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CONFERINȚA
MUNICIPALA
A FEMEILOR

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
LA MINELE NN VALEA JIULUI

VALEA JIULUI
Intim piva
sx

ALEGERILE
Minerul 

Petre Constantin
propus candidat 

în circumscripția 
electorală

Astăzi ore loc la Petroșani Conferința municipa
lă o femeilor.

Femeile muncitoare și intelectuale, femeile 
mame și tinerele soții, împreună cu toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, salută cu bucurie acest eveni
ment.

Participante active la viața economică, politică 
și socială a municipiului, femeile din Valea Jiului 
adu - o contribuție substanțială la opera de con
strucție socialistă, la înflorirea continuă a vieții noi 
pe aceste frumoase meleaguri minerești.

Femeile care lucrează ca muncitoare, tehniciene 
sau inginere la exploatările miniere Petrila. Lupeni, 
Lenea, sau Uricani, la preparațiile de cărbune, la 
uzina de reparat utilaj minier, termocentrala Paro
șeni, complexul C.F.R. și in alte întreprinderi, la fa
brica de fire artificiale „Viscoza” Lupeni, in coope
rația meșteșugărească și în comerț, în instituții și 
școli vădesc zi de zi, prin realizările obținute, un 
dezvoltat patriotism, o înaltă conștiință socialistă. 
Cu simțul gospodăresc și hărnicia ce le caracteri
zează, femeile din localitățile Văii Jiului au partici
pat activ la acțiunile inițiate pentru 
înfrumusețarea localităților. Aportul 
amenajarea și întreținerea zonelor 
derea suprafețelor plantate cu flori 
mentali vorbește de la sine despre 
cestor trăsături ale femeilor din municipiul nostru.

Infinit de bogată este sfera preocupărilor comi- 
eteior și comisiilor de femei I

Făcind bilanțul rezultatelor obținute în educarea 
și mobilizarea femeilor din Valea Jiului pe toate 
târimurile. Conferința municipală, a femeilor va fi
naliza pe larg problemele pe care actuala etapă le 
ridică in localitățile din raza municipiului și la care 
femeile-muncitoare, femeile-intelectuale, femeile- 
mame și r?'ii sint chemate să-și aducă aportul.

gospodărirea și 
adus de ele la 
verzi, la extin- 

și arbuști orna- 
manifestarea a-
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Sufletul
capriciile 
lucrează 

zile cind 
deseori 

zero, la 
de

Am cunoscut-o in mijlo
cul unor oameni inimoși 
care, sfidind 

anotimpului friguros, 
din plin și-n aceste 
termometrul coboară 
cu multe grade sub
construirea viitoarei uzine 
brichete in vecinătatea tine
rei preparata de cărbune de 
la Coroești. Șantierul trăiește 
in ritmul trepidant al terme
nelor. întrecerea cu timpul 
Îmbracă aici ipostaze și sem
nificații specifice: una din a- 
ceste ipostaze e bărbăția — 
energia, tenacitatea, dirzenia 
cu care oamenii sfidează os
cilațiile lermometrului, pișcă
turile gerului, șfichiuirile viatu
lui. Oiensiva pentru cuceriri
le 'înălțimilor a început și nu 
există obstacole care ar pu- 
tea-o frina. Colectivul șantie
rului și-a prevăzut angaja
mente precise privind scur
tarea termenelor de execuție 
a obiectivelor, chemind la în
trecere toate celelalte șantiere 
din cadrul Grupului T.C.M.M

tone pe post)
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județeană nr. 107

Hotărîrea tailiuhii de Miniștri•>

I96.6 1967

Sala de ședințe a 
minei Lupeni a găzduit 
ieri la amiază o însufle
țită întrunire la care au 
luat parte peste 300 do 
alegători. Au venit ca 
să participe la desemna
rea unor candidați ai 
Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de 
la 2 martie.

Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Crls- 
tea Ștefan, vicepreședih- 
te al comitetului sindi
calului minei Lupeni. 
Vorbitorul s-a referit la 
importanta politică pe 
care o reprezintă eve
nimentul de la 2 mar
tie. Tovarășul Cristea 
Ștefan a propus drept 
candidat al Frontului

Unității- Socialiste, pen
tru circumscripția elec
torală județeană nr. 107, 
pe tovarășul Petre Cons
tantin, miner, șef de bri
gadă la Exploatarea mi
nieră Lupeni.

Au luat cuvintul tova
rășii Dascălu Gheorghe, 
arlifioier, Gali Franclsc, 
activist U.T.C., Meiuș E- 
milian, inginer, Szabo 
Vasile, electrician și Iu
reș Ștefan, inginer. Ei 
și-au exprimat deplinul 
acord pentru propunerea 
făcută.

Adunarea a aprobat, 
în unanimitate, prin vot 
deschfs, propunerea iar 
candidatul a mulțumit 
pentru încrederea ce i-a 
fost acordată.

Alte 
de

propuneri 
candidați

Ieri, în municipiul nostru, au con
tinuat adunările alegătorilor în care 
au fost desemnați can-lidati ai fron
tului Unității Socialiste pentru ale
gerile de la 2 martie. La întrunirea . 
de la Școala generală nr. 6 din 
PETROȘANI a fost desemnată tava- 
rășa Șiclovan Doina pentru circum
scripția electorală județeană nr. 67, 
tovarășul Galan Gheorghe, Ponova 
Teodor și Iluna Aurel, peniiu cir
cumscripțiile electorale mun-cipale

FOLOSIREA RAȚIONALA A 
BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

ASIGURĂ CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI Șl 

A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
echipei

Deci și-a dat cuvântul de cins
te. Or, in asemenea, situații 
orice compromis, orice slăbi
ciune este exclusă 1 Aceasta 
e o lege pentru constructorii 

Printre bărbații viguroși ai 
șantierului am cunoscut-o pe

O 
— așa-i zic

bitum de la uzina de briche
ta). Hărnicia, priceperea ei iși 
vor lăsa cu siguranță ampren
ta și pe alte obiective ce se 
i nai fă in Valea Jiului. Oa
menii o apreciază, o cotează 
printre cei mai valoroși mem
bri ai echipei. Prin priceperea 
și iscusința ei, ii inlrece chiar 
pe unii bărbați.

Am inlrebat-o 
vine greu uneori

— Nu mi-e greu de loc. Mă 
pricep și la croitorie, dar pre
fer să fiu aici la aer decit 
intr-o cameră cu aerul stătut. 
Cind lucrezi uiți și de irig și 
de vini. In 16 ani de cind lu
crez 
ce-i

produc|iei re.,cărbune a 
a cunoscut în acest cin-

comunista Popescu Elena, 
femeie .zdravănă1 
și tovarășii ei de echipă 

' In floarea virstei. Face parte 
din echipa de dulgheri care 
îmbină coirajele viitorilor pe
reți de lier-beton ai uzinei. 
Voinică și rumenă, întruchi
pează fizionomia int regii 
chipe: vigoarea, entuziasmul 
ei in luptă cu termenele. Dul- 
gherița Popescu Elena, o gor- 
jancă plină de 
șit meseria de 
ani in urmă 
Teliucului. In
lucrat la construirea diferite
lor obiective de suprafață de 
la minele Paroșeni și Vulcan. 
Acum, cot la cot cu bărbații, 
printre care se află și soful 
ei, montează, cofrajeîe pen
tru depozitul și topitoria de

e-

vervă, a insu- 
dulgher cu 15 
pe șantierele 
ultimii ani, a

DINAMISMUL ROMÂNIEI SOCIALISTE
Cea de-a 700-a locomotivă 

Diesel-electrică produsă la Craiova

dacă nu-i 
pe șantier.

pe șantiere n-am Știut 
boala sau medicamentul. 
Sini mindră de meseria 
Știu că pe urma muncii 
și a celorlalți oameni al 

construcfii 
■lece-

mea. 
mele 
șan!ierului rămin 
care vor dăinui multe
nii. Cine șlie ? Am doi copii, 
două lelițe, poale una va de
veni ingineră și va lucra toc
mai in uzina 
construim. In
cesc cu drag, știind că mun
cesc pentru viitorul copiilor 
mei.

pe care acum o 
orice caz, mun-

I. D.

Vineri a părăsit 
porțile uzinei .E- 
leclropulere" din 
Craiova cea de-a 
700-a locomotivă 
Diesel-eleclricii de 
2 100 CP fabricată 
aici. Ea va fi livra
tă căilor ferate ale

au 
d!s- 
Te-

In

Dinamica 
Văii Jiului, 
cinai o linie ascendentă, creșterea 
anuală fiind echivalentă cu capacita
tea unei mine de mărime medie.

Semnificativ în acest sens este 
faptul că sporul producției de căr
bune s-a realizat îndeosebi pe sea
ma creșterii productivității muncii; 
pe mină — de la 1,296 tone/post, în 
1965, la 1,524 tone/post in 1968, iar 
în abataje — de la 3,916 tone/post 
in 1965, la 4,682 torie/post în 1968.

Vorbind despre creșterea producti
vității muncii, trebuie menționat fap
tul că aceasta s-a realizat nu pe baza 
intensificării efortului fizic, ci, dim
potrivă, prin mecanizarea 'celor mai

grele operațiuni — tăiere, încărcare, 
transport —, prin introducerea unor 
tehnologii noi de exploatare subte
rană — abataje frontale susținute 
metalic —, precum și prin îmbunătă
țirea continuă a 
faze tehnologice, 
bună a timpului 
căile de creștere 
muncii n-au fost 
puizate.

O cît de succintă analiză a rezul
tatelor obținute, fată de posibilitățile 
reale existente, este edificatoare în 
acest sens.

Dacă încărcarea materialului dero- 
cat la săparea puțurilor se face în 
prezent exclusiv mecanic, cu ajuto
rul greiferelor, dacă transportul me
canic în abataje s-a extins vertigi
nos în 1968 — 97,5 la sută din pro
ducția realizată a fost transportată 
mecanic —, nu același lucru se poate 
spune despre tăierea mecanică în a- 
bataje șl încărcarea mecanică în ga
lerii. In aceste două cazuri, față de 
gradul de dotare, de sumele chel
tuite în acest scop, rezultatele pot 
fi mult îmbunătățite. Se cere însă 
o mai mare preocupare din partea 
specialiștilor C.C.V.J. în ce privește 
concordanța dintre caracteristicile u- 
tllajelor — combine, plugul de căr
bune, mașinile de încărcat — șl

organizării fiecărei 
prin folosirea mai 
de lucru. Desigur, 

a productivității 
nici pe departe e-

(Continuare in pag. a 3-a)

R. SELEJAN

„Motoarele" ascensiunii 
producției de la mina Petrila 

funcționează în plin

privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare

și majorarea salariilor în întreprinderile 
din ramura industriei alimentare

R.P. Bulgaria. Din 
cele 700 de loco
motive Diesel-elec- 
trice produse pînă 
acum la Craiova, 
aproape 500 
fost puse la 
poziția Căilor 
rate Român?,
realizarea acestui 
tip de locomotivă, 
cît și a celor elec
trice de 5 100 kW, 
colectivul fabricii 
înregistrează un 
important salt ca
litativ. Cu spriji
nul celor peste 60 
de întreprinderi 
principale cola
boratoare, uzina a 
asimilat aproape în 
totalitate fabricația 
ansamblelor și sub- 
ansamblelor loco
motivei. In pre/en' 
se fac studii pen
tru producerea în 
țară a unor mate
riale — aproape 
neglijabile ca pon
dere — care deo
camdată se impor
tă. In prezent, uzi
na realizează o lo
comotivă in mai 
puțin de o treime 

timpul inre- 
in

cind a început fa
bricația lor.

