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Sintem intr-una din halele spa
țioase ale Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani - la turnăto
rie. Aici se plămădesc piese din 
metal de diferite forme. Topitura 
incandescentă se toarnă in „tipar
nițe” și prind contur, rînd pe rînd, 
nenumăratele comenzi încredințate 
Colectivului secției. In stînga șl-n 
dreapta - stive înalte de piese 
lucrate. Deasupra, macaralele 
poartă părțile demontabile ale vii
toarelor mașini. Cele două cuptoa
re electrice prepara, în viitoarea 
flăcărilor dogoritoare, lichidul care, 
conform rețetei tehnologice de 
turnare, urmează să se transforme 
fn piese împlinite de oțel. Asist 
la oretențiosul complex de ope
rații de pregătire a formelor. 
Muncitorii din brigada comunistu
lui Gheorghe Scurtu sînt dispuși, 
cite unul sau cîte doi, la ramele 
metalice, introducînd modelul 
viitoarei piese, în copie fidelă, dar 
din lemn. în părțile rămase libere 
aștern cu migală un nisip special. 
Presează apoi cu un „bătător" 
pneumatic șl fac o armare cu aju
torul cuielor subțiri ca paiul. Nu 
se omite crearea unor canale în 
vederea evacuării gazelor în tim
pul turnării. Surprind în plin efort 
ne destoinicii Tudor Rusu, Carol 
Nagy și \tarin Ștefan. Hărnicia și 
priceperea lor își mina și 
blindajele pentru mornt
Deva și Baia Mare, capace?. 7>ari’ 
culbutoorele și matrițele des&J?.6 
profilelor TH necesare exploat<‘ri*  
lor miniere ale Văii Jiului, și . 
tele, capătă atributele realului. T3' 
resc și pe inginerul loan Bota, ,’e' 
ful secției. El își privește cu ,un“ 
drie și încredere „băieții"

In scurtul răgaz pe ,n’
găduie, maistrul Gh"or9"e Ma* 
ghiaru îmi desță: -aie un Pe; 
trecut nu demult. Sosiseră comenzi 
'din Baia Mare pentru morile de 
240 tone, și anume capace în 
greutate de 4 tone, depășind fie
care capacitatea de turnare a cup
toarelor existente. Oamenii n-au 
Bat înapoi. Cum au procedat ? 
Simplu I Au supradimensionat oale
le de turnare, executînd în ace- 

o supraîncărcare a 
s-a făcut însă 
șî răspundere, 
fost onorată

lași timp și 
cuptoarelor. Totul 
cu mare atenție 
Astfel, comanda a 
cum se cuvine.

★
In apropierea topitorilor și tur

nătorilor, o macara înclină reci
pientul plin înspre orificiul unei 
forme. Șuvoiul incandescent se □- 
flă pe calea împlinirii și muncito
rii de aici veghează ca totul să se 
'desfășoare normal. Metalul se 
scurge la înalte temperaturi, îm
prăștiind jerbe de foc 
Scîntei.

La plecare, maistrul 
ascultasem cu cîteva 
înainte a ținut să-mi

pe care îl 
clipe mai 

r _ ,----- — .... spună că
de cînd lucrează la această uzină
— sînt aproape 15 ani de atunci
- colectivul lui n-o rămas nicioda
tă sub plan, câ oamenii lui au 
căutat întotdeauna să-și îndepli
nească cum se cuvine datoria.

Gheorghe BOZU

r Inventar in
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Majoritatea sectoarelor
și-au făcut datoria

CLASAME NTUL 
hărniciei sectoarelor

Sect. I E. M. Aninoasa + 5 025 tone
Sect. V E. M. Lupeni + 3 737 tone
Sect. v E. M. Vulcan + 3 375 tone
Sect. v E. M. Petrila + 2 240 tone
Sect. III E. M. Petrila + 2 002 tone
Sect. II E. M. Uricani + 1 996 tone
Sect. v E. M. Lonea 1 957 tone
Sect. II E. M. Vulcan + 1 695 tone
Sect. III E. M. Lupeni + 1 684 tone
Sect. IV E. M. Lupeni + 1 506 tone
Sect. IV E. M. Aninoasa -1- 1 383 tone

Bilanțul primului tri
mestru din acest an a 
fost încheiat de către 
QG.V.J. cu rezultate bu
ne. Cele 14 606 tone de 
cărbune extrase peste 
plan în această perioa
dă, susțin pe deplin a- 
cest lucru.

Antrenate în marea 
Întrecere socialistă, ma
joritatea colectivelor de 
muncă ale sectoarelor

miniere de producție, în
drumate cu competență 
de către comitetele de 
partid, s-au mobilizat 
corespunzător și, desfă- 
șurînd o susținută acti
vitate în vederea reali
zării ritmice a planului, 
au obținut sporuri în
semnate de cărbune pes
te plan. Astfel, 22 din 
cele 35 
C.C.V.J. au 
după trei luni, să obți-

Preocupări pentru 
îmbunătățirea 

fluxului 
tehnologic la 

preparația Petrila
In ultima vreme, colectivul 

secției preparare a depus stră
danii în direcția îmbunătățirii 
fluxului tehnologic al produc
ției, pentru a se asigura con
dițiile cele mai prielnice reali
zării integrale a indicatorilor 
sporiți de plan.

Pentru o mai bună funcțio
nare a utilajelor, maistrul de 
schimb IOAN TOACĂ, șeful de 
echipă ROMEO CURETEAN șl 
muncitorii VASILE COSTEA, 
MARIN BONEA și TRAIAN 
OPRIȘA au adaptat tabla per
forată la sitele Zimmer, din 
fața jgheabului de alimentare, 
mărindu-se in acest fel și du
rata de folosire a acestora. 
Pe jgheabul de alimentare a 
sitelor au fost instalate lamele. 
Astfel, s-a mărit considerabil 
cantitatea de cărbune spălat 
cu care este alimentată fiecare 
sită și umiditatea cărbunelui 
s-a micșorat simțitor

Corespondentul nostru Victor 
Oprița ne mai informează că 
rezultate bune s-au obținut și 
prin introducerea lamelelor la 
centrifuga alimentată 
bune de 0—10 mm.

alesectoare 
reușit ca,

nă îndeplinirea și depă
șirea planului. Desigur, 
aprecieri i se cuvin fie
căruia dintre aceste sec
toare dar mal ales sec
torului I al E.M. Aninoa- 
sa care a dat peste plan 
5 025 tone și sectoarelor
V — E. M. Lupeni,
V — E.M. Vulcan, V șl 
III — E.M. Petrila, care 
au sporuri față de pla
nul trimestrial de peste 
2 000 tone.

Cu toate rezultatele 
bune obținute de cătro 
majoritatea sectoarelor, 
nu pot fi trecute cu ve
derea realizările slabe 
ale celorlalte sectoare, 
care, după trei luni, au 
acumulat un minus de 
35 826 tone. Dacă și a- 
ceste sectoare ar fi rea
lizat planul, rezultatele 
economice ale exploată
rilor, respectiv ale 
C.C.V.J., ar fi fost sub
stanțial mai bune. Dar 
așa, mina Lonca a fost 
păgubită cu 4 060 ’ 
Petrila cu 1 348 
Aninoasa cu 8 970 
Vulcan cu 11 396 
Lupeni cu 5 498 
șl Uricani cu 4 554

Față de această situa
ție, total necorespunză
toare, în care se află 
colectivele acestor sec
toare, se impune ca atîl

tone, 
tone, 
tone, 
tone, 
tone 

tone.

conducerile minelor, cit 
și conducerea C.C.V.J. 
să întreprindă de urgen- 
ții măsuri reale și efi
cace. Căci este de neîn-

■ țeles totuși cum la a- 
ceeași mină .(E.M. Vul
can), un sector să depă
șească planiîl cu 
tone, iar altul să 
nu în urmă cu ,
6 000 do tone. Oare în 
asemenea situații repar
tizarea planului pe sec
toare a fost cea mai ra
țională ? Asemenea stări 
de lucruri trebuie să dea 
de glndit și măsurile nu 
pot fi așteptate prea 
mult. Trimestrul II a în
ceput șl planul trebuie 
realizat ritmic, de către 
fiecare colectiv de mun
că în parte. Calificati
vul de • sectoare slabe, 
care nu-și îndeplinesc 
planul, trebuie să dispa
ră. Un cuvîrit hotărîtor 
în acest scop trebuie să-1 
aibă comitetele de par
tid de la minele în cau
ză, organizațiile de ba
ză, comuniștii, care sînt 
datori să-și mobilizeze 
tot potențialul moral șl 
material de care dispun 
pentru realizarea planu
lui.

Exemplul pozitiv al 
atîtor colective fruntașe 
trebuie urmat.

3 375 
rămî- 
peste
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La Craiova, a început cons
trucția complexului pentru valo
rificarea legumelor și fructelor

In zona industrială din vestul o- 
rașului Craiova a început construc
ția unui complex pentru valorifica
rea legumelor și fructelor. Acesta 
va fi echipat cu un uscător meca
nic avînd o capacitate de aproape 
1 000 tone, cu o secție de semiindus- 
trializare pentru circa 2 000 tone, 
un depozit-siloz pentru 5 000 tone 
de legume și fructe, un depozit de am-

balaje, o centrală termică și o statie 
proprie de întreținere auto. Com
plexul va realiza o gamă variată de 
produse deshidratate, conservate șl 
semiconsorvate. O dată cu darea lut 
în funcțiune — prevăzută la sfîrși- 
tul anului viitor — se creează po
sibilități pentru valorificarea supe
rioară a legumelor și fructelor din 
bazinul Craiovci.

In stațiunile balneo-climaterice de la munte și de la mare

Noi mijloace de transport

Cu vreo cîteva zile In urmă 
am surprins o discuție în fa
la ușii magazinului O.C.L. 
produse industriale din Vul
can Erau două femei, fieca
re cu cile un copil de mină, 
în jarul lor, alfi oameni se 
Io! mirau și încercau cu e- 
iorturi vizibile să 
ce scria pe o hîr- 
lie lipită de geam.
Bucata de hîrlle 
cuprindea următo
rul text : 
pentru 
din 6. i 
In 15 ir.
tiunea: .din 19 11] pînă în 27 
fir. Prima 
ră, dar a 
cu umilință 
cepul-o.

Atunci am auzit discuția;
— Acum, 7.lce una dintre 

cele două, trebuie să plec la 
Petroșani, să-i cumpăr pan
tofi.

— Eu nu merg astăzi. Vr.t 
aștepta să se redeschidă ma
gazinul...

Cele două gospodine șf-au 
continuat discuția lăcînd lat

A
In pagina a 2-a
• Continuarea DIALOGU

LUI cu reprezentanți ai 
colectivului Exploatării 
miniere Lupeni.

A
In pagina a 3-a
• TRIBUNA ȘCOLII.
• Note culturale.
• Prestigiul cărții științifi

ce românești.

at. 1»

V

*

W' i

•i.

Pe strada Republicii din Petroșani, alături 
de vechile locuințe, au început să se înalțe 
blocuri moderne, cu 10 etaje și 66 aparta
mente, placate cu plăcuțe ceramice : zilele 
trecute a fost predat cel mai nou bloc - B 1 e 
— al patrulea bloc ridicat în această parte a 
orașului nostru.

Adunare consacrată 
împlinirii a 24 de ani 
de la eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist
La clubul petroliștilor 

din Tîrgovlște a avut loo 
miercuri după-amiază o a- 
dunare consacrată Împli
nirii a 24 
eliberarea 
sub jugul

Despre 
evenimentului, despre suc
cesele obținute de țara 
vecină în dezvoltarea e- 
conomiel, culturii șl ri
dicarea nivelului de trai 
și despre relațiile de 
prietenie dintre popoa-

de ani de la 
Ungariei de 
fascist.

însemnătatea

rele român șl maghiar 
au vorbit Constantin Mo- 
toroiu, primarul munici
piului Tîrgovlște sl Joz- 
sef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la Bucu
rești.

Participant!! la festivi
tate au vizionat un film 
documentar înfățlșînd as
pecte din viata șl acti
vitatea poporului ma
ghiar.

Convorbiri oficiale intre 
miniștrii Corneliu Mănescu 
și Nicanor Costa Mendez

In cursul după-amie- 
zii de miercuri, ministrul 
relațiilor externe și cul
telor al Republicii Argen
tina, dr. Nicanor Costa 
Mendez, a făcut o vizită 
protocolară ministrului a- 
facerilor externe al Re
publicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, 

în aceeași după-amiază, 
la Ministerul Afacerilor 
Externe au avut loc con-

oliciale intre 
miniștri.

vorbirile 
cel doi

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelege
re reciprocă. Au fost a- 
bordate aspecte ale dez
voltării relațiilor dintre 
cele două țări și unele 
probleme ale situației in
ternaționale actuale.

