de primejdiile de 
acest gen. Problema infiltrărilor și 
vărsărilor de singe care se pot 
lăspîndi pe un teritoriu mai mare, 
s-au aflat în atenția multor condu
cători de state care au vorbii 
conferii) ță",

Cosmonauții care au realizat 
prima stație științifică orbitală 

au sosit la Moscova
Eliseev, care, prin cuplarea nave
lor „Soiuz-4" și „Soiuz-5", au reali
zat prima stație științifică orbitală. 
La sosire, pe aeropo-'. l Vnu.kovo, 
cosmonauții au fost înliinpinați de 
L. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. Podgornll, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., D. Poleanski, prim-vice- 
picședinle al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., alți conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, 
cosmonauti sovietici și alte persoa
ne. ■

La Palatul Congreselor din Krem
lin a avut loc apoi un miting con
sacrat performantei lor cosmice, la 
care au participat aproximativ 6 000 
de reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova, precum și conducă
tori de partid și. de stal ai U.R.S.S, 
Au luat cuvînlul cosmonauții Șata- 
lov, Volînov, Hrunov și Eliseev, 
care au împărtășit impresii din zbo
rul lor în Cosmos' și au adus elogii 
calităților tehnice ale aparatelor lor 
de zbor.

MOSCOVA 22 — Corespondentul 
Agerpres, N. Ciistoloveanu, trans
mite : Miercuri au sosit la Moscova 
cosmonauții Vladimir Șatalov, Boris 
Volînov, Evgheni Hrunov și Alexei

lui, purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a declarat că 
acest oigan își va menține actuala 
componență și se va întruni de două 
ori pe săptămînă, joia și sîmbăta, în 
conformitate cu hotărîrea președin
telui Nixon de 
preponderent al Consiliului 
nai de Securitate în planificarea or
ganizării securității naționale".

Deși lucrările primei reuniuni au 
fost secrete, agenția France Presse, 
citind surse oficiale, relatează că 
printre problemele abordate se află 
cele cu privire la Vietnam, la situa
ția din Orientul Apropiat și perspec
tivele negocierilor pentru limitarea 
armamentelor nucleare.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a prezidat marți prima reuniune a 
Consiliului Național de Securitate 
al S.U.A., sub noua administrație 
republicană. La întrunire au parti
cipat principalele oficialități guver
namentale — vicepreședintele Spiro 
Agnew, secretarul de stat, William 
Rogers, ministrul de finanțe, David 
Kennedy, ministrul apărării, Melvin 
Laird, directorul 
Helms, președintele 
al șefilor de stat 
Earle Wheeler, șeful Oficiului pen
tru pregătiri în vederea situațiilor 
excepționale, și alți membri ai Con
siliului. Referindu-se la componența 
și modalitatea de lucru a Consiliu-

C.I.A., Richard 
Comitetului mixt 
major, generalul

a „restabili rolul 
Națio-

P.C. DIN S.U.A.

asu-

|irl
K<

se-

INCHIDEREA PLENAREI CC. AL 
P.C. DIN ECUADOR

Prezentarea caricaturala a așa-numitei „stabilități mon
diale" pe care a moștenit-o Administrația Nlxon după opinia 
publicației americane „U.S. News",

• BONN. — Posturile de televiziune din R.F. a Ger
maniei au difuzat mărfi seara un ,portret-robolu al unuia 
dintre autorii atacului armat comis luni dimineafa asupra 
depozitului de munifii din Lebach, aparfinind Bundeswehru- 
lui. Portretul a fost intocmit de specialiști pe baza descrierii 
făcute de caporalul Schulz, unul dintre cei doi membri ai 
gărzii, grav rănifl, care au supraviefuit atacului.

Anchetatorii, care, potrivit datelor furnizate de agenfia 
France Presse, sînt înclinafi să creadă că este vorba mai 
degrabă despre o crimă odioasă decit despre o problemă 
politică, examinează în prezent circa 150 de urme ridicate 
de la locul faptei. Procurorul general federal a declarat, in 
legătură cu cercetările care se efectuează, că această ches
tiune „nu este de nerezolvat".