(Agerpres)

1960,

Dacă no raportăm la primul an al 
cincinalului actual, dinamica de 
creștere a producției extrase la mi
na Petrlla cu care a încheiat anul 
1968 este de 11,3 la sulă, față de 9,2 
cît era planificat. In .schimb, pro
ductivitatea muncii de aici i sporit 
în această perioadă cu aproape 19 
la sută, ceea ce ne îndreptățește să 
afirmăm că pulsul din te în ce 
mai accelerat al acestui indicator a 
doborîl stavila dinaintea afluxului 
tot mai mare al vagonetelor încăr
cate cu cărbune din adîncuri către 
ziuă.

Faptul cel mai pregnant : randa
mentul în abataje a crescut cu cea. 
38 Ia sută, deci maximul a fost ob
ținut în punctele nodale, huturîtoc^e 
pentru destinul producției. Cauza 
esențială : ampla acțiune .!•• con
centrare săvîrșită prin reducerea la 
mai puțin de jumătate a liniei de 
front, reducerea compensată din 
plin de mărirea» în medie, cu ieste 
56 la sută a vitezelor de avansare 
a lucrărilor miniere. Nu. combinele 
(conjunctura de zăcăminl li s-a o- 
pus categoric) și nu alil mașinile de 
încărcai din anumite locuri au con
dus la ritmul înaintărilor înregistrat 
azi in cărbune și steril ci îmbunătă
țirea organizării muncii, scăderea 
fluctuației, întărirea și Jniogenizarea 
brigăzilor, subințelegind șl „asaltul" 
privind calificarea oamenilor, redu
cerea timpilor neprodnelivi, amelio
rarea microclimatului subteran ele...

Și la Petrila, ca de fapt i î țoale 
minele Văii Jiului, superioritatea teh
nicii noi își spune din ce :n c? mai 
răspicat cuvintul.Anul trecut iu fost 
puse in funcțiune două abataje fron
tale in 
frontal pe înclinare, in strat subți
re. Stilpii hidraulici „Slandniat'k — 
Sagem", cu pompă centrală și grin
zile dantelate „Wanvversch" de la 
fronturile lungi orizontale, transpor
toarele blindate TR-3, podiiurile du
rabile de plasă, slilpii cu pompă in
dividuală pe înclinare, sini dovezi

strate groase și un abataj

de care 
șl leh- 
de ar-

Pe linia ti aducerii în viată a Ho- 
lărîrii plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
octombrie T967 cu privire la îmbu
nătățirea sistemului de salarizare 
și majorai ea salariilor și ținînd 
seama de rezultatele obținute din 
experimentarea intr-un număr de 
întreprinderi din industria alimen
tară, Consiliul de Miniștri a adoptat 
recent o hotărire prin care aprobă, 
începînd de la 1 februarie a.c., ge
neralizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor în toate înlieprinderile 
republicane din ramura industriei 
alimentare. Această hotărire se în
scrie în prevedeiile Congresului al 
IX-lea al partidului privind ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Corespunzător acestei hotărîri, 
salariile muncitorilor, inginerilor, e- 
conomișlilor, tehnicienilor și func
ționarilor din industria alimentară 
urmează să fie majorate în anul 
1969 în medie cu 10,6 la sută, ceea 
ce reprezintă anual un spor de sa
larii de ciica 260 milioane lei; Îm
preună cu majorarea în avans a sa
lariilor mici din anul 1967, de 73 
milioane lei, se asigură pe ansam
blu o creștere în medie, de 15,1 la 
sută. De această creștere 
lor beneficiază un număr 
180 000 salarțati, ale căror 
vor fi mai mari cu peste 
lioane lei pe an, fată de 
lizate înainte do 1 august

Pe baza principiilor generale ale 
noului sistem de salarizare, salariile 
munci toi ilor și personalului tehnic- 
administrativ din această ramură vor 
fi stabilite în funcție de cantitatea, 
calitatea și răspunderea în muncă, 
fiind mai direct legate de rezulta
tele în producție ale fiecăruia și ale 
întreprinderii în ansamblu. Poride-

a salarii- 
de peste 
venituri 
330 mi

cele rea- 
1967.

de necontestat ale încrederii 
se bucură, printre inginerii 
nlcienii de aici, procedeele 
mare metalică modernă. Priceperea,
pasiunea, îndrăzneala s-au înlănțuit 
fericit, alăturindu-se strădaniilor lor. 
Minerii — cu o altă concepție, altă 
viziune — radical schimbată față de 
trecut, și-au adus aportul cu prom
ptitudine și însuflețire la această 
ofensivă a noului. Cei 56 metri a- 
vansare pe lună realizați de brigada 
de fronlaliști de la 16—17 vest a co
munistului Szabo Carol a fost o 
victorie a întregului colectiv. Tre
cerea de la susținerea în lemn la 
susținerea mecanizată s-a făcut în 
marș, fără întrerupere...

Am mai putea aminti frecventele 
viteze de 120 ra de Ia înaintări ale 
brigăzii lui Dumbrăveanu Mihai, per
formanta instalației SBM-3 U (le fo
rare, 
crare 
nual 
mini, 
pînă 
de sondori a lui Pop loan 52. Eloc
vent, nu ?

Extinderea mecanizării din ultimii 
ani, revirimentul organiză ii si al 
climatului de muncă sub toate as
pectele și introducerea pentru ex
perimentare a 1-I.C.M. 1416 din 1
iulie 1967, referitoare la premierea 
după criterii îmbunătățite a perso
nalului muncitoresc și lehnlco-ad- 
minislratlv, au fost „motoarele" -deo
sebit de eficace ale realizării unor 
înalți indicatori cantitativi.

Poale e cazul să arătăm ’că 
1067 pină în 
nerii petrlleni 
proape 
e de 
primul 
toarele 
nul de 
coperirea Iu rodul de cărbune dat 
țării și care se prefigurează In anii 
care vin din ce în ce mal bogat.

rea salariului tarifar în cîștigul lo
ial va crește simțitor, prin include
rea in salariul tarifar a celei mai 
mari părți din actualele adaosuri 
din acord și premii. In vederea di
ferențierii 
vechimea 
unitate și permanentizării cadrelor, 
se introduce un spor peste salariul 
tarifar, stabilit pe tranșe de vechi
me, în cote de 3—10 ia sută. Ac
tuala hotărîre prevede un sistem de 
premiere a salariatelor care obțin 
rezultate deosebite in muncă. De 
asemenea, pentru creșterea cointere
sării salariatilor in ridicarea eficien
tei economice a activității întreprin
derilor, se prevede acordarea unor 
premii anuale (gratificați! \ legale 
de depășirea prin efort propriu a 
beneficiilor planificate.

Posibilitățile de cointeresare ale 
noului sistem de salarizare vor crea 
condiții pentru a stimula preocupă
rile colectivelor întreprinderilor in 
organizarea superioară a producției 
și a muncii, folosirea rațională a 
capacităților de producție și a tim
pului de lucru, aplicarea normelor 
de muncă fundamentale și reduce
rea consumurilor de materiale, in 
vederea creșterii productivității 
muncii și reducerii cheltuielilor .de 
producție.

Reprezentind o nouă și grăitoare 
confirmare a grijii permanente a 
partidului și guvernului pentru ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii, hotărîrea va constitui 
pentru lucrătorii din industria ali
mentară un puternic imbold în rea
lizarea sarcinilor planului cincinal, 
în creșterea eficientei economice, 
gospodărirea cu mai multă grijă a 
mijloacelor materiale și bănești, 
contribuind astfel la satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerințelor 
de produse alimentaro ale populației.

salariilor în raport cu 
neîntreruptă în aceeași

Ridicarea nivelului instruc
Hv«educafiv

a suitorilor in cărbune: o iu
de acest gen efectuată ma

in patru pînă la șase, săptă- 
este acum terminală în patru 
la șase schimburi <le echipa

din 
momentul de față mi

au beneficiat do 
1 milion lei prune. Nici nn 

fost

a-

mirare: anul 1968 a
an în care absolut toate sec- 
și-au realizat și leDăsit pla- 
productie.Răsplalj iși are a-

preocupare
permanentă a școlii

VICTOR BĂDĂU 
Inspector școlar șef 

pentru municipiul Petroșani

S coala generala obligatorie con
stituie principalul factor de 
instruire și educare comunistă 

tinerelului, de ridicare â niveluluia 
de cultura și conștiință a întregului 
popor. Problema instruirii temeinice, 
multilateral și cea a educării copi
ilor în spiritul înaltelor idei ale so
cialismului și comunismului consti
tuie o problemă de cea mal mare 
Însemnătate pentru viitorul tării 
noastre.

Calitatea muncii in domeniul în- 
vățămîntului indică o justă orientare 
politică și ideologică, o temeinică 
pregătire profesională și o continuă 
preocupare pentru perfecționarea 
măiestriei pedagogice. Nu in • toate 
școlile din municipiu a existat Insă 
o preocupare permanentă fată de 
organizarea șl desfășurarea în mod

științific și eficient a muncii comi
siilor metodice, a cercetării șliintifi- 
co-pedagogice și de specialitate, față 
de problemele majore care trebuie 
să se dezbată in consiliile pedago
gice și cercurile pedagogice și. în 
mod deosebit, față de pregătirea fie
cărui cadru didactic pentru lecție, 

‘ față de elevii cu lipsuri în cunoștin
țe. pentru îndrumarea studiului indi
vidual al elevilor și față de preocu
parea pentru olimpiade și excursii 
a elevilor talentați. cu preocupări 
susținute la anumite discipline. Ase
menea probleme, care stau la baza 

.ridicării continue a calității învătă- 
mintului. la baza ridicării prestigiu
lui
se

fiecărei școli, sînt neglijate și 
desfășoară cu multă stipcrfioiali-

(Continuare in pag. a 3-a)



2 STEAGUL RO$U
nr minicA 2« ianuarie 19»9

Facefi 
plata, 
vă rog!

știți de ce nu se înfăptuiesc 
visele ’ Nu ! Vă spun eu : pen
tru că nu se pot 'nfAplui Prac
tic. șl sper că nu deocamdată, 
este singura situație ..văzută’ 
undeva, pc care emul contem
poran, al secolului 20 n-o poa
te realiza. Viseii, de exemplu, 
că o vacă și-a deschis amenin
țător botul să te înghită. Te 
trezești qemînd, după care, fi
rește, rizi. Visezi că. aplecin- 
du-te pe fereastra (11 avionu
lui. ai alunecat afară, urmind 
să amerizczi intr-un ocean, la 
zeci de kilometri de cine știe 
ce insulă. Răcnești, asuzi și... 
deschizi ochii în pal. la căl- 
durică. Adolescentă fiind, vi
sezi că Alain Delon s-a des
părțit de Nathalie și te-a ce
rul mamei în căsătorie. A doua 
zi nici nu îndrăznești să po
vestești colegei de bancă, să 
nu te zeilemisească. Dar cile nu 
se visează !

Eu. aseară, obosit și chinuit 
de cuiul unei intîmplări de 
peste zi înfipt în encefal, mă 
gindeam că o să am un somn 
fără vise. Aș ! De cum am a-

FOILETON
dormit m-arn și așternut pe vi
sat. Se făcea că eram un fel 
de inspector special la Scot
land Yard, însărcinat in po
litia capitalei Englandului cu 
descoperirea și... arestarea ciu- 
bucarilor. Era aproape noapte, 
ceață, ger. Intirziasem intr-un 
magazin universal și, supărat 
din cauza unui mic eșec, tră
geam dinlr-un trabuc într-o 
stație de autovehicule. Și aș
teptam prima ocazie pentru a 
mă deplasa în Hide Park, un
de eram căutat cu nerăbdare. 
Nu-mi amintesc de ce, dar nu 
trecea nici un omnibuz în di
recția dorită de mine. La un 
moment dat, cînd buza de jos 
începuse să mi se clatine din 
cauza nervozității, un microbuz 
s-a apropiat vertiginos. Și a 
frinat pe neașteptate. Mi-am 
rotit privirea, eram singur. 
Deci, așteptau să urc eu. Fără 
să întreb, fără să mă-ntrebe 
cineva, am deschis portiera și 
m-am instalat comod. In spa
tele meu, doi tineri se giugiu
leau pe întuneric. In față, două 
femei cu bagaje. Lingă șofer, 
un tînăr, probabil cunoscut sau 
urielen cu conducătorul vehi
culului. Lingă mine, un inginer. 
De unde știu ? Am mirosit. De 
fapt, șoferul s-a dat în vileag, 
adresindu-i-se mai tîrziu cu o 
întrebare oarecare.