(Agerpres)

Premiera piesei 
La ciorba de potroace"99

Teatrul „C. I. Nottara" 
a prezentat miercuri sea
ra în premieră pe țară, 
o nouă comedie de Ser
giu Fărcășan intitulata 
„La ciorba de potroace". 
Pusă în scenă de Sanda 
Mânu, piesa a avut in 
distribuție pe Nucu Pau- 
nescu, Dody Caian-Rusu.

Sandu Sticlarii, Ion Pu
nea. Mihai Heroveanu, 
Stefan lordache. Petrică 
Popa, Melania Cîrje, Geta 
Cibolini. Cadrul sceno
grafic este semnat 
ion Oroveanu, iar 
trația muzicală de 
Lucian lonescu.

(Agerpres)

de 
Bus
ing.

PENTRU CEL MAI FRUMOS,
mai îngrijit și mai bine

gospodărit oraș
RĂSPUNSUL
Consiliului
popular
al orașului
P e t r i I a

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al orașului Petrila, analizînd 
criteriile prevăzute în chemarea la 
întrecere lansată de Consiliul popu
lar al orașului Lupeni, pentru cel 
mai frumos, mai îngrijit și mai bine 
gospodărit oraș, își însușește această 
chemare și își propune să realizeze 
următoarele obiective:

Cetățeni harnk
străzi înfrumusețate

de frumos, cu privire la acțiunea rele, în lungime de 2 500 
străzile lor generală de curățenie a ml, dau astăzi un aspect 

mai frumoase orașului. Ei au curățit îngrijit. Cetățenii străzi- 
Petroșani, ce- curțile, au scos în stra- lor amintite mai sus sînt 
străzile Micu dă gunoaiele ce s-au hotărîțl să-și consolideze 

au strîns în timpul iernii, succesele, să păstreze

Iubitori 
dornici ca 
să fie cele 
din orașul 
tățenii din 
Clein și Arădanilor . .. . .
satisfacția de a li făcut le-au încărcat in cami- starea generală de cură- 
o treabă bună. oane, au curățit șanțu- țenie.

Mobilizați de organiza- rile de pe porțiunile ce Acțiunea se extinde. In- 
' car- le revin și au așternut trecerea pentru cea mal

Gh. zgură roșie pe trotuare, frumoasă stradă din co- 
Kovaci, Folosindu-se cu price- lonia de jos continuă, 

două pere și simț gospodăresc Cine o va cîștiga ? Se 
’ ' ' ' de

(ia de bază din
tier, de deputății
Elisei și
locuitorii ___ ___ . . , _ . . „
străzi au înțeles să răs- cele 440 tone zgură, pu- va cunoaște înainh
pundă cu toții la chema- să Ia dispoziția lor de că- ziua de
rea Comitetului executiv tre Serviciul gospodăresc
al municipiului nostru, al municipiului, trolua-

AI. 
celor

D. IOSIF

Dealul a devenit șes
terenul și— Merge treaba, mer

ge ?
— Trebuie să
Și . 

a luat 
deal de 
mîndu-1 
cui de 
Sebestyn și-a 
însă o dorință.

— Am făcut pînă aici 
cale destul de lungă. Ar 
fi bine să rămin și mîine 
să termin toată nivela
rea.

N-a rămas dar tovară
șul Vasile Negrescu, șef

nivelat 
în timpul cel mai

După buldozer, 
Intra în acțiune locuito
rii din cartier. Prin mun
că patriotică ei 
afina pămîntul, apoi 
va insămința iarbă, 
vor planta arbori, 
buști ornamentali 
flori. Terenul viran 
va transforma într-o 
moașă zonă verde și, 
probabil, pe o porțiune, 
în Ioc de joacă pentru 
copii. începutul s-a făcut.

A apărut acum vreo 
zece zile, în ziarul nostru 
un jurnal citadin în care 
se venea cu sugestia ca 
edilii orașului Petroșani 
să transforme în zonă 
verde, sau loc de joacă 
pentru copii terenul viran 
din spatele cartierului 
Carpați. Sugestia a prins. 
Duminică dimineața un 
buldozer nivela de zor 
terenul. Aparținea S.T.R.A. 
și era condus 
Ștefan Sebestyn. 
a venit tocmai de 
Petrila, la ora 7 înce
puse deja lucrul. La ora 
11 o bună porțiune din 
teren era nivelată.

asia 
scurt, 

vor

celor

realizarea planului fizic de in-

pînă

executarea lucrărilor prin con-

(Conlinuare în pag. a 3 a)
(Agerpres)

descifreze

de
Deși 

la

în acest an, precum șl a lucră- 
tehnico-edilitare aferente aces-

©
Iribuție voluntară in muncă in loca-

meargă. 
agregat 

un nou 
Iransfor- 
Mecanl-

® executarea în întregime, 
Ia data de 23 august 1969, a 
rilor 
tară

pînă 
lucră- 

votate prin contribuție volun- 
în bani;

©
vestiți! pe anul 1969 pînă la 25 no
iembrie, iar a planului valoric 
la 10 decembrie 1969;

— Cota t 400 ; 
Muntele Furnica;
— Kantzer; Bra- 
Tîmpa.
la Poiana Brașov,

© predarea în termen a
264 apartamente prevăzute a se con
strui 
rilor 
tora;

și de agrement

unde a

Trimestru bogat în vînzări

Foto Agerpres : I. Dumitru

Printr-o mai 
lajelor s-au

șl 
Pe 
al

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

prezen- 
cu-

cu venirea primăverii s-a 
ritmul lucrărilor de cons- - 
șantierul celui mai tînăr 
orașului Vulcan. La com- 

comerclal, zidurile se înalță

La Combinatul siderurgic din Galați lucrările de construcție ale furnalului nr. 2 care va avea o 
capacitate de 1 700 mc, a centralei electro-termice cît și viitoarea secție de lingouri de oțel se află 
intr-un stadiu avansat. Aceste obiective vor întregi capacitatea celui mai mare combinat al țării noas
tre. Aspect al secției de oțelărie.

două serii
felul de supoziții referitoare 
Ia evidentul inventar fragmen
tat In două serii.

Copiii Ilecăreau și ei:
— Mi ine deschid magazinul 

și atunci cumpărăm ce vrem...
— Ba nu, mai fac încă 

inventar /...
— Punem 

riu, a zis primul.

: .închis
inventar

II pînă
Ceva mai jos, men-

parte a fost cla- 
doua, mărturisesc 
că nu, n-am pri-

Nu știu pe ce-or 
fi pus pariu, pen
tru că n-am mai ur

mărit discuția. Dar și acum 
mă lot frămînlă o Întrebare 
(probabil m-am molipsit de la 
cei care așteptau deschiderea 
magazinului): ce-o ii cu acest 
straniu obicei de a se face 
inventa/ în două serii ? Poale 
că va urma cit de curînd și 
a treia I Ca în El fugitivo I 
Dar cine reprezintă, la Vul
can, pe El fugitivo ? Cetățenii 
care aleargă să vadă dacă s-a 
deschis magazinul, sau vreo 
vînzătoare de la magazin ?

în acest an se acordă o atenție 
deosebită înzestrării stațiunilor bal
neo-climaterice cu mijloace de 
transport și de agrement. De pildă, în 
stațiunile de munte au și început 
lucrările de construcție a patru te
leferice : Sinaia 
Cota I 400 —
Poiana Brașov 
șov — Muntele

Telefericul de
care va avea cabine, este destinat 
transportului turiștilor pe Postăvaru 
la o altitudine de peste 1 600 metri. 
El va atinge o viteză de deplasare 
de 7 metri pe secundă.

Un interesant proiect privind cir
culația în orașul Constanța și zona 
lilorarulul se află execuție la

Institutul do proiectare a construc
țiilor șl Instalațiilor de .gospodărire 
comunală — Constanța, i Intrucît în 
timpul sezonului de vară circulația 
atinge fluxuri foarte mari, se pre
văd lărgirea arterei do acces în 
Mamaia, reglementarea și organiza
rea modernă a circulației într-un 
număr de intersecții mai importan
te, precum și executarea unor pa
saje denivelate pentru pietoni. O 
atenție deosebită se acordă spo
ririi capacităților de parcare auto, 
atît în zona centrală a orașului 
Constanța, cît și în zonele de plaje 
din Mamaia și Eforie, îndeosebi prin 
construirea unor spații de parcare 
supraetajate.

puternicul 
pieptiș 
pămînt 
în șes. 
buldozer Ștefan 

exprimat

vor 
se 
se 

ar
și 
se 

fru-

întețit 
trucțil 
cartier 
plexul 
cu fiecare zi, se toarnă planșeele, 
se execută izolația, iar la primele 
două corpuri se fac pregătiri pentru 
turnarea pardoselii.

Pentru o mai bună corelare a 
muncii zidarilor și dulgherilor cu 
cea a instalatorilor, acolo

fost posibil și tuburile de
fontă au fost și vor fi pozate îna
inte de nivelarea terenului. în acest 
mod s-au eliminat o seamă de săpă
turi inutile. La înălțarea noului com
plex comercial își aduc contribuția 
brigăzile conduse de Ioan Dudas, zi
dar, Petru Mantea și Paraschiv 
Frîncu, instalatori și Nicolae Căples- 
cu, dulgher.

Iulian IORDACHE 
constructor, șantierul Vulcan

Aprovizionarea abundentă, 
tarea aspectuoasă a mărfurilor, 
rățenkx exemplară, sini atribute ale 
magazinului alimentar nr. 42, cu au
toservire, din orașul Petrila. Valoa
rea mărfurilor desfăcute către popu
lație prin acest magazin în primul 
trimestru din acest an însumează 
3 410 000 lei, ceea ce reprezintă o 
realizare de plan do 108 la sută.

bună păstrare a amba- 
realizat 4 000 lei eco

nomii la cheltuielile do circulație. 
La acesle rezultate au contribuit 
Constanța Brătuianu, Victoria Vîjei- 
lă, Elena Husar, Elisabeta Czano. ca 
do altfel întregul personal al uni
tății.
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Așr cum am anunțat, ?n ilarul de 
-i publicăm continuarea DIALOGU- 

1 TU cu reprezentanții Exploatării mi
niere Lupeni. (Vezi începutul coloc
viului în nr. 6 044).

0 cerință la 
ordinea zilei pentru 
minerul din abataj: 

specializarea 
multilaterală

REDACȚIA: Inlr-adevăr, organizarea ci
clică a lucrului în abataje duce la rezul
tate bune. Ce ne puteți spune despre spe
cializarea muncitorilor din abatajele Iron- 
laie ale sectorului pentru a putea respecta 
intru totul condițiile Impuse de ciclul pe 
care l-ați întocmit ?

log. N. Răspopa : Au lost cazuri cînd, datorită 
■mor avarii, muncitorii să fie obligați să nu exe
cute ove-Mii cu <are erau obișnuit! în abataj șl 
ce urmare operațiile prevăzute să fie compro
mise. Cu această ocazie s-a constatat că oricîlă 
străduință s-ar depune, specializarea are un cu- 
vînt greu, in sensul că nu s-a putut termina ope
rația la timp cu același randament. A$ vrea să 
subliniez că muncitorii, efectuînd aceeași opera
tic în fiecare zi în schimbul respectiv, au rea- 
lizat randamente mari. Intenționăm însă ca luna 
viitoare O scoatem trei fîșii la două zile. Asia 
înseamnă că nu se va mai putea respecta ciclul 
actual și va trebui ca toți muncitorii să fie spe
cializați pentru a efectua toate operațiile în 
abataj, adică pușcare răpire, montarea transpor
torului etc. Sper că vom reuși să realizăm o uni
versalitate n specializării muncitorilor din fron
talele noastre.

RFDACȚIA: Dopa cite am fost informați 
în unul din abatajele dv. frontale sau poate 
în mai multe, veți încerca să ajungeți la o 
capacitate de I 200 lone pe zl.