-------•--------

Ședința Consiliului 
de Miniștri 
al

PARIS 22 (Agerpres 1. — La Pari
s-a desfășurat miercuri ședința săp
tămânală a Consiliului de Miniștri 
al Franței, la care ministrul de ex
terne, Michel Debre, a prezentat o 
Informare cu privire la stadiul ne
gocierilor in legătură cu propunerea 
guvernului francez de a se organiza 
Ia New York o întîlnire a reprezen
tanților celor patru nuleri în Consi
liul do Securitate in Droblema si- 
tua'ioi din Orientul Anropîat. Debre 
a menționat că Uniunea Sovietică a 
răspuns favorabil propunerii fran
ceze. Tratativele sînt în curs 
SJU. \. și Marea Britanic.

GUAYAQUIL. — La Guayaquil 
s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Ecuador. Participanții au 
analizat situația din țară și au sta
bilit măsurile concrete pentru acti
vitatea. de viilor a organizațiilor de 
partid. Plenara a adoptat o rezolu
ție în care-și’ exprimă solidaritatea 
cu lupta popoarelor pentru inde
pendență.

Demisia 
vicepremierului 

israelian, Yigal Allon
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Vi- 

ccpremierul israelian, Yigal Allon, 
a demisionat din numeroase comi
tete ministeriale, în urma unor di
vergențe intervenite între el și pri
mul ministru, Levi Eshkol, într-o 
serie de probleme referitoare la a- 
sigurarea securității țării, relatează 
ziarul din Tel Aviv „Maariv".

Se menționează că printre orga
nismele din care Yigal Allon a re
fuzat să mai facă parte se numără 
comitetul afacerilor externe, comite
tul pentru problemele economice ale 
regiunilor ocupate, precum și impor
tantul comitet de securitate.

APELUL PREȘEDINTELUI

NEW YORK. — In Statele Unite 
fost publibat Apelul președintelui 

Național al Partidului Comunist din 
S.U.A., Henry Winston, și al secre
tarului general al partidului, Gus 
Hali, adresat tuturor organizațiilor 
și membrilor de partid in legătură 
cu Congresul al XIX-lea al P.C. 
din S.U.A., progiamat să aibă loc 
la New York intre 30 aprilie și 4 
mai. După o analiză a situației in
terne și a politicii externe ameri
cane, in apel se subliniază că sar
cina centrală . a ' apropiatului Con-

greș constă în a studia din nou lup
tele și mișcările din S.U.A. și din 
întreaga lume, interacțiunea dintre 
ele, și de a stabili, pe această bază, 
linia de acțiune a partidului pentru 
perioada următoare. Rezultatul final 
urmărit de noi — se arată în apel — 
este crearea unui partid comunist 
mai mare, mai eficient și mai unit, 
a unui partid activ, capabil să înde
plinească cerințele ridicate în fața 
sa de evoluția evenimentelor.

$ I.A RAZ. — După cum rela- 
lează agenția Prensa Latina, în Bo
livia continuă aiestările în urma 
instituirii stării de asediu. Marți, nu
mai in capitala țării erau arestate 
50 de persoane, printre care fostul 
lector al Universității, Felipe Inguez. 
Toate manifestațiile și reuniunile 
publice au fost interzise, iar pentru 
călătoriile în interiorul țării este 
necesar un permis special.

Din fârilc 
socialiste

RELUAREA PROCESULUI ASASINULUI LUI ROBERT KENNEDY
LOS ANGELES. — După o pauză 

de trei zilQ la ^os Angeles a fost 
reluat marți prScesul intentat lui 
Sirhan Bishara ^irhan, asasinul 
natorului Roboxt Kennedy. După de
semnarea celui de-al 12-lea și ulti
mul membrii ăl'juriului și aproba
rea tuluroț. conjponenților acestuia 
de către apărare, contrar tuturor

© NEW YORK. — Un avion do 
tipul „B-52" s-a prăbușit marți noap
tea în apropiere de localitatea Mi
not (statul Dakota). Avionul, care 
efectua un zbor de antrenament, 
avea la bord șase persoane.

așteptărilor, acuzarea a revenit 
pra hotărîrii sale de vinerea trecută 
și a anunlat că va face uz de pri
vilegiile pe care legea statului Ca
lifornia i le acordă în acest stadiu 
procedural. In acest caz, acuzarea 
poate contesta competența fiecăruia 
din cei 12 meițibri ai juriului, în 
20 de cazuri determinate, făiă a 
motiva acest lucru.

Hotărîrea neașteptată a acuzării 
face ca acest proces să se prelun
gească și mai mult.