începusem să meditez; în 
fond, erau două alternative: 
ori m-au recunoscut și au vrut 
să mă „servească", ori nu mă 
cnnosc și așteaptă ciubuc! 
Deși nu-mi displăcea even
tualitatea că sînt cineva, par
că totuși profesiunea mă deter
mina să aleg a dona variantă. 
Tmi făceam planuri cum să-l 
nrind. Mă hotărîsem, nu după 
mult timp de cind înqennn- 
chiasem pe gînduri, ca, în mo
mentul coborîrii, să-ntreb fleg
matic „Vă datorez ceva?". Și 
dacă voi observa vreo mină 
întinsă, sau vreun buzunar... 
căscind. să-mi scot legitimația 
si să Ie... indic direcția spre 
cel mai apropiat post de poli
tie. Surîdeam în umbra, ne
răbdător. Ia un colț, inginerul 
a coborît pentru două minute. 
Si... cumpăna presupunerilor 
mele s-a aplecat înspre aștep
tata satisfacție. Șoferul a aprins 
becul și, înforcindu-se să ne 
vadă, a rostit calm, cu o voce 
ce nu suferea... <~ontraziceri : 
Pentru că tot am oprit, faceți 

și plata, vă rog ! Hait ! L-am 
prins, mi-am zis în barbă. Și 
— deștept sini doamne ! — am 
scos porlmoneut și i-aro în
tins cinci lire. La fel au făcut 
s: ceilalți. In afara aproape
lui, care zimbea satisfăcut, 
qîndindu-se, cred Ia ginul pe 
care-1 vor consuma împreună. 
După ce a revenit inqinerul 
si porniserăm din nou Ia 
drum, am strigat subit: „Sta- 
I» Le-am spus cine sini, șo
ferul ne-a restituit lirele, și 
ne-am avînlat înspre poliție. 
Mi-am reaprins tacticos trabu
cul și am început să rîd...

...Și rînd ceaiul a țîrîit pe 
noptieră lot rîdeam ! Și s-a 
făcut lumină afară, si-n capul 
meu. Si mi-am amintit că am 
fost seara la Vulcan și că mi
crobuzul 32 B 5246 m-a ..cules" 
de pe drum. Și că am dat șo
ferului 5 lei. Și că n-am în
drăznit să-i zic nim’c de ciu
buc. Că așa sînlem noi, oameni 
buni ! Dar, mi-am mai amintit 
un lucru : că doar finalul „fil
mului" din vis n-a fost iden
tic cu cel din realitate.

Vedeți, deci că visele nu 
pot să se-mpllnească intruto- 
tul 1

Adrian CONDOR

ȘTIINȚÂ-TEHNICĂ-ȘTIINȚÂ-TEHNICj
Geologul electronic
Cind se forează o sondă nouă, e- 

șantioancle de minereu sînl trimise 
la laborator pentru efectuarea de 
analize chimice. Geologii pol stabili 
caracteristicile acestora abia după 
ce au consultat formularul de ana
liză.

Conform unui nou procedeu, în 
sondă se coboară un obiect ce sea
mănă ou o țeavfi nu prea marc și 
de la oare pornesc fire spre un In
strument do dimensiuni reduse. Du
pă oscilațiile acolul-lndlcalor pc scală 
se poate determina dacă minereul 
respectiv este bogat sau sărac.

Feromelrul de sondă „MF-1", rea
lizat la Institutul de geofizică ni fi
lialei din Ural al Academiei de ști
ințe a U.R.S.S.. funcționează pe baza 
faptului că în marea majoritate a 
cazurile zăcămintele de minereu 
de fler sînt constituite din magnelită, 
un compus al flerului, cu proprietăți 
magnetice. Natura minereului poate

H determinată suficient de precis 
după legătura dintre conținutul do 
magnelilă din minereu și permeabi
litatea șa magnetică.

Instrumentul osie tranzistorizat șl 
cînlăreșle 3,5 kg.

Laserul determină 
direcția de săpare 

a tunelurilor
„Siemens Akliengosclschaft" (R.F.G.) 

a realizat un laser pentru corectarea 
direcției mașinilor de săpare la să
parea tunelurilor.

Un laser cu heliu-neon, cu puterea 
între 5 și 10 MW, este fixat pc ta
vanul tunelului, de undo proiectea
ză o pată colorată intensă pe un disc 
special al mașinii de săpat. Acest 
dispozitiv optic permite mecanicului 
să delecteze și să corecteze orice 
deviere de la axa longitudinală a mași
nii de săpat. Cu ajutorul unei camere 
de televiziune, pala luminoasă poa
te fi transpusă pe tabloul de coman
dă al mașini.

Procedeu 
de construire 

a unei case In 6 ore
Firma „Midwest Aplied Science 

Corporation" din statul Indiana 
(S.U.A.) a elaborat un procedeu Ieftin 
de construire a caselor cu folosirea 
rășinii epoxidicc spumogene. Folo
sind noul piocedeu do construcție, 
doi muncitori pot construi în 6 ore 
o casă cu lin etaj și cu suprafața 
locatlvă do I 000 picioare2. In aceste 
condili costul unui picior pătrat de 
suprafață lotalivă reprezintă 3,8 do
lari.

In forma întărită, rășina epoxidică 
spumogenă constituie un material de 
construcție rezistent, omogen și sta
bil la intemperii. Pereții, acoperișul 
șl planșeele din această rășină se 
execută cu ajutorul unei instalații 
montate pe șasiul unui autocamion. 
Rășina epoxidică se pompează din 
rezervor sub presiune printr-o teavă 
profilată, montată la capătul brațului 
de alimentare. Acesta dă rășinii for

ma linul panou de construcție. Pe 
măsura Întăririi rășinii , țeava res
pectivă se depărlca/ă și astfel se 
construiește întreaga clădire.

Metoda 
de desulfurare 

a cărbunelui 
și țițeiului

Dr. Joseph Winkler a comunicat 
participanțllor la Congresul Societă
ții Americane de Chimie care a a- 
vut loc la Atlantic City, că a fost 
elaborat un procedeu economicos de 
micșorare a poluării aerului de că<tre 
gazele sulfuroase. Metoda constă în 
Îndepărtarea sulfului din cărbune sau 
țiței sau din amestecul acestora prin 
trlturarea cu fler pulverulent activizat.

Trilurarea flslonează In cărbuno 
sau țiței moleculele mari care conțin 
sulf și contribuie la reac|ia dintre 
fler șl sulf. Ga urmare se formează 
o combinație de sulf cu metalul ce 
se îndepărtează prin centrifugare.

VARIETĂȚI
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Apă mai scumpă 
ca laptele

In comuna Kladanj din Bosnia 
(R.S.F. Iugoslavia) au fost descoperi
te nu de mult izvoare de apă cu 
proprietăți terapeutice miraculoase. 
Astfel i s-a dat denumirea de „apă 
virilă", și acest „elixir al tinereții" 
a început să fie foarte căutat, mai 
ales în unele țări occidentale. Dife
rite firme din R. F. a Germaniei, 
Austria, S.U.A., Argentina, Columbia 
etc. au și încheiat contracte pentru 
exportul „apei virile’.

In virtutea unei asemenea cereri, 
colectivul unei fabrici de produse 
lactate din orașul Tuzla a găsit că 
este mai rentabilă să îmbutelieze 
„apa virilă" decît să se preocupe cu 
prelucrarea și vînzarea laptelui. Ast
fel, în urma reprofilării, întreprinde
rea a început să îmbutelieze în fie
care zi cîte 20 000—25 000 sticle de 
„apă virilă" pentru care va obține 
și valută. Numai anul acesta între
prinderea va trebui să îmbutelieze 
circa 70 000 000 litri de apă destinată 
exportului.

Tablouri 
care... încălzesc

Pină acum se cunoștea hîrlia de 
tapet care încălzește. Iată, însă, ceva 
și mai extravagant: opera de artă 
care încălzește. ,

Intr-adevăr un fabricant britanic 
propune tablouri pentru a fi agățate 
de pereții locuințelor, dar care fac 
în același timp oficiul de radiatoare 
electrice l Ele au dimensiunile de 
120X45X4-5 cm și există de pe a- 
cum în 12 motive „artistice" impri
mate în relief pe o placă de alumi
niu anodizată, de culoare aurie. Pla
ca se încălzește pe întreaga ei su
prafață sub efectul trecerii curentu
lui electric și asigură încălzirea prin 
radiație.

Temperatura suprafeței nu poate 
depăși 86 grade G, ceea ce elimină 
orice pericol de accident și face inu
tilă o reglare prin lermostat.

O ramă de lemn exotic comple
tează aceste tablouri, care combină 
utilul cu plăcutul.

Elefantul 
care vorbește 

la telefon
In diferite boxe ale animalelor 

din grădina zoologică „Wilhelma" 
din Stuttgart se află telefoane desti
nate paznicului. Telefoanele respec
tive sînt legate de centrala telefo
nică. Recent, centralista s-a speriat 
cînd a văzut aprinzîndu-se pe ta
bloul centralei telefonice beculețul 
boxei elefanților și a auzit în același 
timp în receptor niște fornăituri pu
ternice. După repetarea misteriosului 
apel, telefonista a alarmat serviciul

de control. Tehnicianul a sosit însă 
prea tîrziu: „misteriosul" interlocu
tor de la capătul firului, tînărul e- 
lefant „Mysore" sfărîmase între timp 
aparatul cu trompa.

Un alt aparat așezat de reporteri 
curioși în același loc, a avut după 
clteva minute o soartă Identică.

Se pare că „Mysore" este primul e- 
lefant din lume care a încercat să 
comunice cu lumea exterioară prin 
telefon.

Lexicon 
international 

al colecționarilor
După 15 ani de pregătire, la 

NUrnberg a apăyut „Lexiconul inter
național al colecționarilor". Autorul 
lui este Karl R. Pawlas, el însuși un 
pasionat colecționar în mai multe

Frumusețea Iernii

Foto: B. Fritsch

Perspectivele anului 2000
• Gospodina peste 30 de ani
• Procurarea alimentelor
• Bucătărie automatizată
• Cuptor cu ultrasunete
• Aspirator de praf automat
• Comenzi prin radiotelefon
• încălzire Ia comandă
• Mondoviziune acasă

Actualele aparate electrice de uz 
casnic, cu care se mlndrește orice 
gospodină, vor deveni în anul 2000 
doar niște obiecte de muzeu. Lo
cul lor îl vor ocupa aparate „as
cultătoare" dotate cu creieri elec
tronici. Atunci va fi suficient ca, 
înainte de a pleca de acasă, gospo
dina să apese pe butoanele cores
punzătoare pentru ca toate „ordine

le" cu privire la prepararea mincării 
și orînduirea locuinței să fie execu
tate întocmai. Firește, gospodina va 
trebui să aibă unele cunoștințe de 
electronică pentru a putea manipula 
aparatele respective.

Peste 30 de ani. gospodina va in
tra înlr-un magazin cu autoservire 
și se va opri în fata unui șir de bu
toane plasate pe vitrinele în care

se vor afla diferite produse. Dupi 
ce va apăsa pe butoanele cu produ
sele alese se va deplasa mai depar
te pentru a plăti mărfurile aduse în 
fala ei de un transportor cu bandă.