Ing. N. Răspopa : Ia ora actuală avem un aba
taj care produce in jur de 1 000 tone pe zi. Ln 
acest 8balaj se lucrează cu grinzi de 1.6 melrl 
cec ce a Tăcut ca producția să crească de la 
750 tone la I 000 tone pe zl. productivitatea ri- 
dicîndn-se de la 8 tone/post. pînă la 10 tone/post. 
In continuare, pentru ca producția în acest aba
taj să crească cît mai mult este necesar să se 
organizeze în plus extragerea unor fîșii supli
mentare.
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'Merea randamen- 
în abataje — 

cale sigură de 
sporire a eficienței 

economice
REDACȚIA: Ce ne puteți spune despre 

activitatea pe linie economico-financiară a 
sectorului, respectiv, despre munca depusă 
de conducerea sectorului, de întregul co
lectiv, pentru obținerea unei producții de 
cărbune cît mal ieftin, pentru reducerea 
consumurilor specifice la materialele im
portante ?

Ing. N. Răspopa: Realizarea unei producții șl 
a unei productivități cît mai ridicate în abatajele 
'ronțăie și respectiv pe sector au condus în ul
timă Instanță șl Ia rezultate bune privind scă
derea prețului de cost. Trebuie să arăt că și în 
cadrul sectorului V, ca de altfel în toate sec
toarele minei, există încă rezerve nevalorificate. 
'•f-aș referi în primul rînd la unele materiale care 
au consum ridicat în special armături de fier, 
care nu întotdeauna au fost refolosite. o parte 
din ele rămînînd în surpare. In ultimul timp s-a 
pus un accent mai deosebit pe acest factor, ur- 
mărîndu-se ca toate armăturile metalice să fie 
-coase la îndreptat și introduse din nou în pro
cesul de producție. Trebuie să arăt că în sub
teran noi pregătim instalarea unei prese de în
dreptat armături așa că va fi mai ușor; nu le 
’ om mai scoate la suprafață.'ci le vom îndrepte 
in mină pentru a putea fi din nou refolosite. 
De asemenea, mai sînt și alto materiale: con
ducte de aer comprimat, conducte de aeraj ele. 
cărora nu întotdeauna li s-a dat atenția cuve
nită pentru a fi adunate și refolosite. In ultima 
perioadă, și în această privință se face mai mult. 
In sfirșit, conlinuînd să ridicăm randamentele în 
abataj vom contribui în același timp la reducerea 
cheltuielilor de producție și bineînțeles la eco
nomii.

Creșterea 
eficientei economice, 

obiectiv major 
al întregului colectiv

REDACȚIA: Ce ne puteți spune despre 
modul în care conducerea exploatării, ser
viciul de planificare și celelalte servicii 
funcționale au urmărit eficiența economică 
și care sint problemele ce vă preocupă în 
prezent pentru îmbunătățirea activității 
fînanclar-economice și, respectiv, pentru 
creșterea eficienței economice ?

Ștefan Laszlo: Este cunoscut că în clapa 
tuală sarcina principală a tuturor întreprinde-

STFAGUL POSU

DIALOG

cu reprezentanți ai 
colectivului minier 
fruntaș pe ramură

Cum am ajuns pe primul loc? Ce vom 
face pentru a-1 păstra în continuare ?

COLOCVIU LA MINA LUPENI
Tovarășii ing. VASILE CIRIPERU, șeful exploatării, ing. ION POPESCU, inginer șef, ing. AUREL 

3VIOCUȚA, șeful sectorului transport, ing. NICOLAE RĂSPOPA, șeful sectorului V, ȘTEFAN LASZLO, șeful 
serviciului planificare, FRANCISC GALL, secretarul comitetului coordonator U.T.C., CONSTANTIN NĂSTASE, 
președintele comitetului sindical și IOAN RACZEK, secretarul comitetului de partid al minei, împărtășesc, prin 
intermediul ziarului, din experiența acumulată de acest harnic colectiv minier, în decursul unui an de muncă.

iilor este de a spori eficiența economică în pro
cesul de producție. Colectivul minei noastre 
depune o muncă susținută în acest sens. Mă voi 
referi la cîțiva indicatori din 1968 care, comparați 
cu indicatorii obținuți în anul 1967, arată cum 
a crescut eficiența economică a exploatării noas
tre. La lucrările de pregătire în steril ne-a preo
cupat creșterea indicelui de folosire extensivă a 
mașinilor de încărcai. Față de 78 la sută în anul
1967, acest indice a crescut la 86 la sută în anul
1968. Mai pe înțeles, dacă în 1967, din 7 mașini de 
încărcat au funcționat 5. în 1968, din 8 au funcțio
nat 7. .Acest lucru a contribuit la creșterea produc
tivității muncii la lucrările de pregătire în steril în 
anul 1968, cu 1.5 la sută, față de anul 1967. Ca 
o deficientă, semnalez că folosirea intensivă a 
mașinilor ,și utilajelor nu a crescut. Dacă în 1967, 
noi am încărcat cu aceste mașini 339 mc pe mașină 
si lună, în 1968 am încărcat numai 308 mc pe 
mașină si lună. Dacă și acest indice ar fi crescut, 
atunci, natural, și productivitatea obținută la 
pregătiri în steril ar fi fost mai mare.

O preocupare permanentă a existat în anul 
care a trecut pentru ridicarea gradului de meca
nizare a procesului de producție în abataje. Ast
fel, pot să arăt că tăierea mecanică în abataje față 
de anul 1967 a crescut de 3.7 ori. Această extinde
re a tăierii mecanice a cărbunelui în abataje, a 
influențat pozitiv productivitatea muncii care, în 
abatajele frontale, a crescut față de anul 1967 cu 
5,4 la sută. De asemenea, s-a manifestat o preocu
pare deosebită pentru extinderea susținerii me
talice. $i aici, rezultatele obținute reprezintă o 
creștere de 10 la sulă fală de anul 1967. Ca 
urmare, consumul specific de lemn de mină a 
scăzut de la 29,8 mc în 1967 la 26.9 mc în 1968, 
ceea ce, valoric, echivalează cu 1 165 000 lei.

Un domeniu in care 
există incă mari 

rezerve: reducerea 
consumurilor 

specifice
REDACȚIA: Dacă puteți, vă rugăm să 

Informați cititorii noștri, despre modul in 
care s-e preocupat conducerea minei de 
reducerea consumurilor specifice, care au o 
pondere însemnată in prețul de cost 
a| tonei de cărbune.

SL Laszlo : La lemnul de mină v-am arătat că 
s-a redus consumul specific cu 2,9 mc/1 000 tone. 
La energie electrică, din cauza extinderii meca
nizării, consumul specific reprezintă o ușoară 
creștere. Față de 17,5 kWh, consumul actual 
este de 19 kWh/tonă. In schimb, am obținut o 
reducere a consumului specific la aer comprimat. 
Față de 220 mc/tonă, am realizat 205—207 
mc/tonă, oa urmare a îmbunătățirii traseelor, 
adică a conductelor de aer comprimat, elimi- 
nîndu-se pierderile pe rețea, și a utilizării mai 
complete și mai eficace a stațiilor do compre- 
soere de care dispunem. Aici însă, mai avem 
încă multe de făcut pentru că. deși am redus 
consumul specific, prețul de revenire pe mc al 
aerului reprezintă o creștere fată de anii prece
dent!. De ce ? Pentru că în ultimii ani am 
introdus în procesul de producție două turbo- 
comprcsoare, dar, concomitent cu aceasta nu am 
căutat să eliminăm unele stații vechi, uzate 
mora' si fizic, fapt care a făcut ca amortismen
tul la acest capitol să crească vertiginos. Dacă 
am reuși să reducem prețul de revenire, de 
fabricație, a aerului comprimai numai cu 0.50 lei 
pe mia de tone, aceasta ar însemna o economie 
de circa GOO mii lei pe an. De altfel, în acest an 

conducerea minei a luat deja unele măsuri în 
această direcție.

REDACȚIA : La un schimb de experiență 
privind extinderea susținerii metalice in 
abatajele frontale, s-a vorbit de posibili
tățile încă mari de reducere a consumului 
de lemn Ia sectorul V și la alte sectoare. 
Ce ne puteți spune în legătură cu acest 
lucru ?

St. Laszlo: Da. Așa este. Consumul rea
lizat. vorbesc total pe mină, de 26,9 mc/1 000 ton*,  
nu este plafonat la mina Lupeni și se poate încă 
reduce. Pentru aceasta însă ar trebui oa dotarea 
cu stîlpi metalici să fie îmbunătățită. Conducerea 
noastră s-a preocupat do extinderea susținerii 
metalice. Deci ca să obținem o reducere mai 
însemnată la consumul de lemn de mină este 
necesar ca mina să fie dotată cu tot ceea ce 
este necesar pentru abatajele frontale, deoarece, 
la ora actuală încă mai avem abataje susținute 
în lemn

REDACȚIA : Se cunoaște iaptul că pe 
combinat cheltuielile neproductive au ocu
pat în 1968 o pondere însemnată. Ce no 
puteți spune despre preocuparea colec
tivului minei Lupeni în acest sens ?

St. Laszlo : In cursul anului 1968 mina Lupeni 
a înregistrat cheltuieli neproductive în valoare 
foarte redusă. în jur de 60 000 lei, care provin 
îndeosebi din penalizări la descărcări de vago- 
nete. Avem o preocupare deosebită ca vagonetele 
care intră pe rampa de descărcare să nu stați
oneze peste orele admise și în acest fel reușim 
să descărcăm in marea majoritate vagoanele în 
termen. Așa că, la noi, cheltuielile neproductive 
au o valoare neînsemnată.

Inițiativa și energia ti
neretului, mobilizate 

cit mai deplin
REDACȚIA : Rugăm pe tovarășul secretar 

a] comitetului coordonator U.T.C., să ne 
spună cîteva cuvinte despre formele de 
mobilizare a Vnv-'-InhiI la activitatea de 
producție.

Fr. Gali: Formele pe care corni toiul coordo
nator U.T.C. le folosește în mobilizarea tinere
tului la realizarea sarcinilor de producție sînt 
multiple. Aș vrea să amintesc doar cîteva din 
de.

Una din problemele care ps'îcupă în mod 
permanent organizația U.T.C. este întărirea dis
ciplinei de producție în rindul tineretului. Comi
tetul coordonator U.T.C. pe mină, prin comisia 
profesional-sooială a manifestat o preocupare 
deosebită pentru extinderea inițiativei „Fiecare 
minut trebuie fructificat cu valoare maximă 
pentru producție'' și a altor inițiative tinerești. 
Panoul intitulat: .Tinerii față in față cu produc
ția*  expus în curtea exploatării reflectă în mod 
opera,tiv toate abaterile de la disciplină — neres- 
perțarea celor 8 ore de lucru. înlîrzieri, absențe 
nemotivate de la serviciu, neiespectarea ordine
lor date de superiori sau neglijarea calității 
cărbunelui.

Aș vrea să scot în evidență activitatea desfă
șurată de cătie șeful comisiei profcsional-sociale 
ing. Ster loan, care, printre altele, a inițiat 
corn ursul ..Cine știe minerit, ciștlgă" și „Olim
piada pe meserii" care. în prima clapă, a fost 
apli< ală experimental ia- sectorul IX și care se 
extinde la sectorul XIII si. respectiv, la sectorul 
XI. Totodată doresc să amintesc pregătirile pe 
c.co le fac'm pentru a aplica inițiativa „Nici un 
xagonet de cărbune rebutat pentru șist1'.

REDACȚIA : Corn s-a mobilizat comitetul 
I I.T.C. pentru susținerea in acest an a 
întrecerii socialiste ?

Fr. Gali: In urma adunării salariaților de la 
exploatarea minieră Lupeni, in care s-au dezbătut 
cifrele de plan și s-au stabilit angajamentele in 
in trece rea socialistă pe anul acesta noi am luat 
măsuri ■ ca fiecare tinăr s<î cunoască sarcinile 

ce-1 revin în mod direct în producție, urmărind 
realizarea lor, să lupte necontenit pentru întă
rirea disciplinei in producție, pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui.

Dezvoltarea 
climatului înaltei 

responsabilități în 
muncă — sensul 
major al întrecerii 

socialiste
REDACȚIA: Vă rugăm să ne vorbiți 

despre aportul întrecerii socialiste Ia obți
nerea realizărilor din anul trecui.