CONDAMNAȚI DE LA NAȘTERE
Am plecat in Republica Sud-Afri- 

cană fără nici un fel de idei pre
concepute, hotărit să privesc to
tul cit mai obiectiv. Trebuie să re
cunosc însă, fără rușine, că foarte 
ades, ochii mi s-au umplut de lacri
mi

in această țară domnește o sin
gura lege — legea terorii. Ea per
mite amestecul in viața personală, 
limitează regiunile de acces pentru 
africani, silește oamenii să trăiască 
separat. Această enumerare repre
zintă numai puține din legile adop
tate recent* care de fapt neagă ori
ce legalitate.

In virtutea acestor legi, soțul este 
despărțit de soție, oamenii sînt tri
miși cu forța în pustiu, de unde nu 
li se permite să plece nici la căsă
toria copiilor lor, ei sînt privați de 
munca ce le place, li se interzice să 
trăiască acolo unde vor, să vorbeas
că cu cine doresc. Aceste legi dau 
dreptul poliției să aresteze orice 
persoană care i se pare suspectă...

Toți africanii care nu trăiesc în 
rezervații sînt considerați în R.S.A... 
străini. Și aceștia reprezintă două 
treimi din populația de 14 milioane 
locuitori ai Africii de sud, adică toți 
acei care lucrează în orașele „albe", 
Sau la fermele albilor. Ei sînt 
siderali străini în propria lor 
Lege3 are in vedere, lucru de la 
Înțeles, că odată și odată toți 
cânii vor trăi in rezervații.

Cind un african, fie bărbat sau fe
meie, nu mai este trebuincios stăpîni- 
lor albi, el este trimis în rezervație. 
Majoritatea lor nu au trăit niciodată 
acolo. Ei s-au născut in orașe sau

iză

con
tară, 
sine 
jfri-

la fermele albilor, și adesea părinții 
lor aparțin unor triburi diferite.

Guvernul sud-african construiește 
in rezervații un fel de așezări care 
ar putea fi denumite, exprimindu- 
mă moderat, colonii. Am vizitat două 
din ele — Sade și Illinge, care deo
camdată nu sînt rezervații. Dar a- 
mîndouă se află pe un teritoriu care 
va deveni în curind o parte a re
zervației. Amîndouă sînt cele mai

in jurul unui cazan, 
ceva asemănător cu

vor ajunge pînă 
m-am gîndit cu

mai rea în 
nu departe 

(provincia Natal). Aici

care 
vreo-

pă-
au

fără să se țină seamă de 
ei. Nu a vrut să vină aici, 
putea face? Acum trăiește 

adevărat iad, un iad perma-

triste și apăsătoare locuri pe 
am avut prilejul să le văd 
dată.

Cind am sosit la Sade, locuitorii, 
în mare parte femei și copii, 
reau indiferenți. Doar cițiva
fost de acord să vorbească cu mi
ne. Fiecare femeie mi-a povestit a- 
celași lucru. Era flămindă. Era o- 
bișnuită să trăiască in oraș și nu a 
vrut să plece de acolo, dar a fost 
trimisă 
dorința 
dar ce 
intr-un
nent. In cele din urmă, a găsit „o 
casă" 1 Casă ? Un fel de cocioabă 
fără plafon, fără lumină, fără apă. 
Și pentru această cocioabă trebuie 
să plătească chirie. E bună și asta, 
căci altfel n-ar avea unde sta. Foa
metea este tovarășul permanent al 
fiecărui colonist. Aici, locuitorii nu 
pot spera să primească de lucru. Ar

re
de

iată că o dată 
și buldozere.

trebui să meargă undeva în altă par
te. Dar unde ? Numai, la Sade lo
cuiesc 3 500 de persoane din care
1 200 sînt copii...

Am urmărit aici 200 de copii care 
se adunaseră 
unde se afla
o mîncare, ce li se împărțea la ora 
2. Erau copii la fel ca în orice alt 
loc din lume: zîmbeau și chiar se 
jucau. Dar abdomenele lor umflate 
vădeau semnul îngrozitor al foa
metei. „Ciți din ei 
la vîrsta școlară?", 
amărăciune.

Situația este și 
giunea Limehill, 
Ladysmith
trăiesc, oameni scoși cu forța din 
fostele lor locuințe și aruncați în 
pustiu... In tîrgușorul Meran locuiau
2 000 de africani. Dar 
au apărut camioane
Locuitorilor li s-a ordonat să-și în
carce bagajele în camioane. Buldo
zerele au început să dărîme casele 
care le erau scumpe acestor oameni, 
iar ei au fost aruncați pe o cîm- 
pie netedă și pustie la 21 de mile 
de Limehill. De atunci, acest loc 
trist și monoton a trebuit să devină 
casa lor.