★

Bucătăria gospodinei din anul 2 000 
va fi complet automatizată. Ea va 
trebui doar să dozeze alimentele de 
gătit, să Ie pună în vasele cores
punzătoare, să fixeze pe contor ora 
cînd va trebui să fie gata mîncarea 
și apoi ea va putea pleca fără nici 
o grijă de acasă. De rest va ocu
pa calculatorul electronic. Desigur că 
pentrfj mincărurile mai deosebite, 
gospodina va folosi și vase specia
le.

★

CU ȚINTA

l_

domenii — pantofi și ghete, arme 
de toate felurile, muniții, bancnote, 
fotografii de uniforme, decorații, 
timbre, ilustrate, ziare și reviste.

Lexiconul, care cuprinde 380 de 
pagini, citează 14 287 de colecționari 
din 98 de state; pasionați de colec
ționarea a 4 182 de obiecte diferite. 
Locul întîi îl ocupă filateliștii. Ur
mează apoi colecționarii de antichi
tăți din diferite domenii. Aceștia 
sînt pasionați îndeosebi de obiecte 
de artă din epoci diferite, cărți, ta
blouri, grafică, mobilă, porțelanuri, 
covoare și bijuterii. Potrivit lexico
nului, marile celebrități, sau cei care 
se consideră ca atare, colecționează 
de obicei obiecte foarte costisitoare, 
dar convenționale. Oamenii de rînd 
sînt de obicei pasionali de lucrurile 
Ieșite din comun sau de cu.rio.zită,țL

u IM O R
\ DOUA PRIETENE DISCU- Din Africa: 11 expediem °
VAU : luni.

— Logodnicul tău îți cu- Din Londra: A sosit o pan-
noaște vîrsla ? teră vie. Unde se află sir

— Partial. Charles ?
♦ Din Africa: Sir Charles se

— Ge sofie are Boris 1 In- allă in panteră.
teligenlă, gospodină, frumoasă,
credincioasă.

— Dar ce, este poligram ? >A — Mieczvslaw, se pare că
yctl uitat că înainte de Anul
yiou ai împrumutai de la mine

V SCHIMB DE TELEGRAME: 1000 de zloji.
\ Din Africa: O panteră l-a — Am uitat ? Nicidecum 1
xsfișiat pe sir Charles. Este singura amintire irumoa-

Din Londra: Expediafi tru- să pe care o păstrez de la săr-
pul lui sir Charles. bâlori I

JOCURI
Podoabe
(triverb 4, 2, 6)

Slmion CETEAN 
Lupenl

DISTRACTIVE
Imperfecțiuni

(triverb 3, 1,6)

Nela PEȚANCA 
studentă

La Petrila, exact în 
fața restaurantului 
„Transilvania" este o 
static de autobuz. Și 
cum nu există un adă
post pentru călători, a- 
ceștia așteaptă în res
taurant. Pină vine ma
șina se mai încălzesc 
oamenii. Cu o țuică, cu 
un coniac; după... pre
ferințe. Unii mai uită 
că au plecat înlr-u”. loc 
anume, că trebuie să 
călătorească cu autobu

zul. Și, după ce înfirzle 
cam multișor în fața 
paharului, pleacă pe 
jos, în zig-zag. Alții, 
care nu termină berea 
pină vine autobuzul, 
pleacă cu sticla in mi
nă și continuă în aulo- 
tvz ceea ce au început 
i:\ restaurant. De multe 
ori, cînd apare autobu
zul, din „stația" „Tran
silvania" ies călătorii 
in grup si — fuga la ma
șină. Și ține-te la potic

neli, căzături, nasturi 
rupți, îmbulzeală, sudal- 
me... Pentru ca aseme
nea stări de lucruri să 
nu se mal repete, ar fi 
mai multe soluții : ori 
să se mute stația de 
autobuz, ori să se con
struiască un adăpost 
pentru călători. ori... 
Trebuie aleasă soluția 
cea mai bură. Cine tre
buie, să aleagă !

Proverbială
(Criptografie: 1, 2, 2, 7)

Mihai CODREANU
Petroșani

POȘTA RUBRICII
PELIN IOAN, Paroșenl: Ca

reul (neintilulat) este nelema- 
tic. In plus — Cuvintele ne
terminate (vezi 6 orizontal) 
nu sînt admise. Reiacețl-I.

CERCHEZ NICOLAE, Petro
șani : Am reținut cele două 
„triunghiuri". Așteptat!.

IOAN IUGA, Petroșani: Ca
reul „Iarna" e bun șl va apa
re.

1. IVĂNESCU, Lupenl: Pen
tru a alta părerea noastră des
pre careul „Luchlan" și despre 
„triunghiul" expediat, citiți 
răspunsul dat tovarășului luga. 
La careu însă trebuie refăcut 
colțul din dreapta jos, semiîn- 
chls.

PARDAv PETRU, Hunedoa
ra : „Peisajul de iarnă" va in
tra în curind in ziar.

Un cuptor complet transparent în 
care carnea și prăjiturile vor fi bom
bardate cu ultrasunete astfel ineît 
gradul de căldură să fie de la în
ceput uniform, atît la suprafață cît 
și în miezul mîncării, va sta la dis
poziția tuturor gospodinelor Micro- 
sondele vor „veghea" ca totul să de
curgă normal, iar dispozitivele spe
ciale vor stabili ordinea diferitoloj 
operațiuni, în funcție de felul mîn
cării. Ele voi4 „ști" cînd va fi gata 
mîncarea pentru a decupla apoi ge
neratorul de ultrasunete.

★

Pentru curățirea covoarelor șl 
pardoselilor gospodina va dispune 
in anul 2000 de o instalație pe care 
va trebui doar s-o pornească și s-o 
Oprească. Apăsînd numai pe un bu
ton. aspiratorul va porni stngu- la 
lucru, ca o broască țestoasă uriașă. 
Conceput pe bază de radar, aspira
torul va putea să ocolească ușor pie
dicile înlilnite în cale (mobilă, pe
reți) fără a produce vreo slricăciu-
ne.

★

In «nul 2000 gospodina va putea, 
dacă va dori, să evite plecarea în 
fiecare zi după cumpărături. De 
pildă, dacă timpul este urii, dacă 
nu se simte bine sau are oaspeți, 
ea se va așeza într-un fotoliu și va 
comanda prin videotelefon cele ne
cesare. Lucrătorul din comerț < -,ve 
primește comenzile va prezenta pe 
ecran mărfurile pe care dorește 
să le cumpere.

★

Toate orașele mai mici (Intre 
50 000—150 000 de locuitori) vor dis
pune de instalații proprii de, încăl
zire, prin intermediul unei centra
le termice mici, care va primi co
menzi de la focare apartament in 
parte. Un termometru special va 
controla temperatura și umiditatea 
în fiecare încăpere.

★

Televiziunea în culori va oieri 
ceh? mai variate programe <lo dis
tracție ce vor fi proiectate pe cra
ne mari cit un perete. Intrucît sis
temul de sateliți artificiali de tele- 
coipunicaiii va avea legături cu toa
te emițătoarele din lume. \a fl ne
cesară doar alegerea programul il.
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Conferința 
municipala 
a femeilor

(Utmnie clin oag. 1)
Prin dezbaterea profundă 

ciniloi ce revin comitetelor 
misiilor de lemei 
îmbunătățirea 
ce. edilitor-gospodorești, 
lionârii populației, 
tc l, perfecționării 
stru -.Hv-eoucativ 
dări: familiei, < 
copiilor in spiritul moralei noi, 
muniste, prin măsurile 
luate de Conferința 
participarea femeilor 
Jiului la rezolvarea c 
blen-e, 
pc c-- de desâvîrșîre a construcției 
socialiste, va cunoaște o creștere 
continuă.

U-Tn Conferinței municipale a 
femeilor succes deplin în desfășu- 
ra<ea lucrărilor sale I

a sar- 
și co

in legătură cu 
activității econom i- 

aprovi- 
ocrotirii sănă- 
procesului in- 

în școli, consoli- 
creșterii și educării 

—..«M co- 
î ce vor fi 

municipală, 
din Valea 

acestor prtf- 
oportul lor la înfăptuirea o-

ALTE PROPUNERI
DE CANDIDAȚI

I nr. 37. 38 și 39. întrunirile din ora
șul LI PENI an desemnat dront c«.n- 
didfiti pe lovai<ișa Cimpean Dumitra, 
pentru circumscripția electorală mu
nicipală nr. 167. pe tovarășii Nego- 
țtn losif, Gavrilă Daloa. Cimpean 
Dumitra și Raczck loan, pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești 
nr. 43. 44. 45 și 60.

la PETRILA a lost <1.semnal drept 
candidat tovarășul Ramba Mircea, 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 76, to’variiMi Florian Ro
zalia. Bulan Florian și Conica Florl- 
ca, pentru circumscripțiile electora
le municipale nr. 85, 86 și 64. iar 
Marhan Ana. Szclan Rozalia, Dobri- 
țan Maria, Ștefan Eugenia, Maxim* 
cîuc Viorica și Iancu Ion Aurel, în

circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 55. 56, 57. 58 13 șl 14. In adunări 
a’o alc(|„(or:]or din orașul VULCAN 
au fost <l< semnați drept candidat! 
tovarășa Slanchi Elena, in circum
scripția electorală județeană nr. 95, 
Gavtliu I aura, M a co vel Nlcolae șl 
Popianăs Dumitru in circumscripții
le eler loralc muncipale nr. 138, 128 și 
140, Petrescu Florea. Haber Fran- 
risc, Grădinara Ana, Angelesm Ște- 
fanla. Cojocarii I. Ghcorqhe și Cos
ting Nlcolae, în circumscripțiile elec
torale orășenești nr. 58, 59, 60. 61, 
40 și 4).

tn comuna ANINOASA a fost de
semnată drept candidată tovarășa 
Matei Ema, pentru circumscripția e- 
lectonală comunală nr. 43, 
BANIȚA tovarășii Mihuț loan 
nar Ilina, în circumscripțiile 
rele comunale nr. 4 șl 1.

nr. Iar la 
și Poe- 
eleclo-

a-

In aceste zile, pe artera principală a Petroșanlulul, Foto! A. HAVÎRNEANU
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Pentru o clrcnlaflc normalâ a mljloo 
celor de transport pe timpul iernii

tate tocmai din lipsa de 
din partea directorilor de 
tn loc să sacrifice cea 
parte a timpul ii acestor 
de conținut, esențiale ale 
Instructiv-educativ, afectează majori
tatea timpului problemelor adrainis- 
trativ-gospodărești — discuțiilor mi
nore cn cadrele didactice — fapt ca
re are repercusiuni deosebit de mari 
Ln obținerea de rezultate mai bune 
la învățătură și în munca de edu
care patriotica a elevilor noștri.

Acest fapt este ilustrat de altfel 
de rezultatele obținute la sfîrșitul 
primului trimestru — rezultate care 
după părerea noastră nu se ridică 
la nivelul condițiilor create și al 
posibilităților existente. Așa. de e- 

emplu, la clasele I—IV, din totalul 
de 9 545 de elevi — au rămas cori- 
genți 808 elevi, ceea ce reprezintă 
un pr . rlaj de promovare de 91,53 
la sută. La clasele V—VTU, din to
talul de 8 356 elevi înscriși sînt co- 
rigenți 2 084 — reprezentând un pro
centaj de promovare de 74,92 la sulă. 
Jar la clasele IX—XII, din totalul de 
1 480 elevi sînt corigenți 362 — re- 
prezentînd un procentaj de promovare 
de 75.41 la sulă.

preocupare 
școli, care 
mai mare 
probleme 

procesului

terară, cu operele Istorice din lite
ratura română și universală. De ase
menea. la grupa obiectelor de edu
cație estetică, s-au predat lecții cu 
ajutorul mijloacelor modeme audio
vizuale. proiect îndu-se diafilme și 
diapozitive, audiindu-se discuri cu po
vești. basme, poezii și cîntece.