C. Năstase: Acțiunile organizatorice și politice 
întreprinse, sub îndrumarea organizației de 
paTtid, de comitetul sindicatului do la exploatarea 
minieră Lupeni, au contribuit la rezolvarea cu 
succes a multiplelor probleme ridicate de activi
tatea economică. Pentru asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a angajamentelor de între
cere pe anul 1968, comitetul sindicatului s-a 
orientat spre încelățenirea unui climat de 
înaltă responsabilitate și disciplină din partea 
fiecărui salariat pentru statornicirea unor rela
ții de muncă sănătoasa în rîndul salariaților, 
de stimă și ajutor reciproc. In strînsă colaborare 
cu conducerea exploatării, ne-am străduit să
valorificăm cit mai deplin propunerile făcute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. în scopul îmbu
nătățirii activității do producție.

REDACȚIA: CaTe a fost preocuparea
pentru o mai bună organizare a între
cerii socialisle ? In ce a constat elementul 
nou in această întrecere față de anii fre
cați ? Care au fost factorii ce au determi
nat ca întrecerea socialistă să aibă o efi
cacitate superioară ?

C. Năstase: In organizarea întrecerii socialiste 
noi am pornit de la ideoa că eficacitatea acestei 
forme de stimulare și do mobilizare a salaria- 
ților la îndeplinirea sarcinilor economice depin
de, in primul rind, de cunoașterea de către fie
care salariat a cifrelor de plan și a angajamente
lor pe care le are atit mina, cît și sectorul și 
brigada în care lucrează. De aceea, am ținut 
foarte mult ca aceste sarcini și angajamente să 
fie popularizate atit prin mijloacele de agitație 
vizuală din incinta exploatării, cil și prin stația 
de radioficare și prin munca politică dusă de la 
om la om. In același timp, rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă an fost aduse la cunoștin
ța tuturor salariaților in adunările grupelor sin
dicale și prin grafice. Fiecare brigadă și-a văzut 
astfel decadă cu decadă realizările pe care le-a 
obținut.

REDACȚIA : Ce loc a ocupat în acti
vitatea dv. popularizarea și generalizarea 
experienței pozitive ?

C. Năstase: In primul rînd, am făcut o popu
larizare a brigăzilor la panoul fruntașilor din 
curtea exploatării, apoi prin gazeta de perete și 
prin stația de radioficare. In același timp au fost 
popularizate și metodele folosite de aceste bri
găzi îndeosebi prin unele înlilnLri și discuții or
ganizate cu șefii de brigăzi, cu șefii de schimb.

Pentru a face larg cunoscute unele metode 
folosite de brigăzile care au obținui cele mai 
bune rezultate, am organizai schimburi de ex
periență, care, cred eu. au avut o mare efica
citate pentru că nu ajutat la cunoașterea con
cretă, la locul de muncă a formei de organizare 
precum și a telului de a munci cu oamenii in 
cadrul brigăzii.

Aș menționa că asenie.nca schimburi de ex
periență s-au făcut intre brigăzile conduse de 

Petre Constantin. Victor But nara, Vasfie Calin, 
Cristian i’oinpc-l, Constantin Sirop. Mihai Blaga 
ți alte brigăzi.

Conducerea politică 
competentă, factor 

indispensabil in obți
nerea unor rezultate 
tot mai valoroase

REDACȚIA : Rugăm pe tovarășul secre
tar al comitetului de partid al minei să 
împărtășească cititorilor noștri, cum împle
tește organizația de partid activitatea po- 
lltlcă-educativă cu preocuparea pentru în
deplinirea sarcinilor economice

I. Raczek: In primul rînd aș x rea să arăt că 
«'livitalea economică, munca politir/î pentru mo
bilizarea întregului colectiv la îndepliruroa pla
nului de producție și a Angajamentelor din în
trecere ocupă locul central in întreaga acti
vitate a organizației de partid. Comitetul de 
partid al minei, comitetele de partid pe sectoare, 
birourile organizațiilor de bază urmăresc zilnic 
realizarea planului de extracție. Iar decada) ana
lizează operativ măsurile ce trebuie luate de 
către conducerile sectoarelor și exploatării în 
vederea prevenirii răminerii în urmă.

Comitelui de partid al minei, ori de cite ori s-au 
ivit greutăți a căror rezolvare depășea posibi
litățile și competența noastră, a solicitat sprijinul 
comitetelor municipal și orășenesc de partid, 
care au luat măsuri operative, atit direct, < it și 
prin comitetul de direcție al C.C.V.J;

Aș vrea să subliniez că analizele decada’o pe 
care le facem la toate nivelele se țin cu foarte 
multă seriozitate și simț de răspundere. Ce cred 
eu că este important în această privință ? Acolo 
unde avem rezulta le negative nn ne mulțumim 
numai cu constatarea că .planul nu s-a făcui" 
cl indicăm și măsurile ce trebuiesc luate. De re
gulă, atunci cînd un sector sau o brigadă sînt 
sub plan se stabilesc măsuri politice și teh
nice, răspunderi directe, condetc din partea con
ducerii lehnico-administrative. cadrelor tehnice, 
membrilor organelor de partid și do sindicat care 
se deplasează la locurile de muncă respective 
acordind ajutor pînă la redresarea situației. Toți 
membrii comitetului de partid al minei sini an
trenați să se deplaseze la brigăzile rămase sub 
plan sau sînt amenințate cu rămînerea în urmă 
pentru a constata la fața locului situația reală 
șl a acorda ajutorul ce se impune.

Comitetul de partid a acordat o atentie l ose
bită repartizării judicioase a forțelor de partid în 
așa fel incit să se asigure prezența comuniștilor 
în toate locurile de muncă. De asemenea prin 
învățămînlul de partid, prin diferite forme ale 
muncii politico de masă (lectorate tehnice, con
ferințe, simpozioane) urmărim ridicarea nivelului 
de cunoștințe politice și profesionale, înl,ăV“*®  
răspunderii față de îndeplinirea plj&ail»®*'  pro
ducție.

Aș dori să subliniez că ^că mina a obținut 
rezultate bune dacă p»<fBnizatiile de partid la 
toate nivelele conduc cu competentă activitatea 
economică, aceasta dalorește in mare măsură 
și faptului că men/br" birourilor. secretarii or
ganizațiilor de bazf*  membrii comitetelor de 
partid sînt oameni ™ 0 bunâ calificare, care 
rezolvă cu competeflu1 autoritate problemele 
economice din secloarP; putea să spun că In
ginerii, tehnicienii, maiștrii, șefii de briqăzi se 
dovedesc și cadre politic* ’- *ar Pe de altă parte 
secretarii, membrii comitetelCÎ de partid si al 
birourilor organizațiilor de baza Sînt oameni cu 
o Înaltă calificare profesională. Tocmăi aceasta 
ajută la realizarea unei activități bune ații 
linie tehnico-administrativă cît <1 pe linie po
litică.

Comitetul de partid, in cadrul preocupărilor 
sale pe linie economică, a manifestat o grijă 
deosebită pentru crearea condițiilor de muncă op
time ca fiecare colectiv de muncă să-și realizeze 
sarcinile de producție Ia un nivel superior. In 
prezent ne preocupăm ca fiecare brigadă, fiecare 
echipă să folosească din plin mijloacele tehnice, 
timpul de lucru pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angajamentelor. Colecti
vele constituite la nivelul exploatării șl al sec
toarelor urmăresc îndeaproape modul cum se 
desfășoară întrecerea socialistă, rezultatele ob
ținute.

In perspectivă: 
facem totul pentru 

a păstra titlul 
de fruntaș

REDACȚIA: Care este perspectiva crește
rii eficienței economice la mina dv. in con
dițiile îndeplinirii angajamentelor luate în 
întrecere ?

SL Laszlo: Pot spune de la început că pers
pectiva creșterii eficienței economice în anul 
acesta este pozitivă, depășirea planului de pro
ducție garanlînd o îmbunătățire a eficienței eco- 

-nomice. Extinderea pe mai departe a metode
lor moderne de lucru în subteran, privind sus
ținerea metalică și tăierea mecanică a cărbunelui 
în abataje, de asemenea, vor îmbunătăți eficiența 
economică.

REDACȚIA : Vă rugăm să ne spuneți ce 
premise există ca drapelul de fruntaș să 
răniînă in continuare la mina Lupeni și ce 
faceți în acest scop ? Realizările de pînă 
acum justifică o asemenea speranță ?

Ing. V. Ciriperu: Intr-adevăr, întrebarea pe 
care mi-o puneți este o întrebare care animă tot 
colectivul minei. Pentru a păstra în continuare 
acest semn de înaltă apreciere, consider că stnt 
luate toate măsurile. Realizările do pînă acum 
dovedesc acest lucru. Noi acest trimestru am 
extras peste 15 000 tone pe plan, deci privind 
problemele de producție apreciez că . adversarii” 
cu care ne luptăm, partenerii noștri de între
cere nu ne vor putea depăși. Sint convins că prin 
munca întregului colectiv vom reuși să păstrăm 
în continuare drapelul de exploit-'• fruntașă pe 
ramură.

L Raczek : După cum se cunoaște între erea 
socialistă din acest on este o întrecere care se 
desfăsoaTă in primul rind intre organizațiile de 
partid. Aceasta incumbă din partea noastră, din 
partea tuturor comuniștilor, răspunderi deose
bite. Judecind după modul în care s-au angajat 
organizațiile de partid, comuniștii, întregul colec
tiv al minei în această mare competiție, după 
rezultatele obținute in primul trimestru, -avem 
convingerea că anul acesta, va fl anul unor noi 
4 însemnate succese.
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TRIBUNA ȘCOLII
Perfecționarea muncii 

de conducere
Mt.-nra de educare și îndrumare 

im mp-jue noua. educatorilor din 
Ho’.i, sarcini grele si complexe, pli
ce de frumusețe și gingășie. Rezol
varea lor aduce fiecăruia dintre noi 
sntisfBcție șl bucurie. Directorul de 
șt aoiă are emolii, bucurii și salis- 
iartii mari cure se contopesc cu 
sie l'ccărui cadru in parte cu ale

Directorul școlii, prin sarcina pe 
care o are de b organiza și controla 
hitreaga activitate instructiv-edi,a- 
tivă. prin competenta și tactul pe 
care-1 dovedește în munca cu oa
menii, prin pregătirea lui pedagogi
că prin ținuta și comportarea lui 
morală, cu alte cuvinte prin exem
plul lui personal, poate sS asigure 
cu succes înalta răspundere încre
dințată de organele de partid și de 
Mat. El trebuie să cunoască con
ținutul obiectelor de învățămint ca
re se predau în școala generală sau 
în liceu, cele mai noi documente 
de Informare pedagogică și de spe
ciali late, documentele partidului nos- 

icrpreteaz.ă anumite fenomene și e- 
venimente. să aplice în mod creator 
în munca sa aceste documente, să 
înțeleagă politica partidului și statu
lui nostru în perioada actuală de 
desăvtrșire a construcției socialis
mului, politica partidului și statului 
pe plan international.

Din cele arătate reiese complexi
tatea sarcinilor care stau în fata di
rectorului de școală, lucru ce-i im
pune o muncă continuă de căutare 
și cercetare a celor mai bune me
tode de organizare. îndrumare și 
control a muncii de conducere.

Pe lingă cursurile de informare, 
de specialitate și pedagogie ce se 
organizează, ar fi bine să se facă 
și lecții de organizare a muncii ad
ministrative, lecții în care să se lă
murească noțiuni de contabilitate, 
noțiuni de organizarea administrati
vă, termeni juridici specifici școlii, 
legi de protecția muncii. Cu alte 
cuvinte, cursurile să cuprindă o lar
gă informare din diferite domenii de 
activitate cu care directorul se în- 
-tilneste în munca sa. Aș menționa 
cu aceăSit?.. ocazie inițiativa Inspec
toratului școlar ' județean Hunedoara 
care organizează cutsa* *ri  de pregă
tire pentru directorii rhțj numiți 
(cursuri care se organizeazăi țn 
alte județe ale tării). Felul îns\ă cum 
ele se desfășoară nu rezolvă,*  decît 
în mică măsuTă, problemele ridicate 
de munca de conducere și •• îndru
mare.