Fiecărei familii i s-a repartizat cî- 
te un petec de pămint. Oamenilor li 
s-au luat vitele și li s-a permis să 
crească numai găini. Peste citva 
timp, în acest loc uitat vor fi arun
cați încă 12 000 de africani, acei 
care nu au de lucru.

îmi era sete și o femeie mi-a adus 
puțină apă. A lost imposibil s-o 
beau.

Un alt loc pe

a fost Uinin, ceea ce înseamnă „la
crimi" Acesta este un lagăr supli
mentar pentru africani, situat în 
afara rezervațiilor. Aici se află mulți 
bătrîni care flăminzesc. Apa o iau 
direct dintr-un pîriu. Pentru un pe
tec de pămint, locuitorii coloniei 
trebuie să plătească o liră pe lună. 
Iar „venitul" lor lunar abia depă
șește 2 Jirb...

Acestea ' sint rezultatele acțiunii 
legii cu privire la „regiunile rezer
vate traiului în grup".

Am plecat apoi să vizitez rezerva
ția Ciskci: Acolo am văzut copii 
care mai aveau ’de trăit doar cîteva 
zile, din cauza inaniției. Am vă
zut copii care păreau a fi nou năs- 
cuți, deși mi s-a spus că aveau de
ja șase luni. Copii cu trupurile dez
voltate anormal, palizi din cauza 
subnutriției. Copii bolnavi de tu
berculoză, rahitism ele.

Priviți cifrele mortalității infantile 
și judecați singuri ce spun ele des
pre viața majorității africanilor 1 La 
fiecare mie de copii sud-africani albi 
pînă la vîrsta de un an mor 25 de 
copii, în timp ce mortalitatea în rîn- 
dul sud-africanilor de culoare este 
de 250 la mia de nou-născuți. In 
întreaga Republică Sud-Afrioană, ju
mătate 
inie 
ani.

Undo
o cruzime 
sint lăsați să moara fără nici o mi
lă un număr alît de mare de 
pii ?!

• CIUDAD DE MEXICO. — Mexi
cul a anunțat că marii a ratificat 
oficial Tratatul cu privire la nepro- 
liferarea armelor nucleare. Instru
mentele de ratificare au fost depuse 
simultan la Washington, Moscova și 
Londra de către ambasadorii Mexi- 
culuîxîn aceste tari.

® MOSCOVA. — Cosmonauților 
Vladimir Șatalov, Boris Volînov, 
Alexei Eliseev și Evgheni Hrunov 
li s-a decernat titlul de „Erou al 
Uniunii Sovietice" pentru îndeplini
rea cu succes a zborului lor cosmic, 
pentru asigurarea trecerii cosmo
nauților dintr-o navă în alta și pen
tru curajul și eroismul manifestat 
cu acest prilej. Celor patru li se 
vor înmîna Ordinul Lenin și meda
lia „Steaua de Aur".

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a decernat celor patru cos- 
monauți și titlul de „Pilot-cosmo- 
naut al U.R.S.S.".

COSTUM „ELECTRIC" 
ANTIGER

MOSCOVA. — Pentru pro
tejarea lucrătorilor care tre
buie să muncească in aer li
ber în condițiile Nordului în
depărtat, unde temperatura 
coboară sub minus 60 de gra
de, Institutul de cercetări al 
industriei confecțiilor din 
Moscova a realizat un costum 
complet din „țesătură electri
că", Costumul, format din sa
lopetă, ghete și mănuși, este 
realizat dintr-o țesătură de 
culoaie gri, care nu se deo
sebește ca aspect de țesăturile 
obișnuite. Este suficient insă 
ca el să fie conectat la o 
rețea cu tensiunea de 12 volți 
ca să se încălzească pînă la 
plus 30 de grade. Acest efect 
se obține datorită încălzirii 
inserției electrice din țesătura.

■

de
din copiii de culoare mor îna- 

! a ajunge la vîrsta de zece

se mai5 află încă în lume 
atil, de mare, unde mai

co-

care l-am vizitat
Ouentin CREEVE, 

ziarist englez
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@ TEL AVIV. — Mareșalul bri- 
tan-c al aerului, Sir Edward Gor
don Jones șeful forțelor britanice 
din Orientul Mijlociu, a sosit la Tel 
Aviv. El a avut întrevederi cu șe
ful statului major, Haim Bar Lev, 
și cu alți comandanți militari israe- 
lieni. S-a precizat că el se află în 
Israel într-o „vizită oficială de 
curtoazie".