Și 
a- 
la

că

F
ață de această situație se im
pune ca directorii de școli să 
acorde o mai mare atenlie 

muncii și activității comisiilor me
todice ale diriginlîlor, fată de activi
tatea practică desfășurată de către 
fiecare diriginte în parte — în mun
ca cu familia, cu fiecare elev și mai 
6>es fată de elevii care provin din 
lamiMile dezorganizate. Majoritatea 
directorilor de școli au urmării des
fășurarea procesului de invățămint 
prin asistentele efectuate Ia clasă, 
conslalîndu-se astfel că există inte
res vădit din partea colectivului de 
cadre didactice pentru pregătirea 
prealabilă a lecțiilor și desfășurarea 
fn bune conditiuni a acestora. Așa, 
de exemplu, la lecțiile de istorie — 
faptele și fenomenele istorice sînt 
prezentate in înlănțuirea lor logică, 
fapt care ajută pe elevi să înțelea
gă in mod didactic trecutul și pre
zentul societății omenești. Lecțiile 
sînt însoțite de schite ample la ta
blă. de utilizarea permanentă a hăr
ților iar pentru înlăturarea monoto
niei și imprimarea unui caracter a- 
tractiv lecțiilor se continuă tradiția

nn accent deosebit s-a pus, in 
acest an școlar, pe îmbogăți
rea laboratoarelor cu aparatu

ra necesară lucrărilor practice de 
laborator și a muzeelor școlare. Le
gat de această problemă se impune 
o mai mare preocupare din partea 
cadrelor didactice de specialitate fa
tă de utilizarea acestora, deoarece 
se constată că din lipsă de pricepere 
o serie de aparate se defectează 
nu pot fi folosite, cu toate că 
ceste aparate ajută considerabil 
înțelegerea fenomenelor naturii.

Este demn de relevat faptul,
învățătoarele — care predau la cla
sele I-a cu elevi de 6 ani — au reu
șit să formeze deprinderi de scris, 
citit și socotit acestor elevi. Corec- 
lînd zilnic temele do casă ale ele
vilor, au reușit să le imprime o scrie
re corectă și frumoasă.

Pozitiv este și faptul că majorita
tea învățătorilor și profesorilor sînt 
preocupați de problema confecționă
rii materialului didactic. Această 
problemă va trebui să stea și în 
viitor în atenția directorilor de școli.

La disciplinele reale — se aprecia
ză că în acest an școlaT profesorii 
pun un accent mai mare pe legarea 
teoriei de practică, pe rezolvarea 
de probleme, pe lucrările practice 
de laborator, pe experiențe, fapt care 
facilitează foarte mult posibilitățile 
de percepere și asimilare a cunoș
tințelor de către elevi. Se impune 
ca directorii să urmărească și mai 
atent și cu mai multă competentă 
folosirea la fiecare lecție a materia
lului didaotic. cît și modul în care 
cadrele didactice își pregătesc orele 
de laborator.

Se știe că, în orientarea întregii 
activități din școală a cadre
lor didactice — un rol însem

nat îl au consiliile pedagogice, co
misiile metodice pe specialități și 
cercurile pedagogice.

Din conținutul tematicii propuse în 
cadrul comisiilor metodice ’ se consta
tă că există o preocupare și o orien

PROGRAMUL I:

Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Pagini din opera „Istea
ța" de Carl Orff; 22.40 Moment poe
tic,- 22.45 Intîlnire cu jazzul; 
Concert din opere,- 0.05—5,00 
da nocturnă.

PROGRAMUL II:

23,15 
Estra-

î corale; 10.10 Curs de limba 
eză,- 10.30 Din muzica popoare- 

11.05 Almanah muzical; 11.45 
ii medicului; 12,00 Cîntece de

5,05—6.00 Program mir. 
miuiață; 5.45 Gimnastică; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 Revistă 
Slerară radio (reluare); 10.00 Prelu
cra 
en;i 
Joi 
fila:
Liv;u lonescu și Vasile Veselovski; 
12.20 Cronica plastică; 12,30 întâlni
re cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,10 Avanpremieră co
tiră ană; 13,20 Soliști șl orchestre de 
iDu/ică ușoară; 14.10 De ce? De 
unde? De cînd? (emisiune pentru 
școlarii din clasele a lll-a și a IV-a); 
14,30 Te apăr, te laud, te cînl. Emi- 
riune muzicală pentru ostași; 15,05 
Pe strune de vioară; 15,15 Memoria 
pământului românesc. „Tiparnița vea
cului"; 13.35 Concertul zilei; 16.00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,10 Șirag de melodii; 16X30 An
tena tineretului; 17,00 Muzică popu
lar..; 17,15 2 martie 1969 — Ale
geri ! Din cuprins: Gampania elec
torală la zi; 17,30 Cîntece patriotice;
17.45 Ora specialistului; 18,05 Muzi
că populară și ușoară; 18,30 Gazeta 
radio; 19.00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport; 19.30 Pe 
un picior de plai. Balade populare;
19.45 Ritmuri tinerești; 20,05 Tangouri; 
20,15 Teatru radiofonic. (Săptămâna 
I. L. Caragial'--). „O noapte lurtunoa- 
Eă" de I. L. Caragiale; 21,32 Șoapte 
de dragoste — muzică ușoara; 22,00

7,00 Muzică populară; 7,37 
fanfara; 8,10 Tot înainte 
pentru pionierij; 8,25 Melodii popu
lare executate la acordeon de frații 
Grlaiă; 9.J0 Curs de limba engleză;
9.30 Melodii care străbat lumea; 10,05 
Recital de pian Maria Fonito; 10.30 
Dumbrava minunată (emisiune pentru 
copii); 10,45 Pagini din opere,- 11.15 
Muzică populară; 11,45 Cintă Denise 
Constanlinescu și Will Tura,- 12.05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 De țoale pentru 
toți; 14,10 Muzică populară; 14,30 
Moment științific; 14,35 Melodii de 
ieri și de azi; 15,15 Prelucrări de 
folclor; 16,00 Recital de operă Mihail 
Știrbei;
cuvinte,- 17,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 17,10 Corul „Ma
drigal"; 17,30 Muzică populară,- 17.45 
Arii din opere românești; 18,05 Am
fiteatru literar; 18,30 Muzică ușoaTă 
de Mișu Iancu și Gelu Solomonescu;
19.30 Curs de limba engleză; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,30 Ora spe
cialistului; 20,50 Piese executate la 
țambal de George Pan lăzi; 21.40 Fo
rum științific; 21,50 Albumul cîntă- 
relilor celebri; 22,15 Medalion Edith 
PJaif; 22,30 Cronica plastică;
Tribuna tinerilor compozitori; 23.07 
Mari muzicieni interpreiind cicluri 
integrale; 23,49 Confesiuni muzicale,- 
0,08—1.00 Pagini simfonice contem
porane.

Cintă 
(emisiune

16,25 Cîntece cu... și fără

2240

BULETINE DE ȘTIRI. PROGRAMUL 
I: 5.00; 5,30; 6,00; 6.39; 9.09; 11,00; 
13,00; 15.00; 20 00; 24,00; 1 00; 2,00; 
4.00.

PROGRAMUL fi: 7.39; 10.00; 12.00; j 
14,00; 18,00; 19.00; 21.00; 23.00; 0.55.

din 
partea cadrelor didactice, fală de 
problemele concrete ale muncii ln- 
structiv-educative, probleme care 
concură în mod direct la ridicarea 
continuă a calității învățămînluluî în 
fiecare școală.

Un fapt pozitiv în munca metodi
că îl constituie renunțarea la refe
rate, care erau pregătite numai de 
citeva cadre didactice iar celelalte 
participau mai mult cu prezenta șl 
mai puțin cu cuvîntul.

Acum, la Școala generală nr. 6 Pe
troșani, de exemplu, s-a pus în dls-” 
cutia comisiei dirigintilor problema 
cunoașterii și formării personalității 
elevilor. Absenta referatelor a pri- , 
lejuit antrenarea tuturor cadrelor 
didactice la discuții interesante, care 
au reușit s'ă generalizeze experiența 
pozitivă și să se precizeze procedeele 
și mijloacele cele mai potrivite în 
realizarea cu succes a obiectivelor 
propuse în munca metodică.

In cadrul comisiilor metodice ar 
trebui să 
ble'me de 
tribuie la 
sional, la
de predare și verificare a cunoștin
țelor și a dozării acestora în funcție 
de obiectul predat, de numărul o- 
relor efectuate pentru o temă sau 
capitol și, în mod deosebit, în func
ție de gradul de percepere și asimi
lare al elevilor. Considerăm, că este 
bine ca încă de pe acum să se fi
xeze probleme de studiu, care să 
Implice cercetarea Îndelungată sub 
aspect teoretic și practic, iar la sfâr
șitul anului școlar să se facă o co
municare științifică, atit în fața con
siliului profesoral cît și în revistele 
de specialitate.

fie puse în discuție pro- 
specialitate. oare să con- 
ridicarea nivelului profe- 
îmbunătătirea sistemului

In timpul iernii, circulația autove
hiculelor se desfășoară mai anevoios 
decît în celelalte anotimpuri. Din 
cauza zăpezii și a gheții, drumurile 
devin mai greu practicabile. Lumi
nozitatea devine și ea dificilă pe 
viscol sau pe ninsoare, tar din cauza 
gerului instalația de răcire a moto
rului este predispusă înghețului. A- 
șadar, o serie de neajunsuri care, 
dacă nu sini preintîmpinate din timp 
prin măsuri corespunzătoare, duc de 
cele mai multe ori la avarierea au
tovehiculelor și, ce e și mai grav, la 
accidentarea de persoane. Vom ilus
tra aceste afirmații prinJ cîteva e- 
xemple „culese" de pe traseele noas
tre publice. în luna ianuarie a. c„ 
cînd accidentele de circulație s-au 
întețit.

In data de 4 ianuarie, autovehicu
lele nr. 31 — IID -r 2 140 și 31 — 
HD — 1 660, proprietate a Fabricii 
de pîine și. respectiv, a l.G.C. Pe
troșani. s-au „îmbrățișat” spre nedu
merirea și indignarea conducătorilor 
auto Mușleag Chirie și Gal Garol.

In 14 ianuarie, alte două autove
hicule s-au tamponat — un camion de 
la I.M.T.F. condus de șoferul Ionescu 
Mihai, cu autobuzul l.G.C. Petroșani 
condus7 de șoferul Crivăț Ion.

In ziua de 15 ianuarie a. c., auto
vehiculul cu nr. 21 — I-ID — 1 207, 
proprietatea autobazei T.A. Petroșani, 
a fost proiectat intr-un zid. Deși e 
un zid de sprijin, nu l-a putut „spri
jini” pe șoferul Cruceru. Ion de a 
nu provoca avarii camionului.

Am redat pe scurt floar^ cîteva ac
cidente de circulație din ultimul 
timp, care au avut loc tocmai da
torită faptului că conducătorii auto 
respectivi și șefii de garaje au per
mis ieșirea autovehiculelor în cursă 
fără a se verifica în prealabil starea 
lor tehnică, ignorîndu-se măsurile 
de prevedere și de preîntâmpinare a 
surprizelor neplăcute pe timp de Iar
nă. Conducătorii auto de pe aceste

autovehicule au neglijat o datorie 
elementară de care trebuie să tină 
seama orice șofer: aceea dc a-și 
echipa mijloacele de transport cu 
anvelope antiderapante, cu lanțuri, 
nisip, ștăngi, lopeți. Dacă, însă, unii 
conducători auto au „uitat” să ve
rifice starea tehnică a autovehicule
lor, iar șefii de garaje le-au permis 
plecarea în cursă fără nici un fel 
de materiale antiderapante, unor șo
feri nu le-a scăpat să se „aprovizio
neze” cu alcool. Conducătorii auto 
Mușleag Chirie și Popescu Mircea 
au condus autovehiculele sub influ
enta băuturilor alcoolice, provocînd 
accidente de circulație.