(Urmare din pag. I)

litățile ^Jieț. Cimpa, Răscoala și Tirici 
pină la data de 15 noiembrie 1969;

# Consiliul popular va mobiliza 
întreaga masă de cetățeni pentru e- 
xecutarea prin muncă patriotică a 
unor lucrări gospodărești și de în
frumusețare, a căror valoare să repre
zinte cel puțin 115 lei economii pe 
cap de locuitor;

• valoarea economiilor realizate 
prin acțiuni patriotice la lucrările fi
nanțate de la buget, va reprezenta 
15 la sută din totalul fondurilor a- 
locate pentru lucrările gospodărești 
și de Înfrumusețare, valori ce vor 
fi întrebuințate pentru finanțarea u- 
nor lucrări suplimentare;

De gustibus non disputandum — 
spune o maximă datind din evul me
diu. Adică degeaba se pierde vremea 
în dispute sterile despre gusturi, fie
care om avînd în această privință 
păreri și preferințe proprii, inexpli
cabile și aproape imuabile. Unii își 
beau cafeaua dis-de-dimineată, alții la 
prinz și, in sfirșit, multi au delicii 
speciale dacă o beau seara. Locul 
unde se poate savura licoarea bru
nă ? Acasă sau la cofetărie. Ei, aici 
intervine gustul capricios al cofeta
rului...

Iată că la cofetăria „Corso" din 
Lupeni, unitate mandatară, există 
niște interdicții albe, adică n-au jus
tificare rațională. Dacă nu ești din 
oraș, obișnuit să înghiți ciudățeniile 
și bizareriile numitei cofetării, și

Popularizarea experienței pozitive 
a unor directori fruntași, a unor școli 
cu tradiții ar fi îtlT' alt mijloc de 
ridicare a calității muncii directori
lor Aceasta s-ar putea realiza prin 
organizarea unui larg schimb de ex
periență între școli, prin deschide
rea în Gazeta învătămîntului a unei 
rubrici speciale intitulată „Din expe
riența unul director de școală", prin 
organizarea unei intilniri între di
rectori la nivel județean și chiar 
centra) care să ia în dezbatere di
ferite aspecte ale muncii de Instrui
re și educare. Radioteleviziunea ar 
putea da sprijin în acest sens prin 
organizarea unor discuții în jurul 
unei mese rotunde așa cum se proce-

JURNAL
DE 
VACANTĂ

O dată cu sosirea vacanței, 
colectivul de profesori și e- 
levi al Școlii generale nr. 3 
Lupeni au întocmit un vast 
program de acțiuni. Astfel, se 
va organiza o „Săptămînă a 
primăverii*,  in care elevii vor 
contribui la amenajarea par
cului din jurul școlii, prin 
plantarea trandafirilor, semă- 
narea ierbii, văruirea pomilor 
etc.»

Un grup numeros de elevi 
vor vizita locuri mai impor
tante din municipiul nostru 
(barajul aflat în construcție 
la Valea de Pești etc). O ex
cursie pe vîrful Oboroca și 
alta la Tg. Jiu, vor întregi 
frumosul program de activi
tate pe timpul vacantei al e- 
levilor de la această școală. 
Toate aceste acțiuni slnt me
nite să confere zilelor de va
cantă noi valențe ale îmbogă
țirii spirituale.

loan Gif DEAC 
corespondent

Ieri, temperatura aerului la Petro
șani a oscilat între plus 2 grade și 
plus 14 grade, iar la Paring între 
zero grade și plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține instabilă, 
cu cerul mai mult acoperit Se vor 
*■-renala precipitații slabe, izolate, 
sub formă de ploaie. Vint slab din 
sectorul nordic. 

dooză în organizarea unor asemenea 
discuții în alte domenii do activi
tate.

Concluziile trase pot să fio fertili- 
zale, adaptate la condițiile spccifire 
fiecărei scoli. Aplicate în mod crea
tor în munca fiecăruia, ele ar reuși, 
tn felul acesta, să răspundă unor 
întrebări care se pun în fata noastră, 
a directorilor, în munca de instruire 
șl educare a tinerei generații, în 
munca de conducere a școlii.

Presa. în coloanele ei. cred că ar 
fl bine să aducă mereu în fața noas
tră rele mai noi rezultate ale cer
cetării pedagogice alît din țară cît șl 
de peste hotare. Cit do mult ne-or 
Interesa să aflăm mai mult și mai 
concret rezultatele de început alo in
troducerii ciberneticii în munca de 
instruire, rezultatele și concluziile 
pedagogilor care experimentează mij
loacele tehnice audio-vizuale, ba 
mal mult, rezultatele obținute de ri
nele școli de la noi, care experimen
tează aceste mijloace 1 Problemei mo
dernizării învățămîntului pentru spo- 
nrca etictenlci lecției să i se rezerve 
un colțișor cît de mic în presă, iar 
la dezbateri să fie atrași specialiști 
din tară și de peste hotare, direc
tori de școală și cadre didactice.

Propunerile făcute nu ne absolvă 
pe noi. directorii, de a ne pregăti 
Individual, de a organiza munca in 
școlile pe care le conducem — o 
muncă de cercetare și experimen
tare, care să ducă la rezultate și mai 
bune — rezultate care să ridice 
școala românească pe noi trepte, să 
valorifice în condiții noi experiența 
și rezultatele înaintașilor noștri.

Natalia ALDICA
director Școala generală nr. 2 Lupeni 

Croitoria o captivat-o pe Viorica Birlea. Acum este ucenică in 
anul trei la unitatea cooperatistă nr. 21 din orașul Petrila. Deși t<- 
nără, este apreciată de intregul colectiv pentru străduința și price
perea de care dă dovadă.

RĂSPUNSUL 
Consiliului popular 
al orașului Petrila

CAFEA NEAGRĂ $1 INTERDICȚII ALBE

Tinerii preparatori 
din Lupeni 

și-au îndeplinit 
angajamentul 

privind colectarea 
fierului vechi

Recent, tinerii preparatori din Lu
peni au trimis spre oțeliiriile Hu
nedoarei, încă un vagon încărcat cu 
14 lone de fier vechi. Cu aceasta 
ci totalizează de la începutul anu
lui 41 tone de fior vechi colectate 
și predate, îndeplinindu-și angaja
mentele luate la început de an.

La obținerea acestor realizări, o 
însemnată contribuție au adus-o ti
nerii Ioan Bălei, Nicolae Pîs, Cons
tantin Bîcoi, Alila Ralia $i alții.

----• -

T enis 
de masă

U.J.C.M. Deva a organizat, în zi
lele de 29 și 30 martie a. c., în sala 
clubului, faza județeană a Voințiadei 
la tenis de masă. Au participat re
prezentanți ai asociațiilor sportive
Voința din orașele Deva, Brad, Ha
țeg, Lupeni, Petroșani și Orăștic.

Pe primele trei locuri s-au clasat, 
în ordine: Individual fete: 1. Rodi- 
ca Luca — Deva,- 2. Georgeta Mețiu 
— Lupeni; 3. Maria Kiss — Lupeni. 
Individual băieți: 1. Harold Graff — 
Orăștie,- 2. Alexandru Acs — Petro
șani,- 3. Constantin Moraru — Brad.

Primii doi clasați și primele două 
clasate vor alcătui echipa județului 
care va lua parte la faza interjude
țeană întîlnind, în cursul lunii vi
itoare, reprezentativa Voința din Arad.

Nicu S BUCHE A
Hațeg

G extinderea locurilor de odihnă 
și recreere și dotarea lor cu încă 
100 bănci;

0 de asemenea, se vor amenaja 4 
baze sportive pe lingă școli și 2 pa
tinoare, care vor fi folosite și în 
sezonul de vară pentru activități 
sportive.

La realizarea acestor obiective își 
vor aduce contribuția toate întreprin
derile șl organizațiile de masă din 
raza orașului.

In vederea realizării angajamente
lor luate, Consiliul popular va orga
niza întreceri între circumscripțiile 
electorale, străzi, blocuri, slimulînd 
pe cele fruntașe prin popularizarea 
lor în presă, prin acordarea de di
plome și mențiuni.

mergi după ora 18 dorind să bei atit 
de cunoscuta cafea, vei primi răs
punsul. ferm: „Cafea numai pină la 
ora 18. Mai gindiți-vă, poale o sa
varină, sarailie,..". Mă rog, dacă-ți 

ÎNSEMNARE
poftește inima, poți comanda o pră
jitură, nu interesează denumirea ei, 
un pahar cu citronadă etc. Dar ca
fea, nu.

Duse mai departe, investigațiile re
velează o vagă tendință educativă i 
să nu mai fie populată cofetăria, spre 
seară, cu tineri zgomotoși și puși

PRESTIGIUL
CĂRȚII ȘTIINȚIFICE

ROMÂNEȘTI
Cartea științifică cunoaște In tarn 

iu astră o orie întinsă de solicitare 
cn uiniarc a unui consum sporit de 
material informational In toate sec
toarele activiUilli. Ea constituie o 
premisă principală o progresului, 
reilcclind totodată evoluția științei, 
direcțiile sale de dczvollure, capa
citatea de a satisface necesitățile li
nul proces tehnic în permanentă 
transformare. Suport documentar ai 
construcției socialisto, investigația 
științifică — culeasă în lucrări șl 
monografii de specialitate — abor
dează o diversitate tematică caprin- 
zind domenii devenite clasice și al
tele recent apărute sau pe cale de 
a fi definite. în comparație cu anii 
nu prea îndepărtați, această temati
că subliniază un flux continuu de 
noi discipline corespunzătoare unor 
sectoare ivite recent în economia 
tarii sau diversificării _■ celor deja 
existente. Caracteristic în acest sens, 
este apariția în edituri — in princi
pal în cea a Academiei — a unor 
lucrări originale care tratează pro
bleme actuale ale fizicii nucleare, 
corpurilor solide și fluide, chimiei și 
In special unor sectoare din chimia 
fizică, analitică și a polimerilor, bio
chimie!, matematicii, ciberneticii, 
medicinii, științelor teiinice, orga
nizării științifice a producției și 
altele. Printre acestea pot fi citate 
„Noi aproximații în teoria transpor
tului neutronilor" ;ido T. Roșescu, 
„Impulsurile detectoarelor de radiații 
nucleare cu semiconductoare" do D. 
Poenaru, „Aplicații ale teoriei in-

NOII (UIIURALI
Unde-i „ai lista ‘ ?

Cinci tînăra Învăță
toare Ana Gavriș, de 
la Dilja Mare, s-a pre
zentat la căminul cul
tural din Cimpa, cunos
cut ca un așezămînt de 
cultură cu o bogată ac
tivitate solicitind să ac
tiveze în ansamblul 
folcloric de aici, a fost 
primită cu... brațele 
deschise. Nimeni nu se 
gindea că din această... 
împrospătare a forma
ției va ieși, ulterior, o 
larsă. Noua componen
tă a ansamblului fol
cloric participă la trei 
repetifii după care dis
pare. tn ziua clnd for
mația clmpeană urma 
să-și verilice pe scenă 
polenfialele, „artista" 
nu era de găsit nică

Ca-ii basmele cu împărați...
Operatorului cinema

tografului de la clu
bul sindicalelor din 
Petrila îi plac nespus 
basmele. In special 
cele cu împăraji și crai, 
cu zmei și paralei. De 
unde-am dedus acest 
lucru ? In nici un caz, 
nu el ne-a spus. Și nici 
nu ani extras din- fi- 
șa-i de la bibliotecă

...Sau ca pe Wembley
Cînd pe garduri, zi

duri sau în afișiere au 
apărut anunțurile spec
tacolului „Optimiști
lor" din București, 
frecvenfii vizitatori ai 
clubului din Vulcan 
s-au bucurat. Optimiști 
fiind și ei, așteptau cu 
nerăbdare „înlîlnirea" 
cu ansamblul Asocia
ției nevăzătorilor. Și 
în ziua spectacolului, 
sala clubului s-a dove
dit neîncăpătoare. Au 
venit și elevii tuturor 
școlilor din oraș. încă 
de la începutul spec
tacolului, au ieșit preg
nant în evidenfă... lip
surile organizării. Zbur
dalnicul tineret școlar 
a trecut urgent la sus

ieri, neanunflnd In 
prealabil pe cei care 
lucraseră la ansambla- 
rea spectacolului luni 
In șir. Poale n-ar ii de
ranjat chiar atil pe ni
meni această subită dis
pariție (în fond, se înlîm- 
plă deseori ca forma
țiile artistice să lie lă
sate „in pană" de anu- 
mili artiști amatori), 
dacă n-am fi aflat că 
lapta Învățătoarei din 
Dilja a fost preconce
pută : avînd nevoie de 
o adeverință, din par
tea unui lăcaș de cul
tură, că a activat într-o 
formație artistică (pen
tru a ob(ine o notă 
mai mare la examenul 
de definitivat), învă
țătoarea Ana Gavriș

(dacă o fi avînd I) do
vezile pasiunii sale 
pentru arta dedicată 
inianlilitătii. Filmele 
pe care le proiectează, 
în afara faptului că 
sînt deseori întrerupte, 
uneori sînt rulate și 
cu capul In jos. Și pu
blicul „admiră" măies
tria operatorului, „in
ventivitatea" acestuia

ținerea unui vacarm 
întocmai ca în citadela 
fotbalului, stadionul 
londonez Wembley. In- 
trucît marea majorila- 

1 te a spectatorilor erau 
elevi, de prevăzut era 
ca aceștia să fie înso
țiți de profesori. Au 
fost însă doar cîleva 
(5—6) cadre didactice. 
Motivul pentru care 
nu s-au prezentat, spre 
a-și fine „în frîu" ele
vii, mai multi prolesori, 
a fost clar: conduce
rea clubului nu le-a a- 
sigurat acestora loc în 
sală (I), n-a intervenit 
la casierie pentru a 
nu distribui mai multe 
bilete decît capacita
tea sălii, a permis In

pe glume nesărate. Se pare că man
datarul de aici du s-a gîndit la un 
aspect mai nuanțat al chestiunii i 
dacă deservirea este promptă și a- 
mabilă, fără a cădea în intimism, 

gesturile șl cuvintele deplasate se. 
evită.