• WASHINGTON. — Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stal al S.U.A., Robert McCloskey, 
a declarat că șase din asistenții se-’ 
cretarului de stat au acceptat ce
rerea președintelui Richard Nixon de 
a-și păstra funcțiile pentru o perioa
dă a cărei durată nu a fost încă 
determinată. Cei șase asistenți ai 
secretarului de stat sînt John Leddy, 
pentru problemele europene, Wil
liam Bundy, pentru problemele Ex
tremului Orient. Joseph Sisco, pentru 
relațiile cu organizațiile internațio
nale. Joseph Palmer, pentru pro
blemele Africii. William McComber, 
pentru relațiile cu Congresul, și 
Parker Hart, pentru problemele O- 
rientului Apropiat și Asiei de sud.

UN NOU TIP DE 
LOCOMOTIVA ELECTRICA 
FABRICATĂ LA PHENIAN
PHENIAN. — Muncitorii U- 

zinei de locomotive din Phe
nian au produs un nou tip de 
locomotivă electrică. Noua lo
comotivă este superioară ce
lor produse pină în prezent 
de această uzină și este pro
iectată și realizată in între
gime de colectivul uzinei.

TRANSPLANT REUȘIT DE 
ESOFAG LA SOFIA

de 
In- 
din

acest

'i

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL NAVEI-SPION „PUEBLO"

NEW YORK. — Obiectivul prin
cipal al navoi-spion americane „Pue
blo" a fost de a examina, cu ajuto
rul instalațiilor electronice de la 
bord, sistemele radar de apărare a 
coastelor R.P.D. Coreene, a declarat 
marți fostul căpitan al echipajului 
acestui vas, Lloyd Bucher, în fața 
unei comisii americane de anchetă. 
El a arătat că înainte de a pleca în 
misiune a primit asigurări din par
tea oficialităților flotei militaro a-

mericane că securitatea navei nu va 
fi periclitată.

După cum se știe, la 23 ianuarie 
1968 vasul „Pueblo* a fost surprins 
în delict de spionaj do către forțele 
navale de coastă ale R.P.D. Coree
ne și reținut.

La 23 decembrie 1969, cei 84 
membri 
rate au 
ritățile

SOFIA. — Specialiștii 
la catedra de chirurgie a 
stitutului de Medicină 
Sofia, în frunte cu prof. Raiko
Rainov, au transplantat esola- 
gul de la un cîine la altul. 
Deși experiențele în 
sens se efectuează de mult,
abia în urmă cu doi ani au 
fost obținute primele suc ese. 
Unul din „pacienții" institu
tului, — o cățelușă - căreia 
i-a fost făcută transplantarea, 
trăiește de peste un an și ju
mătate. Ea se simte normal și 
în urmă cu cîteva luni a năs
cut patru căței.

CREȘTE NUMĂRUL SATELOR 
ELECTRIFICATE IN ALBANIA

de 
ai echipajului navei caplu- 
fost expulzați de către auto- 
R.P.D. Coreene.

prezentat in fața grupului 
Kiesin-

• BONN. — Intr-un raport 
parlamentar U.C.D.—U.C.S., cancelarul vest-german, 
ger, s-a pronunțat pentru menținerea unei colaborări strîn- 
se .dintre R.F.G. șl S.U.A., „ca o condiție esențială a un0i 
bune cooperări între țările occidentale". El a declarat că 
guvernul vest-german este preocupat ca viitoarea colabo
rare cu Administrația Nixon să fie „la fel de bună", ca și 
cea cu Administrația Johnson. Kiesinger a anunțat că va 
aborda diferite probleme cu președintele Nixon pe care il 
va întilni „foarte curind".

Totodată, cancelarul vest-german a reafirmat că guvernul 
său dorește să poarte negocieri cu Uniunea Sovietică. 1

TIRANA. — In cursul anu
lui 1968, în districtul Saranda 
din R.P. Albania au fo-l 
lectrificate 16 localități rurale 
iar potrivit prevederilor, la 
începutul anului 1970 țoale 
șalele districtului Saranda se 
vor bucura de binefacerile e- 
lec tricilății.

Succese însemnate au lo-l 
obținute in acest domeniu și 
in districtul Shkodra. In pre
zent, in acest district -ini e- 
lectrificale 92 de comune, față 
de 35 in 1966.

)
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