Cum însă iarna nu s-a încheiat, 
vrem să atragem atenția șefilor de 
garaje, conducătorilor auto că fără 
o întreținere tehnică corespunzătoa
re a motoarelor, fără dotarea auto-

vehiculelor cu materiale antiderapan
te șl fără conștiinciozitatea oame
nilor de la volan nu vom putea a- 
sigura o circulație normală a mijloa
celor de transport pe timpul iernii. 
De aceea, cît mal e timp, vor trebui 
luate toate măsurile de precauție 
pentru a nu mai avea ocazia să ne 
întâlnim cu „surprize" de genul ce
lor amintite în rîndurile de mai sus. 
In garajele unde autovehiculele au 
intrat nepregătite pentru iarnă, tn 
special la I.C.R.M., T.A.P.L., I.M.T.F., 
va trebui să se accelereze verifica
rea tehnică minuțioasă a autovehicu
lelor, dotarea lor cu diferite acceso
rii care să le permită ieșirea în cir
culație pe toată durata anotimpului 
friguros. Fără surprize I

DUMINICA 26 IANUARIE
8,30 Ora exactă. Cum va fi vre

mea ? Gimnastica de diminea
ță.

8,40 Pentru copii și școlari. Filmul 
artistic „Ctfiiasa zăpezii", 

10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii din 

gricultură. Legumicultura.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
15.30 Telex TV.
15,35 Duminică sportivă.

Retrospectivă olimpică Me
xico 1968' (III).

17,00 Magazin duminical.
19,00 Telejurnalul dc seară.
19,20 „2 Martie 1969". Monografii 

contemporane.
19,40 Telesport.
20,00 Varietăți coregrafice,
21,00 Film artistic — .Martin sol

dat".
22.30 Muzică ușoară cu Elena Nea- 

gu și George Răpcău.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

LUNI 27 IANUARIE

Constantin ȚIU 
căpitan de miliție

17,30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii din In

dustrie.
Limba franceză. Lecția 44.
Alma Maler — emisiune pen
tru sludenti.
Telejurnalul de seară.
Țara se pregătește de alegeri. 
Invitație la drumeție. „Ano
timpul alb".
Zoo. Din lumea furnicilor. 
Magazin științific.
Minte sănătoasă, corp sănă
tos — emisiune concurs cu 
premii.

22,10 Varietăți pc peliculă.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

18,05
18,30

19,00
19,30
19,45

20,00
20,25
20,45

Folosirea rațională a bazei tehnico- 
materiale asigură creșterea produc 
ției și a productivității muncii

(Urmare din pag. 1)

acestea 
fronturi 
abataje

să 
al 

de

fronturilor de lucru unde 
se dirijează. Existența unor 
experimentale — în special 
— ar îi, credem, deosebit de utilă
în acest caz, surprizele, destul de 
numeroase în 1968, pulînd fi elimi
nate. Creșterea indicatorului „încăr
carea mecanică în galerii" în 1968 
cu numai 7,6 la sută îață de 1965, 
deși în această perioadă numărul ma
șinilor de încărcat a crescut cu peste 
30, reflectă preocuparea la aceeași 
valoare în acest domeniu. O mai ra
țională tolostre a mașinilor de în
cărcat ar fi dus Ia mărirea număru
lui orelor de funcționare și, impli
cit, Ia creșterea vitezelor de înain
tare în galerii, problemă atit de 
mult dezbătută, dar rămasă încă în 
stare de punere în ecuație. Rezolva
rea ei cere mai multă operativitate

și preocupare din partea tuturor ca
drelor tehnice ale exploatărilor mi
niere. Graficele ciclice, trebuie 
prindă viață, nivelul profesional 
minerilor șefi de brigadă și
schimb, fiind în incontestabil pro
gres. Situația de fapt o cere cu In
sistență.

Extinderea abatajelor frontale a 
permis creșterea substanțială a capa
cității de 
șl faptul 
devenit o 
extindere, 
consumul de lemn în 1968 a fost cu 
5,5 ml/1 000 tone mai mic decît în 
1960, putem trage concluzie și asu
pra eficienței economice a acestor 
noi sisteme de lucru. Și aici, însă, se 
impune intensificarea preocupărilor 
pentru recuperarea, recondiționarea 
și, bineînțeles, refolosirea armături
lor metalice, alît din abataje, cît șl

producție. Dacă adăugăm 
că susținerea metalică a 
permanență In continuă 
că datorită acestui fapt

din galerii, influența acestei acțiuni 
asupra prețului de cost, nefiind deloc 
neglijabilă aceasta cu atil mai mult 
cu cît o parte a echipamentului de 
susținere provine din import

Dacă se are în vedere faptul că 
numai In 1967 suma Învestită pen
tru utilajele noi achiziționate a de
pășit 60 000 000 lei, că pentru 1968 
fondurile prevăzute fn acest scop 
au fost cu 20 000 000 lei mai mari 
față de anul precedent, se desprinde 
cu claritate importanța pe care o a- 
cordă partidul și statul nostru creș
terii gradului de mecanizare a mi
nelor din Valea Jiului. La această 
grijă nu i se poate răspunde decît 
printr-o preocupare susținută pentru 
folosirea din plin 
acestui important 
creșterii continue 
duclivitățff muncii 
cienței economice.

și cu pricepere a 
lond, în scopul 

a producției, pro- 
și, implicit, a efi-.

Un nou 
municipal

In prima etapă a returului cam
pionatului municipal de popice, 
chipa Jiul I Petrila și-a 
partenera de întrecere, Jiul 
trila, cu 5 044 p.d. la 4 873 
fra de 5 044 p.d. reprezintă 
record municipal, vechiul 
fiind de 4 998 p.d. și aparținând 
chipei Minerul Vulcan care-1 stabi
lise in cadrul aceleiași competiții 
la 3 aprilie 1965.

Așadar, componentă echipei Jiul 
I Petrila au intrat in posesia unui 
valoros record municipal pe care-1 
pol invidia multi iubitori ai jocului 
cu bila de textolit. lată și numele 
acelora care l-au stabilit: Torok 
ion _ 867 p.d., Enăchescu Ion — 
854 p.d., Mihăilă Aurel — 852 p.d., 
Szabo Ludovic - 848 p.d., Cozma 
Rudolf — 834 p.d. și Halasz Alexan
dru — 789 p.d.

e- 
întrecut 
II Pe- 

p.d. Ci- 
un nou 

record
c-

PRONOSTICUL NOSTRU 
concursul nr. 4 din 26 ianuarie 

1969
Bologna — Internazionale 
Cagliari — Atalanta 
Juventus —. Sampdoria 
Milan — Palermo 
Pisa — Napoli 
Roma — Torino 
Varese — Fiorentina 
Verona — Lanerossi 
Catanzaro — Brescia 
Genoa — Bari 
Lecco — Lazio 
Modena — Padova 
Reggina — Foggia

VREMEA

record
la popice

De remarcat că și trei component 
ai echipei Jiul II Petrila au depășit 
granița celor 800 p.d. Aceștia sînt: 
Kalman Adalbert — 861 p.d., Albu 
Gheorghe — 846 p.d. 
Iuliu — 823 p.d.

Tot în cadrul primei 
turului, Viscoza Lupeni 
propriul teren, replica 
de Ia Minerul Vulcan, 
oaspeții cu 4 617 p.d. la 
S-au evidențiat: Bloc Constantin și 
Schuler Bela de la oaspeți, Vereș 
Alexandru de la gazde. Meciul Pre- 

‘ părătorul Lupeni — Utilajul Petro
șani a fost aminat.

S. BALO1,
activist al C.M.E.F.S. Petroșani

Albu 
și Venczel

etape a re- 
a primit, pe 

popicarilor 
Au învins

4 256 p.d.

LUNI 27 IANUARIE

— 7 Noiembrie : Ulti- 
Republica: Noaptea;

PETROȘANI 
mul voievod; 
PETRILA : Praștia de aur,- LONEA — 
Minerul: Obsesia; ANINOASA : Tar
zan, omul maimuță; VULCAN: Do
sarul XII; PAROȘENI : Am întîlnit 
țigani fericiți; LUPENI e— Cultural: 
Neînțelesul; Muncitoresc: Împușcă
turi pe portativ; URICANI : Pirami
da Zeului Soare.

I. R. E. H. DEVA
Secția de distribuire

X
1
1
1

X 
X
2
1
2

X
2
1
1

Ieri, temperatura maximă înre
gistrată la Petroșani a fost de 
plus 1 giad. Minima a fost 
nus 3 grade.

PENTPU URMĂTOARELE
OF’’. : '•i'verr.e schimbătoare,

•nvlt noros. Precipitații siabe 
ormă de ninsoare.

mr
5î’’

de

24
cu

DE
cer

a energiei electrice
PETROȘANI

Anunță consumatorii de energie electrică din muni
cipiul Petroșani că începind cu data de 24 ianuarie 1969 
s-au schimbat numerele de telefon la centrele de ridi
care a deranjamentelor pe localități astfel :

PETROȘANI - telefon interurban
automat

- 1651
- 335

PETRILA-LONEA - telefon interurban 
automat

ANINOASA - telefon automat

VULCAN - telefon interurban 
automat

LUPENI - telefon interurban 
automat

Abanații vor anunța 
curent electric centrelor 
care sînt obligate să le

- 24
- 18

- 37

- 112
— 36 sau 96

- 145
- 32

telefonic orice întrerupere de 
de ridicare a deranjamentelor, 
remedieze.

Exploatarea minieră
VULCAN

ANGAJEAZĂ 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.

• 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 în funcții economice 
Salarizarea : între 1 100—1 450 lei/lună.

Relații suplimentare se vor cere la serviciul organiză
rii muncii al exploatării cu sediul în orașul Vulcan str. 
Crividia nr. 52, în fiecare zi între orele 7—15,30. Telefon 
(automat) 71394.

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunță publicul consumator, că 
în orașul Petroșani, la grădina 
Constructorul, s-a amenajat un 
BUFET care funcționează și pe 
timpul iernii, fiind deschis zilnic 

între orele 6 — 22.
Unitatea este nermanent airovizionată cu un sor
timent bogat de preparate din nroducție proprie și 

băuturi natura'e.
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Dezbaterile primei ședințe plenare 
a Conferinței de la Paris 
in problema Vietnamului

Buu 
din 

său, 
este

PARIS 25 — Corespondentul A- 
gei,'ies, Georges Dascal, transmite: 
In < adrui primei ședințe plenare a 
Conferinței de la Paris în problema 
Vietnamului, care a începui simbă- 
tă dimineață la Centrul de conferin
țe internaționale din strada Kleber, 
primul a luat cuvîntul Tran 
Kiem. șeful delegației F.N.E. 
Vietnamul de sud. In discursul 
el a subliniat că dorința F.N.E.
de a răuta, în cadrul actualelor ne
gocieri, „o soluție politică corectă 
problemei sud-vietnameze". Tran 
Buu Kiem a acuzat Statele Unite de 
a fi „sabotat în mod continuu* a- 
cordurile de la Geneva din 1954. In 
continuare, șeful delegației F.N.E. 
din Vietnamul de sud s-a pronunțai 
în favoarea „formării unui cabinet", 
avind ca sarcină „restabilirea păcii" 
în Vietnamul de sud, „încetarea a- 
gresiunii S U.A. în Vietnam și re
tragerea trupeloi americane și a 
celorlalte tari din Vietnamul de sud, 
crearea unu> Vietnam de sud inde
pendent, democratic, pașnic, neutru 
și prosper, reunificaiea pașnică a 
țării". In încheierea cuvîntării sale, 
Tran Buu Kiem a făcut cunoscut din 
nou programul politic în cinci

puncte al F.N.E,, anunțai la 3 no
iembrie 1968.