Cit despre faptul că de la nefe
ricita oră 18 nu se mai vinde cafea 
turcească, nu putem spune decît că 
ea pledează pentru un nemaiauzit 
spirit comercial: trebuie să fie con
sumate prăjiturile 11 Imperativ fare 

formației. Sisteme dinamice- Siste
me cibernetice" de S. Guiaști. Desi
gur, numărul lor este mult mal ma
ro, in core se remarcă prez» n|a a 
numeroase lucrări aparțin im1 unor 
tineri cercetători. Faptul cons< mnea- 
■ză afirmarea unor valori autentice 
caro ne confer i siguranța viitorului.

In același timp, o continuat ac
țiunea <le editare a tratatelor do 
importantă națională, prin apariții 
din Istoria României, Istoria limbii 
române, Istoria literaturii române, 
Poniologia, Ampolografia Republicii 
Socialisto România. Paralel acestor 
publicații au apărut volume din o- 
perelo clasicilor științei naționale: 
G. Țileica, Etnii Racoviță, D. Guști,

Raportate la lucrările de speciali
tate editate in tarile avansat-•, lu
crările românești prezintă valențe 
care le situează pe o treaptă Înaltă, 
ole contribuind la elucidarea unor 
probleme ale științei contemporane. 
Semnificativ în acest sens este fap
tul că firme din Anglia, Franța, 
Italia. R.F. a Germaniei, S.U.A.. 
U.R.S.S., solicită tot mai des con
tracte pentru coeditarea unor opere 
științifice românești. Numai Editura 
Academiei a încheiat în anul tre
cut 12 asemenea contracte, iar pen
tru anul acesta sînt în curs de per
fectare alte 20. Aceasta își găsește 
explicația în Interesul stîrnit în 
străinătate de nivelul ridicat la care 
se prezintă știința contemporană din 
România. în plus, reflectă capacita
tea editurilor noastre de a asigura 
un volum însemnat de apariții în 

s-a gîndit să recurgă 
la o stratagemă sim
plă, inducînd în eroa
re organele de control 
(ce bine-ar fi dacă a- 
cestea ar cerc adeve
rințe scrise din partea 
așezămintelor culturale, 
atunci clnd acordă no
ta pentru munca cul
turală !) și arunclnd 
o pată pe obrazul u- 
nor oameni care au 
avut încredere în ea. 
Membrii formației ar
tistice cimpene o feli
cită, în tot cazul, pen
tru nota 9 obfinutâ- 
penlru „merite cultura
le" și-i doresc la exame
ne, aceleași... încur
cături In care i-a pus, 
dispărînd dinlr-o dală.

de a transpune pe ecran 
zilnic amenințarea cra
iului către slugă, citită 
în basme, potrivit că
reia dacă nu va face 
ceea ce i se cere 
„unde-i stă capul îi 
vor sta picioarele".

Ce /i-e și cu influen
tele acestea ale lite
raturii asupra oameni
lor 1 

trarea în sală a unor 
persoane rău clasate, 
care au viciat atmos
fera spectacolului, atră- 
gînd în acest „joc" de
testabil și elevii der'an- 
jînd vădit, fățiș, pe cei 
de pe scenă.

Rușine, trăim în mij
locul unei societăți ci
vilizate și nu știm să 
ne comportăm într-o 
sală de spectacole!

Adrian CONDOR 
după corespondentele 
primite de la loan 
Munteanu (Petrila), Dan 
C. Marinescu (Vulcan) 
și de la colectivul ar
tistic al căminului cul

tural din Cimpa

ne îndeamnă, vrînd-nevrînd. să ne re
pezim spre prăjituri. Dar, întrebăm 
noi, laboratoarele respective nu pre
pară prăjituri în mod echilibrat, du
pă posibilități, după cerere ? Adică 
nici prea multe, nici prea puține, ci 
cam cit ar ti necesare. Echilibrul co
mercial vine, totodată, și în întîm- 
pinarea cererii formulate de clien
telă.

lată, deci, prilej de meditație pen
tru mandatarul „Corso"-ului, in fa|a 
căruia toți cei care intră îi®> local 
trebuie să-i fie egali: sînt consuma
torii de fiecare zi. Dumnealui poate 
să caute pretutindeni, chiar cu lu
minarea în mină, că prohibiții iden
tice nu va mai găsi.

T. S. 

condiții tehnice superioare. Exempll- 
ficfnd .prin acc-eași editură observăm 
n < \ 'lu(ie ascendentă a potențialu
lui editorial. De la 46 de titluri cu 
140,4 - < li editoriale în anul 1949, 
producția do carte științifică a aces
teia <i r.tiiv- pină in finul 1969, 5 379 
titluri cu un total de 94 196.6 coli 
edituri.ile, intr-un tiraj de 10 447 861 
exrinpl.ue. Cu toate acestea ritmul 
de creștere a tirajelor este incă 
insuficient raportat la cerințele im
puse de dezvoltarea rapida a diferi
telor Tainuri ale științei, ceea ce 
duce la o reprezentare inegală a 
acestora in librării.

Nu putem încheia aceste rinduri 
făia a aminti, fie chiar sumar, suc
cesele repurtate de cartea de știință 
din (ara noastră cu ocazia participă
rii la diverse saloane și expoziții in
ternaționale de publicații științifice. 
Printre acestea se pot menționa: 
cel de-al 111-lea Salon internațional 
al presei științifice și tehnico de la 
Paris — aprilie 1960, unde cele 300 
de ciirți prezentate dc standul ro
mânesc s-au bucurat de frumoase 
aprecieri din partea vizitatorilor, o 
parte din ele fiind preluate pentru 
vinzare de firme cunoscute. Tirgul 
International de carto de la Frank
furt pe Main, Expoziția „Academia 
68", organizată dc Editura Acade
mici de Științe cehoslovace și altele 
care au constituit prilejuri de afir
mare peste hotare a cărții științifice 
românești.

Constantin PAVEL
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11,00 Limba germană. Lecția 49 
(reluare).

11.30 Consultație pentru elevi 
(clasa a iX-a). Probleme 
de la Olimpiada de lirică 
(etapa locală).

12,00 închiderea emisiunii.
17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la fizică (clasa a XlI-a). 
Tema : Radioactivitatea na
turală și artificială. Izo
topi.

18,05 Limba rusă. Lecția 49.
18.30 Studioul pionierilor: „Jur

nal de vacanță".
19,00 Telejurnalul de seară. Bu

letin meteorologic.
19.30 Tribuna economică: „în

locuitori ai importului''.
19.45 O interpretă îndrăgită a 

cintecului maramureșan: 
Angela Buciu.

20,00 DeseDe animate.
20.10 Seară de teatru: „Șase 

personaje în căutarea ți
nui autor" de Luigi Pi
randello.

21.50 Itinerar european (VI).
22.10 Cîntă Alexandru Jula.
22.20 „Tezaurul Iui Gala Ga- 

laction" film Tv.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Fabrica de produse 
lactate Petroșani 

pune în vinzare 
ÎNGHEȚATĂ 
în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

ți grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, furnizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare iarna, cînd pierderea de energie 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smintină) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți: ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 
TIFIANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei Ia 
întîmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a touctelor de vinzare a înghețatei.

Radio
VINERI 4 APRILIE

PROGRAMUL I:

5,05—6.00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică șl aciua- 
lităli; 9,30 Ateneu; 10,00 Madrigale,
10.10 Curs de limba spaniolă. Ciclu) 
II, lecția a 26-a, 10.30 Radlo-Prichin- 
del, 10,40 Muzică populară din R. P. 
Ungară,- 11,05 Cîntece și jocuri; 11.25 
Caruselul melodiilor,- 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Din melodiile Iul 
Elly Roman; 12.20 Cronica liteuiiă;
12.30 Intilnire cu melodia populară 
și Iriti-rprclul proferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,21 Muzică n- 
șoară; 14.10 Pagini din opereleh lui 
lohar; 1130 Concertul zilei, 15 09 
Peisaje muzicale,- 15.15 Țării, inima 
'•i versul; 16.00 Radiojurnal. Sport» 
16 10 Qjntă Petre Săbiideanu si Du
mitru Ciobanii; 16.30 Sonate de De
bussy; 16.55 Radio publicitate; 17.00 
Din albumul muzicii de estradă; 17 13 
Pentru patrie,- 17 45 Potpuriu le 
muzică ușoară; 17 50 Tribuna ridioj 
18,05 Muzică populară; 18,30 Gazeta 
radio; 19,00 O melodie pe ad>esa 
dumneavoastră; 19.20 Sport; 19.30 
O voce de neuitat, Maria Tăn-ise»
19,50 Formația Sile Dinicu; 20,05 
Săplâmina culturii ungare; 20,25 Men 
lodii interpretate de Anca Agemolu, 
Luigi lonescu și loTmotla Les Park 
slerțnes; 21.05 Atențiune, părinți 1» 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo 
gic. Sport; 22,20 Caravana fante/iei*  
23,20 Moment poetic; 23,25 Melodii.M 
melodii...,- 0.05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Refrene vesele; 6.45 Melodii 
populare; 7,10 Cintă fanfara repre
zentativă a Armatei; 7,37 Duete in
strumentale; 7.45 Muzică populară;'
3.10 Tot înainte; 3,25 Selecțiuni din 
opereta „Goana după moștenire" de 
Massanet-z,- 9,10 Curs de limba spa
niolă; 9,30 Cintă Luminița Dobre-cu 
și David Garrick; 9.45 Piese corale 
de Marțian Negrea; 10.30 Fantezii 
de estradă; 10.43 Teatru radlolcic. 
„Chirita la Iași"; 12,05 Avanprem ră 
cotidiană; 12,16 Concert de priuz; 
13,00 Din folclorul muzical al po
poarelor; 13.30 Știința în slujba pă
cii; 13,40 Din operetele lui Filme! 
Barbu; 14.10 Interpret! de Io1' or?
14.30 Moment științific; 14 35 For
malii vocal instrumentale de m ă 
ușoară; 15.00 Săptămînă culturii in- 
garc; 15.40 ( Radio publicitate; 16 00 
Recital de operă Viorel Ban; 16 15 
Pe teme medicale; 16,25 Muzică ușoa
ră; 17,00 Radiojurnal. Sport; 17,10 
Cintă corul ansamblului „Perini'a";
17.30 Cîntece de Florentin Delmar; 
18.05 Memora pămintului ro^n/w, 
13.25 O meiodie dintr '
Cînlăreti do op--ră 
Iară; 19,30 Cur
19,50 Noapte-j 
Scriitori la n\,_ 
ușoară.- 22.30 01 
Povestirea muzicallt'^.^ 
mame" de Roman Vlad. „____ _
rz\ BULETINE DE ȘTIRI : Proqra- 

mul I: 5,00; 5,30; 6.00; 6.30j 
W g.OO; 11,00; 13.00; 15,00; 20.00; 
© 24.00; 1.00; 2.00; 4.00. Progra-
Q mul 11; 6.05; 7.30; 10.00; 12.001 
ff, 14.00; 18.00; 19.00; 23.00; 0.55.