Următorul voibitor a fost Xuan 
Thny, șeful delegației R.D. Vietnam. 
El a arălal că „scopul Conferinței 
in patru de la Paris este găsirea 
unei soluții politice problemei viet
nameze pe baza respectării drepturi
lor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez: independentă,
suveranitate, unitate și integritate 
teritorială, drepturi recunoscute de 
acordurile de la Geneva din 1954 
asupra Vietnamului". Xuan Thuy a 
reafirmat cu acest prilej poziția în 
patru puncte a R.D. Vietnam, enun
țată de primul ministru al R.D. Vi
etnam, Fam Van Dong, în aprilie 
1965 ca bază de reglementare a 
problemei vietnameze, sprijinind, in 
același timp, programul în cinci 
puncte al F.N.E. din Vietnamul de 
sud. Șeful delegației R.D. Vietnam 
a condamnat continuarea raidurilor 
aviației americano de recunoaștere 
asupra teritoriului R.D. Vietnam și 
bombardarea unor regiuni populate 
din Vietnamul de nord.

După o scurtă pauză de 15 minu
te, a luat cuvîntul șeful delegației 
saigoneze, Pham Dang Lam.

El a încercat să justifice existen
ta actualului guvern de 
impotrlvindu-se 
militare aliate" 
sud.

Ultimul care 
fost Henri Cabot Lodge, șeful dele
gației americane. El a arătat că res
tabilirea păcii în Vietnam trebuie 
începută în mod practic prin elabo
rarea imediată a „statutului zonei 
demilitarizate" intre cele două părți 
ale Vietnamului. Următoarea etapă 
ar constitui-o, potrivit afirmațiilor, 
sale, „retragerea tuturor forțelor 
străine din Vietnamul de sud". Ca
bot Lodge a subliniat, de asemenea, 
că negocierile trebuie să vizeze 
instaurarea -păcii „nu numai în Vi
etnam ci și în întreaga Asie de 
sud-esl". El a cerul ca „acordurile 
de la Geneva din 1962, asupra Lao- 
sului, să fie luate în considerare", 
iar „independenta, unitatea și inte
gritatea teritorială a Cambodgiei să 
fie pe deplin respectate".

După o nouă pauză, reprezentan
ții delegațiilor R.D. Vietnam și 
F.N.E. din Vietnamul de sud au luat 
din nou cuvîntul respingînd propu
nerile șefului delegației S.U.A.

la Saigon, 
retragerii „forțelor 
din Vietnamul

a luat cuvîntul

SITUAȚIA POLITICA INTERNA 
DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 25 (Agerpies). — Agenția 
CTK transmite: Guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace a discutat 
actuala situație politică internă pe 
care o consideră foarte serioasă. 
Intr-o declarație dată publicității se 
subliniază că guvernul este ferm 
hotăiît să înfăptuiască politica de 
după ianuarie în mod consecvent, 
concret și pe baza termenelor reale. 
El nu va îngădui în nici un caz ca une
le presiuni extreme să-l abată de pe 
această cale. In declarația guvernului 
se arată că, în pofida faptului că ma
joritatea covîrșitoare a cetățenilor 
înțeleg și sprijină eforturile guver
nului, totuși unele tendințe spre a- 
narhie, însoțite de manifestări anti- 
socialiste, zdruncină consolidarea 
politică și economică a tării. In con
tinuare se aiată că grupările extre
miste exercită în permanentă pre
siuni asupra guvernului și organe
lor sale, prezentînd cereri care nu 
corespund intereselor cetățenilor și

sînt străine politicii stabilite în ia
nuarie 1968.

Guvernul a împuternicit 
nistrul afacerilor interne 
prindă măsurile concrete
în vederea asigurării ordinii și li
niștii în orașe și localități, pentru 
preîntîmpinarea 
legilor cehoslovace,
tualiei complicate de la 
nistrul afacerilor interne 
puternicit, de asemenea, 
șurile necesare împotriva 
periclitează liniștea și

pe mi
să între- 
necesare

New Jersey
New Jersey, stat indus- 
din S.U.A., învecinai cu 

statul New York, a izbucnit 
un mare scandal. William 
Brennen, procurorul adjunct 
al statului, a declarat, după 
o anchetă amănunțită, că 
„Mafia" a pătruns „în aproa
pe toate domeniile vieții" din 
New Jersey și că „lumea cri
mei se află in legătură chiar 
cu aleșii poporului" — depu
tății Adunării legislative a 
statului. Cel puțin 5 deputafi 
„sînt prea strîns legafi de or
ganizațiile criminale", far un 
al 6-lea este amestecat intr-o 
afacere aflată sub suprave
ghere juridică, aiirmă procu
rorul adjunct.

Dezvăluirile Iui Brennen au 
stlrnit neliniștea conducători
lor statului, pentru că, după 
cum scria .New York Times",

actiunilor contrare 
Din cauza si- 

Praga, mi- 
a fost îm- 
să ia mă- 
celor care 
securitatea 

locuitorilor capitalei. In caz de ne
voie, pentru îndeplinirea sarcinilor 
legate de menținerea linișlei și or
dinii in stat, se va recurge la aju
torul ostașilor Armatei Populare 
Cehoslovace.

Guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace a trasat ca sarcină mi- 
nistrului-președinte al Comitetului 
Federal pentru Presă și Informații 
să ia măsurile necesare, prin inter
mediul conducerii radiodifuziunii și 
televiziunii cehoslovace și a agen
ției CTK, pentru a asigura traduce
rea concretă în viată a politicii gu
vernului, astfel ca activitatea mij
loacelor de stat pentru informarea 
opiniei publice să corespundă efor
turilor guvernului.

★
PRAGA 25 (Agerpres). — Agenția 

CTK a transmis textul unei scrisori 
pe care Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, a adresat-o unor colective de 
muncitori și cetățenilor cehoslovaci 
care în ultimele zile i-au trimis nu
meroase scrisori si rezoluții.

I

„umbra oanvieafos <.uae asu
pra întregii Adunări legisla
tive a statului". Așa cum se 
intimplă în asemenea cazuri, 
Brennen este acum acuzat de 
„exces de zel" și de .lipsă

fie dusă la capăt ancheta a- 
supra .corupției oficiale" din 
New Jersey, apreciind că sta
tul New Jersey este „unul 
din centrele corupției" in 
S.U.A. și locul unde Mal ia 
define poziții importante.

Corupția în acest stal ame
rican pare a ii molipsitoare. 
Fostul primar și președintele 
Consiliului municipal 
Boodbrldge (statul New 
sey) se allă sub arest, 
acuzafi de un tribuna) 
ral că, In schimbul unor 
mari de bani, au făcut 
servicii" 
dus triale, 
dezvăluiri 
rupfiile din statul New Jersey 
constituie, in momentul de 
fafă, unul din subiectele prin
cipale 
presei

din 
Jer- 
fiind 
iede- 
sume 
„mici 

unor companii in- 
„Lantul" acestor 

cu privire la co-

care „inundă* paginile 
americane.

Ileana GHIRTU-DUMITRESCU

INUNDAȚII IN IRAN

PREZCnit mMESTi 
PESÎE HIE

HAVANA 25 — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite: Peste 2 000 de spec
tatori au fost prezențl in ma
rea sală a Teatrului Ctc din 
Havana, la primul spectacol 
oferit de ansamblul folcloric 
„Clocîrlla". Doinele, baladele, 
horele șl sirbele, călușarii ca 
și naiul, țambalul și cobza, au
zite șl văzute pentru prima 
oară in Cuba au entuziasmat 
publicul care l-a răsplătit pe 
solii artei populare românești 
cu îndelungi aplauze.

Publicul din capitala Cubei 
așteaptă cu mare interes seria 
de spectacole dale de ansam
blul folcloric „Clocîrlla".

Stockholm: piafa din 
clădirii Minisferului 
terne al Suediei.

PRAGA

Jan Palach
APELUL P.C. DIN ECUADOR

Am primit scrisorile dumneavoas
tră prin care îmi urați grabnică în
sănătoșire și vă mulțumesc pentru 
aceste urări — se spune în scri
soarea lui Al. Dubcek. Personal su
făr mult datorită faptului că în 
aceste zile serioase sînt tintuit în pat. 
Sper însă — și medicii mei curanti afir
mă acest lucru — că săptămîna 
viitoare îmi voi putea relua activi
tatea normală.

In scrisorile dv. îmi scrieți că 
este necesar să se facă totul pentiu 
ca oamenii din tara noastră să aibă 
o viată liniștită și siguranța activi
tății lor — se spune în continuare 
în scrisoare. Aceasta corespunde în- 
trutotul și eforturilor noastre. Do
resc să exprim - și pe această cale 
— asentimentul meu deplin fată de 
toate acțiunile pe care le-au între
prins în ultimele zile organele de 
partid și de stat. Sînt profund con
vins de faptul că trebuie să pieîn- 
tîmpinăm cu toată energia tot ceea 
ce ar putea periclita înfăptuirea 
programului pe care l-am . formulat 
în ianuarie și noiembrie anul tre
cut. Acest luciu îl doresc toti oame
nii cinstiți din Cehoslovacia.

In încheierea scrisorii sale,
Dubcek cere tuturor cetățenilor R.S. 
Cehoslovace „să acorde tot spriji
nul necesar conducerii partidului și 
guvernului, să nu admită acțiuni ne
controlate și să curme cu toată e- 
nergia orice încercare posibilă de 
manifestări provocatoare ale forțe
lor extremiste, care ar putea, în 
actuala situație încordată, să abuze
ze de sentimentele oamenilor cins
tiți și să provoace consecințe ire
mediabile".

PRAGA 25 (Agerpres). — La 
ianuarie, la Praga au avut loc fune
raliile studentului Jan Palach. Au 
depus coroane și au participat la fu
neralii reprezentanți ai guvernului 
și ai organizațiilor obștești, cadre 
didactice 'Universitare și studenti, 
delegați din partea unor întreprin
deri și instituții. Mii de locuitori ai 
orașului Praga și din alte localități 
au condus pe ultimul său, drum pe 
Jan Palach.

Al.

25

® STOCKHOLM. Ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Stockholm, Eduard Mezincescu, a 
fost primit de noul președinte al 
Camerei a doua a Rlksdagului (Par
lamentul Suediei), Henry Allard. Cu 
acest prilej, între președintele 
merel și ambasadorul român a 
loc o convorbire cordială.

CONSFĂTUIRE POLITICĂ 
AMERICANO-JAPONEZĂ

Ca- 
avul

UP1

ORIENTUL APROPIAT
• GUVERNUț. BRITANIC ESTE 
FAVORABIL REUNIUNII CELOR 

y patru

LONDRA 25 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a informai guvernul 
Franței că este în principiu favora
bil ideii unei reuniuni a reprezen
tanților color patru membri per- 
manenli ai Consiliului de Securitate 
în vederea discutării problemei 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
anunță surse autorizate britanice. In 
răspunsul adresat guvernului fran
cez, Marea Britanic consideră im
portant ca, o astfel de reuniune să 
fie organizată în cadrul O.N.U. și 
să constituie o contribuție la suc
cesul misiunii încredințate diploma
tului suedez Gunnar Jarring.

Guvernul britanic declară că fi
xarea datei unei reuniuni trebuie 
să facă obiectul unor convorbiri cu 
guvernele Interesate, precum și cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thanl, și trimisul său special în 
Orientul Mijlociii, Gunnar Jarring.

NEW YORK. — Agenția 
transmite că în localitatea califor- 
niană Sania Bai bara se desfășoară 
lucrările unei consfătuiri la 
care participă reprezentanți ai vie
ții politice americane și japoneze. 
Consfătuirea este consacrată exami
nării căilor de îmbunătățire a rela
țiilor acestor două state cu R.P. 
Chineză. La reuniune participă zece 
membri ai parlamentului japonez și 
o delegație de senatori americani 
condusă de senatorul William Ful
bright. Potrivit agenției citate, cele 
două părți au ajuns la concluzia 
comună că embargoul american a- 
supra comerțului cu R.P. Chineză a 
reprezentat un eșec și trebuie des
ființai.