FILME
Vineri 4 aprilie

PETROȘANI - 7 Noiembrie :
Urletul lupilor ; Republica : Aven
turile lui Tom Sawyer ; PETRILA : 
Sfîrșitul agentului W 4 C; LONEA 
— 7 Noiembrie : Eroul vietnamez 
Ngyen Van Troi ; Minerul : Sta
tornicia rațiunii ; ANINOASA : in
tilnire in munți ; VULCAN : Roata 
vieții ; LUPENI — Cultural : Un de
lict aproape perfect.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 14 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere:

Extragerea l-a: 9 40 19 42 12 -15. 
Fond de premii: 431 142 lei.
Extragerea a Il-a: 13 27 29 5 35 

7 14.
Fond de premii: 349 155 lei.
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ORIENTUL APROPIAT BUDAPESTA

• Reuniunea Consiliului național de apărare al R.A.U.

• Sosirea Iul Gunnar Jarring in Israel

CAIRO 2 (Agerpres). — In capi
tala R.A.U. a avut loc marii o reu
niune a Consiliului național do apă
rare a tării, condus de președin
tele Gamal Abdel Nasser, anunță 
ziarul „Al Ahram*.  Publicația citată 
menționează că în cursul reuniunii 
a fost examinat un raport întocmit 
de ministrul apărării precum șl o 
serie de probleme referitoare la si
tuația internă în legătură cu evolu
ția evenimentelor în Orientul Mijlo
ciu.

★

TEL AVIV 2 (Agcrpres). — Gun
nar .Tarring, trimisul special al se
cretarului general al O.N.U.. U 
Thant în Orientul Mijlociu, a sosit 
miercuri dimineața în Israel, unde 
urmează să aibă o serie de convor
biri cu oficialitățile israeliene în le
gătură cu căile și posibilitățile de 
soluționare pe cale politică a situa
ției din Orientul Mijlociu.

★

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
In ciuda lipsei unei confirmări ofi
ciale. surse diplomatice serioase au 
afirmat că convorbirile cvadriparti- 
te cu privire la situația din Orientul 
Apropiat ar putea începe joi după- 
amiază. Potrivit acelorași surse, con
vorbirile ar urma să se desfășoare 
la reședința reprezentantului per
manent al Franței la O.N.U.. Ar
mând Berard, deoarece din partea 
Unora dintre cele patru puteri au 
fost formulate propuneri ca aceste 
reuniuni să aibă un caracter „cît 
mal informativ cu putintă".

TEL AVIV 2 (Agerpres). — In ca
drul vizitei sale în Israel, Gunnar 
Jarring, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. In O- 
rlcntul Apropiat, a avut miercuri o 
întrevedere cu ministrul de externe 
israelian, Abba Eban. In cursul în
trevederii — relatează agenția France 
Presse — Gunnar Jarring a primit 
răspunsul la chestionarul în 11 punc
te pe care îl prezentase anterior 
guvernului israelian în legătură cu 
poziția acestuna în actuala conjunc
tură din Orientul Apropiat. Un co
municat Israelian, difuzat după în
trevederea dintre ministrul de exter
ne israelian $1 Gunnar Jarring, in
formează că Abba Eban a reafirmat 
punctul de vedere al guvernului său 
în legătură cu soluționarea crizei 
din această regiune.

Rezoluția adoptată 

de Consiliul de Securitate

NEW YORK 2 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a adoptat cu 11 
voturi și patru abțineri o rezoluție 
în care condamnă Israelul pentru 
atacurile întreprinse împotriva unor 
localități iordaniene. Consiliul a a- 
tras atenția Israelului că, în cazul 
cind asemenea acțiuni se vor re
peta, ar putea fi impuse sancțiuni.

S-au abținut reprezentanții Statelor 
Unite, Marii Britanii. Paraguayului 
și Columbiei.

Lucrările Consiliului de Securitate 
s-au' încheiat la ora 1 G.M.T.

Solemnitatea depunerii de coroane 
de flori la cimitirul eroilor români 
căzuți în luptele pentru eliberarea 

Ungariei
BUDAPESTA 2. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite: Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării Ungariei do sub jugul 
fascist, miercuri la cimitirul Rakos- 
llget din Budapesta al eroiloT ro
mâni căzuți în luptele pentru elibe
rarea Ungariei a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane de flori; 
Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Prezidențial al Re
publicii, guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc UngaT, Consi
liului Național al Frontului PopulaT 
Patriotic, din partea Ministerului A- 
părărll Naționale, corpului diploma
tic acreditat la Budapesta, precum

șl a unor organe locale de partid 
și de stat.

De asemenea, a fost depusă o co
roană de flori din partea Ambasa
dei Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

La solemnitate au participat dr. 
Horgos Gyula, ministrul metalurgiei 
și industriei construcției de mașini, 
Bondor Jozspf, ministrul construcți
ilor și al planificării orașelor și alte 
persoane oficiale, precum și membri 
ni corpului diplomatic acreditați la 
Budapesta.

Au fost de fală, Ion Avram, con
silier și membri ai Ambasadei Ro-. 
mâniei la Budapesta.

întrunirea Consiliului 
de Miniștri al Franței

PARIS 2 (Agerpres). — Miercuri 
s-a tinut la Paris ședința săptămî- 
nală a Consiliului de Miniștri al 
Franței. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului, Joel le Theule, a decla
rat că președintele de Gaulle a e- 
vocat cu acest prilej problemele pe

care le-a abordat în timpul întreve
derii sale de la Washington cu pre
ședintele S.U.A., Ricliard Nixon.

La rîndul său, ministrul de exter
ne francez, Michel Debre, s-a refe
rit la evoluția situației din Orientul 
Apropiat, precum și la războiul din 
Vietnam, a cărui soartă se discută la

Lucrările Congresului național 
al P. C. Chinez

PEKIN 2 (Agorpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la I aprilie 
s-a deschis la Pekin cel de-al IX- 
Ica Congres national al Partidului 
Comunist Chinez.

La tribuna Congresului au luat 
loc tovarășii Mao Tze-dun, preșe
dintele C.C. al P.C. Chinez, Lin Biao, 
vicepreședinte al C.C. al P.C Chi
nez, Ciu En-lal, Cen Bo-da, Kan 
Sen, Dun Bi-u, Llu Bo-cen, Ciu De, 
Cen Iun, Cian Cin, Cian Ciun-ciac 
șl Iao Ven-iuan.

Lucrările Congresului au lost des
chise de președintele Mao Tze-dun, 
care a rostit o cuvîntare.

în ședința inaugurală a fost ales 
în unanimitate prezidiul Congresului. 
Președinte al prezidiului congresului 
a fost ales Mao Tze-dun, vicepre
ședinte — Lin Biao, iar secretar ge
neral al prezidiului — Ciu En-lai.

Ordinea de zl a congresului adop
tată "de delegați cuprinde: Raportul 
politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez; modifi
carea statutului Partidului Comunist 
Chinez; alegerea Comitetului Central 
al Partidului.

în raportul politic, prezentai de 
Lin Biao, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, au fost analizate — după cum

subliniază agenția China Nouă — 
experiența esențială a revoluției 
culturale, situația internă și Interna
țională, precum și sarcinile actualo 
de luptă ale partidului.

La congres"*  participă 1 512 dele
gați — vechi militând ai partidului, 
tineri membri de partid, un mare 
număr de membri de partid din uzi
ne, mine șl alto întreprinderi, din 
comunele populare, din rîndul fe
meilor, membri de partid din arma
ta populară ' de eliberare, printre 
care veterani ai armatei roșii șl ti
neri militari, delegați din partea 
organizațiilor de partid din gărzile 
roșii.

Delegații la congres au fost aleși 
în conformitate cu hotărîrc-a celei 
de-a 12-a sesiuni plenare lărgite a 
Comitetului Contrai al Partidului 
Comunist Chinez.

PROTOCOL TURCO-UNGAR

Ședinfe 
ale Prezidiului 
C.C. al P.C. din
Cehoslovacia

PRAGA 2 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că la 1 aprilie a avut 
loc o ședință a Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, în cadrul că
reia s-a discutat comunicarea minis
trului afacerilor inlorne șl a minis
trului apărării naționale cu privire 
la încălcările ordinel publice și a 
legilor țării care ou avut loc în li
nele localități cu prilejul sărbători
rii victoriilor obținute de hocbeișlll 
cehoslovaci, tn cadrul campionatului 
mondial.

Miercuri, Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a avut o nouă ședință. 
Prezidiul a luai notă de raportul pre
mierului federal Oldrich Cernik și al 
premierului ceh Stanislav Razi cu 
privire la măsurile luate de guver
nul federal șl de guvernul ceh în 
legătură cu evenimentele din 2B și 
29 martie și a adoptat o serie de 
hotărirl.

In Comitetul consultativ al 0. N. U. 
pentru aplicarea științei și tehnicii

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
New York se desfășoară lucrările 
Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru aplicarea științei și tehnicii 
în folosul dezvoltării. Comitetul a 
desemnat un grup de lucru să ela
boreze un raport in problema lăr
girii colaborării internaționale in do
meniul folosirii calculatoarelor elec
tronice In țările în curs de dezvol
tare. Examinarea acestei probleme a 
fost propusă intr-o rezoluție de de
legația Republicii Socialiste Româ

nia împreună cu alte lari și apro
bată la sesiunea a 23-a a Adunării 
Generale a O.N.U. In grupul de lu
cru a fost ales și Irimie Staicu (Ro
mânia).

Comitetul a desemnat, de aseme
nea, un grup de legătură cu secre
tarul general al O.N.U.. U Thant, 
avînd sarcina să ajute la redactarea 
unui raport privind efectele tehno
logiei asupra mediului uman și con
secințele sale pentru respectarea 
drepturilor omului.

JAPONIA i Silue
te arhitectonice de 
cel mai rafinat mo
dernism împodo
besc capitala „Ță
rii Soarelui răsare"; 
transparențele lor 
luminoase se în
scriu armonios în
tre parcurile de 
crizanteme și „Gln- 
za‘‘ aurarilor niponi 
în uriașa metropolă 
în care s-au adu
nat toate contra
dicțiile lumii.

După vizita 

premierului 

britanic

în Etiopia
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). - 

^împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
il primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilsop, au procedat la un 
șchlmb de păreri asupra principale
lor măsuri care trebuie luate pentru 
6 reglementare negociată a conflic
tului din Nigeria și au căzut de a- 
Cord asupra majorității acestora", 
Se arată în comunicatul publicat în 
urma întrevederii celor doi oameni 
ae stat.

în comunicat se arată că împă
ratul Haile Selassie a subliniat im
portanta viitoarei reuniuni a comi
tetului consul lativ al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), care va 
începe la Monrovia — capitala Li
beriei — la 17 aprilie, privind în
cercările de a se găsi o soluție a 
conflictului nigerian.

Comunicatul precizează că primul 
ministru britanic a informat pe îm
păratul Selassie în legătură cu „a- 
cordul deplin*  între guvernul bri
tanic și cel nigerian privind -nece
sitatea unei reglementări negociate 
care să salveze unitatea Nigeriei șl 
care ar putea permite guvernului 
federal sa promoveze o reconciliere 
a întregii populații din Nigeria3.

In legătură cu propunerea prezen
tată de primul ministru al Marii 
Britanii privind o întilnire cu lide
rul biafrez Odumegwu Ojukwu. un 
purtător de cuvînt al guvernului 
britanic, citat de agenția L’r-:tcd 
Press International, a declarat că 
propunerea rămîne in vigoare.

157 de morți în catastrofa 
minieră din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). 
— Cei 157 de mineri mexicani sur
prinși în galeriile unei mine din a- 
propierea localității Barroteran în ur
ma unei explozii de gaze ce s-a 
produs luni și-au pierdut viata. -Nu 
există nici un supraviețuitor, toți sînt 
morii*,  s-a anunțat la sediul secției 
locale a sindicatului muncitorilor din 
industria minieră. Echipele de sal
vare au reușit să aducă la suprafață 
corpurile a 28 de mineri, victime ale 
acestei catastrofe. Operațiunile de 
salvare sînt foarte îngreunate din

cauza unui puternic gaz toxic și a 
incendiului care continuă în gale
rii, la 125 metri adîncime. Locuito
rii localității miniere Barroteran se 
află în doliu.

• TOKIO 2 (Agerpres). — O pu
ternică explozie s-a produs miercuri 
într-o mină din localitatea japoneză 
Mojiri, din Insula Hokkaido. Potri
vit primelor știri, 14 mineri și-au pier
dut viața, iar alți 23 au fost răniți.

Puncte de vedere
Divergențele de opinie asupra 

volumului și momentului aplicării 
acordului dintre S.U.A. și cîteva țâri 
europene continentale privind drep
turile speciale de retragere de fon
duri de la F.M.I. au inccput in ulti
mele zile să se contureze.

Administrația Nixon presează, în 
momentul de lață pentru crearea, 
pînă în toamnă, a unui fond cores
punzător destinat funcționării aces
tui program — între 4 și 5 miliarde 
dolari — cu posibilitatea ca sume 
mai mici să fie adăugate în anii ur
mători.

Un număr de țări europene consi
deră lotuși că acest nou instrument 
monetar ar trebui să fie introdus 
intr-un ritm mai scăzut decît cel 
scontat de americani și sini de pă
rere că un fond de aproximativ 2 
miliarde de dolari ar reprezenta o 
bază mult mai potrivită pentru ini
țierea programului.

Mai mult chiar, aceste țări nu sînt 
convinse că cele două state care a- 
sigură principalele monede conver
tibile (dolarul și lira sterlină — nr) 
vor înregistra pînă la sfirșiful anu
lui un progres suficient in restabi
lirea delicitelor balanțelor lor de 
plăți, pentru a justifica crearea u- 
nui nou mijloc de plăți internațio
nale.

Aceste păreri au lost prezentate 
lui Paul Volcker, ministru adjunct 
al finanțelor S.U.A., in cursul re
centului turneu pe care l-a făcut 
în Europa, cu scopul principal de 
a explica punctul de vedere ameri
can asupra acestui acord și a clșli- 
ga sprijin pentru aplicarea lui ime
diată...

Din presa străină
îngrijorarea Statelor Unite care 

vor o activizare masivă și urgentă 
a acordului se dalorcșle unui număr 
de trei factori. In primul rînd, rit
mul de creștere al fondului cu numai 
2 miliarde de dolari, așa cum vor 
majoritatea țărilor europene, ar 
însemna o creștere extrem de lentă 
a rezervelor, ceea ce ar face ca în
tregul proiect să devină ineficient. 
Distribuirea unei sume mari in baza 
unor angajamente șl acorduri iniția
le ar asigura deci țărilor dezvoltate 
o cantitate utilă de noi mijloace de 
plată.

Pînă la ce punct a reușit Volcker 
să înlăture în cursul turneului său 
rezervele europene lață de acest 
program nu se știe încă. Dar apli
carea Iul necesită o decizie colec
tivă, care să constate că balanțele

REDACȚI A SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. TeL 1662, 269 (G.G.V.J.),

Paris în cadrul conferinței cvadrlpar- 
tlte. Debre a informat că joi va 
începe la New York prima reuniune 
a reprezentanților celor patru mari 
puteri membie in Consiliul de Se
curitate pentru a dezbate situația din 
Orientul Apropiat și pentru a găsi 
o soluție acesteia.

Pe de altă parte, Joel le Theule a 
declarat că la 10 aprilie președintele 
de Gaulle va acorda un interviu ra- idiotelevlziunii francez.e în legătură 
cu o serie de probleme privitoare 
la referendumul dp la 27 aprilie.

ANKARA 2 (Agerpres). — La An
kara a fost semnat un protocol turco- 
ungar cu privire la schimburile re
ciproce de mărfuri pe anii 1969— 
1970. Protocolul prevede ca Unga
ria să livreze Turciei materii prime 
industriale, utilaje, hîrtie pentru zia
re și alte mărfuri, în timp ce Turcia 
va exporta în Ungaria produse ali
mentare, în special carnfe, pește, unt
delemn, citrice, alune, precum și 
bumbac, ceai, lină, minereuri și alte 
mărfuri.

Iranul a root relațiile rliDlumalire ro Libanul
TEHERAN 2 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe iranian a anunțat miercuri 
după-amiază că Iranul a luat hotă- 
rîrea de a rupe relațiile diplomatice 
cu Libanul. Această hotărîre mar
chează o nouă fază în evoluția ten
siunii dintre cele două țări în legă
tură cu cazul generalului iranian 
Taymour Bakhtiari. Acesta a fost a- 
restat de autoritățile libaneze in a-

prilie anul trecut și condamnat de 
un tribunal militar. din Beirut la 9 
luni închisoare sub acuzația de con
trabandă de arme. Guvernul 
a cerut extrădarea s=*  yviitru o cri
mă săvîrșltă in ,irmă cu 9 ani. pe 
timpul cînd generalul Bakhtiari de
ținea funofia de șef al securității de 
stai, da»' guvernul libanez a respins 
această cerere.- •-

0
NEW YORK. — Secretarul general al O.N.U., U Thant, 

a .înaintat un raport Consiliului de Securitate în care a 
anunțat că evacuarea tuturor trupelor spaniole și a civililor 
ce doresc să părăsească Guineea ecuatorială se va încheia 
pînă sîmbătă. El a precizat că evacuarea tortelor spaniole 
din Rio Muni, partea continentală a Guineei ecuatoriale, a 
fost încheiată vinerea trecută. Drapelul spaniol a fost cobo- 
rit, iar oficialitățile spaniole și guineeze au semnat un do
cument prin care este consemnată încheierea operației.

Laborator subacvatic
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Un 

nou laborator subacvatic sovietic a 
fost experimentat în Marea Neagră, 
la o adîncime de 25 metri, timp de 
aproximativ r10 zile. Laboratorul, ca
re a căpătat denumirea de „Sadko-2", 
este alcătuit din două sfere cuplate. 
In partea superioară se ailă încă

perea destinată echipajului și pun
tea de comandă, Iar în partea infe
rioară — un „vestiar" unde cerce
tătorii își pot îmbrăca costumele de 
acvanauți. Laboratorul este deservit 
de o navă de suprafață sau de un 
post aflat pe țărm.

Aerodromul Kotoka
ACCRA. — O copie fidelă a aero

portului francez Orly in inima A- 
fricii — așa a fost supranumit ae
rodromul Kotoka, inaugurat recent 
în capitala ghaneză. Realizat cu 
sprijin financiar francez, complexul 
destinat navigației aeriene a nece
sitat investiții de 34 milioane de 
franci. Turnul de control este dotat 
cu echipament electronic ultramo
dern, iar pistele permit aterizarea 
avioanelor supersonice de tip „Con
corde",- aerogara asigură condiții op
time pentru un trafic permanent de 
pînă la o mie de persoane.

Luptele 
din Vietnamul de sud

SAIGON 2 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al comandamentului Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud se arată că în cursul 
luptelor desfășurate In zilele de 28 
și 29 martie, patrioții sud-vietnaiuezl 
au atacat trupele americano-saigone- 
ze într-o largă zonă la nord-est de 
localitatea Tan Lam. scolînd din luptă 
peste 200 de soldați inamici, dintre 
care 150 americani, au distrus H 
tancuri, au incendiat un elicopter și au 
capturat o mare cantitate de arme 
și muniții.

De asemenea, intre 23 $i 29 mar
tie detașamentele F.N.E. au desfă
șurat lupte de hărțuire pe șoselele 
76 și 75, într-o regiune la nord de 
Cua Viet și Con Tien. Ei au distrus 
cinci tancuri și un autovehicul blin
dat, au ucis și rănit 40 de soldat! 
americani și un mare număr de mi
litari saigonezi.

Procesul asasinului senatorului Robert Kennedy
LOS ANGELES. — Martorilor apă

rării în procesul lui Sirhan Bishara 
Slirhan le-ay. urinat marți cei al a- 
cuzării, care în majoritatea lor au

diferite
de plăți se aflu intr-un proces de 
restabilire' și funcționează în mod 
adecvat, precum și existența nece
sității de noi lichidități.

Este posibil — deși nici pe depar
te sigur — ca o primă discuție co
lectivă, în vederea aplicării urgen
te a acordului, să se țină ceva mai 
tîrzlu în această primăvară, la reu
niunea reprezentanților grupului ce
lor zece. Dar, de la criza din noiem
brie, grupul celor zece și-a manifes
tat reticența pentru a se angaja m 
această problemă, chiar la nivelul 
reprezentanților de rang inferior, de 
teama de a nu 1 neurala noi specu
lații.

Avînd însă In vedere cererea 
Marii Britanii ca F M I. să-l asigure 
finanțarea datoriilor externe, o se
siune ar putea să devină inevitabilă 
pe la slirșitul lui aprilie sau în mai, 
dacă s-ar considera că este necesar 
să se recurgă la acordul general de 
împrumut.

Volcker a omis probabil să vi
ziteze Londra în cursul turneului 
său, tocmai pentru că este sigur că 
poale conta pe sprijinul britanic 
pentru punctul de vedere american. 
A evitat și Parisul, deoarece mo
mentan nu Întrevede aici nici un fel 
de șansă.

(„Financial Times")

arătat că inculpatul este „vinovat șl 
conștient" de actele sale. Dr. Sey
mour Pollack, psihiatru la Universi
tatea din California, a declarat că 
Sirhan eră în deplină cunoștință de 
cauză atunci cînd a tras asupra sena
torului Robert Kennedy. „El a vrut 
să-l ucidă pe Kennedy" — a spus 
dr. Pollack. Pentru a justifica într-un 
fel afirmațiile apărării în legătură 
cu pretinsa sa boală, Sirhan a fă
cut ’în timpul ședinței de marii a 
procesului o nouă criză.

Condamnat de două ori la... 
moarte

NEW YORK. — Robert Enderson. 
în vîrstă de 21 de ani a fost con
damnat de două ori la... moarte. 
Săptămîna trecută, un tribunal din 
Phoenix (Arizona) l-a judecat și con
damnat pentru asasinarea Sylviel 
Presley. Luni el a fost judecat din 
nou și condamnat la moarte pentru 
asasinarea Lindei Hodge. Conform 
sentințelor pronunțate, Enderson ur
mează să fie executat prin gazare 
la 11 iunie în închisoarea federală 
din Arizona.

• BUENOS AIRES. — Parliclpan- 
ții la cel de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Argentina, 
care și-a încheiat recent lucrările, 
au adoptat în unanimitate progra
mul de activitate și statutul partidu
lui. Congresul a ales organele de con
ducere ale Partidului Comunist din 
Argentina, in funcția de președinte 
al partidului fiind reales in unani
mitate, Victorio Codovilla, iar in 
funejia de secretar general al C.C. 
al P.C. din Argentina, Arnedo Al
varez.

Importanta descoperire 
în domeniul cercetărilor 

bolilor canceroase
\ WASHINGTON 2. — Cores- 

i pondentul Agerpres, C. Alexan-
1 droaie, transmite: Clarence
/ Cone, șeful laboratorului de
i1 biochimie nucleară de pe lîn-

gă Administrația națională pen- 
. tru cercetarea spațiului cosmic, 

'i a comunicat presei o impor-
i tantă descoperire în domeniul
i1 cercetărilor bolilor canceroase.
I El a anunțat la o conferin- 
\ tă de presă că în urma expe-
\ rientelor efectuate în labora-

i tor s-a constatat că celulele
' canceroase se înmulțesc aproa-
' pe in același fel ca și atomii
1 într-o reacție nucleară în lanț.
; Societatea americană de lup- 

tă împotriva cancerului a sub- 
i liniat că această descoperire

i deschide noi perspective cer-
• celării cauzelor înmulțirii ce-
/ lulelor canceroase, precum șl
i' găsirii mijloacelor de comba-
i tere a acestei boli.

i Dr. Clarence Cone a subli-
• niat că. potrivit concluziilor
/ cercetărilor sale de pînă acum.
\ celulele canceroase se înmul-
i țese prin diviziune. Toate ce-

i lulele se divid in același mo

Tiparul I.P.H Subunitatea PvUoșanl.

ment, răspunzînd. unei comenzi 
de natură electrică. Dr. Cla
rence Cone a relevat că, în 
urma succeselor obținute în 
cercetările privind măsurarea 
potențialului electric al celu
lelor canceroase, s-a constatat 
că acest potential rămîne con
stant. Cu circa o oră înaintea 
diviziunii celulelor canceroase 
însă, potențialul electric al a- 
cestora se dublează. In urma 
acestor constatări se presupu
ne că comanda de diviziune 
a celulelor canceroase este de 
natură electrică.

Această concluzie este deo
sebit de importantă y pentru 
progresul cercetărilor bolilor 
canceroase si demonstrează a 
semănarea între procesul de 
înmulțire a celulelor canceroa
se și cel al atomilor. Atit fi
siunea nucleară, cit și diviziu
nea celulelor canceroase au 
loc după atingerea unui punct 
critic. Nona descoperire pre
zintă o deosebită importantă 
pentru procesul luptei pentru 
Combaterea acestei maladii.
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