• LAGOS. — Bunele oficii ale 
Suediei, Danemarcei și Norvegiei 
solicitate de Biafra în vederea ob
ținerii încetării focului și începerii 
negocierilor de pace, au fost res
pinse de autoritățile federale — 
nuntă AFP — reluînd 
v^rnamenbale nigeriene.
a focului așa cum a fost sugerată de 
către liderii scandinavi în mesajul 
lor este cu totul în afara problemei 
nigeriene. In dorința de a lăsa 
„porțile deschise", autoritățile 
subliniat totuși că vor examina 
atenție conținutul mesajului.

a- 
cercuri gu- 
O încetare

au 
cu

Cronica
Fată în țață

Au rămas în urmă campania 
electorală și alegerile, sînt pe cale 
să se stingă ecourile festivităților 
legate de instalarea celui de-al 37- 
lea președinte al S.U.A. și iată că 
Richard Nixon a rămas fală în fată 
cu cei patru ani ai perioadei pentru 
care a fost ales. Enuntînd la insta
lare ca obiective ale politicii sa'? 
viitoare instaurarea „oi dinii cuve
nit? care face posibil progresul și 
gaiantează securitatea vieții", „folo
sirea deplină a brațelor de muncă, 

le mai bune, un nivel superior in 
iul educației", precum și prin- 
potrivit căruia ..nici un om 

ale fi pe deplin liber dacă ve- 
său nu este liber", noul preșe

dinte s-a angajat in fata națiunii că 
ocupa de rc-zolvarea uaor pro- 
care preocupă de mult Ame- 

cum sînt: lichidarea șomaju
lui, stăvilirea criminalității, înlătu
rarea fenomenelor de segregație ra
sială.

Noul președinte a acordat alenlie 
și problemelor internaționale strin
gente ale tării sale, enunlindu-și 
pir gramul in acest domeniu prin an
gajamentul că „acolo unda pacea 
este necunoscută să o facem bineve
nită", iar ..bogăția noastră va putea 
fi transferată de la războiul dislru- 
gălcr la necesitățile urgente ale po
porului pe plan intern".

Pe planul politicii externe, acum, 
în primele zile ale activității sale, 
noua administrație americană este 
pusă în fata necesității de a face fa
lă unor 
sînt cele legate de tratai 
Paris, de negocierile in legătură cu 
situația din Oriental Apropiat, 
privire la dezarmare și. altele.

1<

nu

probleme importante, cum
■le ae la

cu

evenimentelor săptămînii
A

începerea 
tratativelor 

de fond 
în problema

v ietnameză
Opinia 

îpîîmpinat 
lnceperet 
privire 1<

„Scopul acestei conferințe în pa
tru. a declarat Ha Van Lau, adjunc
tul șefului delegației R.D. Vietnam, 
este căutarea unei soluții politice a 
problemei vietnameze pe baza res
pectării drepturilor naționale funda
mentale ale poporului vietnamez, a 
respectării independentei, suverani
tății, uniații și integrității teritoriale 
a Vietnamului, recunoscute prin a- 
cordurile do la Geneva din 1954.

Guvernul R.D. Vietnam, a spus el, 
participă la conferință avind o ati
tudine serioasă și plină de bunăvoin
ță. Statele Unite și Administrația de 
la Saigon trebuie să aibă aceeași ati
tudine. Numai in felul acesta confe
rința in patru asupra Vietnamului, 
pentru căutarea unei soluționări paș
nice a problemei vietnameze, va 
putea ajunge Ia un rezultat așa cum 
dorește poporul vietnamez, poporul 
american și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume".

Tran Hoi Nain, adjunctul șefului 
delegației Frontului National de Eli
berate din Vietnamul de sud, a sub
liniat, la rindul său, că delegația 
F.N.E. a demonstrat în mod clar do
rința sa ca lucrările conferinței să 
permită găsirea unei soluții corec
te pentru a se pune capăt războiu-

publică liuernatipnaia a 
Cu aprobare și speranță/ 

Conferințîi în patru cu 
la Vietnam.

lui și a se restabili pacea în Vietna
mul de sud pe baza respectării drep
turilor naționale fundamentale ale 
poporului șud-vietnamez. Împreună 
cu delegația iR.D. Vietnam, a spus 
el, delegația F.N.E. va adopta o ati
tudine serioasă și consecventă pen
tru a atinge acest tel.

Sosit la Paris, hinde a preluat con
ducerea delegației americane la tra
tative, Catyet Lodge a declarat că „a- 
cordă cea „mai mare importantă tra- 

americană 
? ii stă în putință pen- 

rfemne un succes". 
I | optimist al acestor 

' cum relevă obser- 
i.j de presă aflaji în 
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eciaț de pe acum 
il final a'

corela cea mai mare impi 
talivelor ș'i țjj'fi (delegația 
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cîerilor

cosmica

Trecînd in revistă rezultatele 
linute în explorarea Cosmosului în 
ultimele luni constatăm că în săp- 
tămina din urmă am fost 
realizării 
domeniu. 
„Soiuz-4" 
spațiu la 
una după cealaltă, 
„premieră' 
specialiștii din întreaga lume ca foar
te importantă, atit pentru realizarea 
unor călătorii cosmice spre Lună și 
alte planele, cit și pentru geofizică, 
astronomie, biologie. meteorologie, 
geologie, geodezie, topografie, navi
gație și pentru alte domenii ale șliin-

ob

martorii 
unei noi etape in acest 
Navele cosmice sovietice 
și „Soiuz-5" lansate 
o .distantă de 24 de 

au realizat 
cosmică, apreciată

in 
ore 

o 
de

tei. Toate aceste ramuri ale științei 
vor beneficia de pe urma stațiilor 
cosmice orbitale, a căior realizare 
practică s-a dovedit pe deplin posi
bilă în urma cuplării cu succes in 
spațiu a navelor „Soiuz-4" și „Soiuz- 
5".

Cu toate succesele incontestabile 
pe care le-a obținui omenirea în 
explorarea Cosmosului, ea știe încă- 
deslul de puțin despre spațiul extra
terestru. Stațiile orbitale vor consti
tui, fără îndoială un mijloc eficace 
de cercetare a spațiului cosmic, deo
arece de la bordul lor vor putea fi 
studiate planetele și stelele cu mult 
mai bine decît de pe Pămînt. Ele vor 
constitui, de asemenea, după cum 
relevă specialiștii, puncte intermedia
re pentru lansarea unor nave cos
mice spre alte planele, pe bordul 
lor va fi studiată influenta pe care 
o are imponderabilitatea asupra omu
lui in cazul rămînerii in Cosmos 
timp mai îndelungat și se vor des
fășura antrenamentele cosmonauților 
înaintea unor zboruri de lungă du
rată.

De aceea, dincolo de performan
ța tehnică, excepțională legată de 
cuplarea propriu-zisă a celor două 
nave cosmice sovietice în spațiu se 
poale afirma că știința și tehnica au 
realizat un pas Important pe calea 
lungă a explorării și folosirii Cos
mosului în scopuri pașnice.

Primirea entuziastă pe care locui
torii Moscovei au făcut-o miercuri 
la amiază celor patru cosmonaut! so
vietici — care au realizat programul 
de zbor și cercetare științifică sta
bilit pentru „Soiuz-4" și „Soiuz-5" — 
demonstrează încă o dată stima și 
admirația pe care oamenii „obiș- 
nuili" — locuitori ai pămîntului — 
o au pentru cuceritorii cosmosului.

P. BORIS
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TEHERAN. — Ploile neîntrerupte 
și zăpezile abundente care s-au a- 
bătul deopotrivă în ultimele trei 
zile asupra majorității regiunilor 
iraniene au provocat inundații. In 
provincia Khu Istan, în sudul tării, 
sute de case au fost distruse, iar 
numeroase sate sînt complet izo
late în mijlocul apelor.

Pagubele provocate de inundații 
nu se cunosc pînă în 'prezent. Căile 
de comunicații au fost în cea mai 
mare parte întrerupte. Calea ferată 
care leagă Teheranul de porturile 
Golfului Persic este blocată.
rutiere sînt și ele aproape în între
gime blocate, fie din pricina ava
lanșelor și a podurilor distruse, fie 
-lin pricina inundațiilor.

Căile

QUITO. — Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ecuador a 
adresat un apel tuturor 
populare și patriotice din tară 
tru a se uni în lupta comună 
potriva oligarhiei interne, în 
rarea libertăților democratice, 
tru stabilirea relațiilor diplomatice, 
culturale și comerciale cu țările so-1 
cialiste, pentru naționalizarea' bogă
țiilor tării, pentiu o reformă agra
ră democratică. Partidul Comunist 
din Ecuador arată că pentru înfăp
tuirea năzuințelor maselor populare 
este necesară o unitate largă a tu
turor forțelor populare și patriotice, 
în vederea unor acțiuni comune.

fortelor 
pen- 
îm- 

apă- 
pen-

INCIDENT EGIPTEANO-ISRAELIAN IN ZONA CANALULUI DE SUEZ

CAIRO 25 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat militar al forțelor armate 
egiptene se arată că sîmbătă la 
prînz două vase israeliene au în
cercat să se apropie de Canalul de 
Suez. Forțele aimate egiptene au 
deschis focul și au obligat navele 
israeliene să se depărteze spre sud.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei israe- 
liene a declaTat că bateriile de coas
tă egiptene âu deschis focul sîmbă- 
tă la oi a 12,30 (ora locală) asupra 
a două nave israeliene 
Iau în partea 
Suez. Nici un

DETAȘAMENTE DE PARTIZANI AU ÎNTREPRINS 
TALA VENEZUELEI

CARACAS. — In capitala Vene- 
zuelei a fost decretată „Starea de 
urgentă locală", iar politia a fost 
pusă in stare de alarmă ca urmare 
a atacurilor întreprinse in ultimele 
48 de ore de detașamente de parti
zani. Potrivit agențiilor de presă, 
două patrule ale politiei au fost a- 
tacate în diferite cartiere ale orașu
lui Caracas, în patru locuri au ex
plodat bombe, iar sediul unui sindi
cat și liceul „Antonio Jose de Su
cre" au fost ocupate de persoane 
înarmate, identificate ca fiind mem
bri ai Frontului de Eliberare Na-

care patru- 
de nord a Golfului 
vas nu a fost atins.

ATACURI IN CAPI-

Partizanii 
un depozit

tională din Venezuela, 
au ocupat, de asemenea 
de arme.

Potrivit relatăriloi agenției Asso
ciated Press, politia a arestat. peste 
30 de persoane bănuite de a fi acor
dat ajutor partizanilor.

® SAIGON. — La Satgon — rela
tează agenția France Presse — s-a 
anunțat oîtcial că de la începutul 
ostilităților in Vietnamul de sud, 
numărul avioanelor americane 
truse de forțele 
la 5 000.

dls-
patriotice se ridică

Tiparul l.P.H. Subunitatea Petroșani

• MOSCOVA. 
— Datele cu pri
vire la rezultatele 
definitive ale în
deplinirii planu
lui pe 1968, cu
prinse în comu
nicatul Direcției 
Centrale de Sta
tistică a U.R.S.S., 
demonstrează că 
economia sovie
tică a continuat 
să se dezvolte in
tr-un ritm rapid.
Venitul național
a crescut cu 7.2
la sută, față de
1967, producția
industrială — cu
8,1 la sută. Pro-
duclia mărfurilor
de larg consum,

.subliniază cornii-
nicatul, a eres-
cui intr-un ritm
mai rapid dec it
cea de mașini,
utilaje industriale
și de alte ' mij-
loace de produc-
tie.

U.R.S.S. : Ve-
dere din sala ma-
șinilor la marea
centrală hidro-
electrică, con-
struită la Kras-
noiarsk.


