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ALE SALARIAÎIIOR, 
DEZBATEREA SARCINILOR

DI PLAN PE 1970
Colectivul este preocupat
de redresarea activității

forului tutelar întirzie
în scopul satisfacerii unei 

cerințe ardente impuse de 
creșterea gradului de urbani
zare a localităților municipiu
lui nostru, în urmă cu doi 
ani, in Valea Jiului au fost 
începute ample lucrări hidro
tehnice menite să soluțio
neze alimentarea cu apă po
tabilă a populației. In cadrul 
acestor lucrări se execută un 
baraj dc acumulare la Valea 
dc Pești de 55 m înălțime care 
va asigura 700 litri de apă pe 
secundă localităților din aval 
și regularizarea debitului Jiu
lui in vederea deservirii plat
formelor industriale și evită
rii inundațiilor. Se execută, 
dc asemenea, alimentarea cu 
apă a localităților din Valea 
Jiului superior prin interme
diul stației dc tratare Valea 
de Pești, captările locale pe 
riul Jieț și altele precum și 
canalizarea localităților din 
Valea Jiului superior prin 
executarea. în prima ' ct; • 
(1971) a 
Denuțoni.

Este vorba deci de lucrări 
de amploare, de marc valoa
re pentru care statul a alo
cat fonduri mari și pentru 
executarea cărora a fost creat 
șantierul Valea Jiului Supe
rior. Cum este și firesc, atin
gerea acestor imperative im
plică un ritm de lucru sus
ținut, o bună organizare a 
lucrărilor care să asigure res
pectarea termenelor de dare 
in funcțiune și utilizarea efi
cientă a fondurilor investite.

Asupra acestor laturi - ale 
activității șantierului era chc-

insiste adunarea sa- 
pentru dezbaterea

mată să 
lariaților 
cifrelor de plan, să analizeze 
retrospectiv si in perspectivă 
sarcinile colectivului. Se poate 
afirma că adunarea a răspuns 
acestor cerințe. Constructorii, 
montorii și mecanicii șantie
rului au supus unei radiogra
fii severe propria lor activi
tate. reflectînd cu multă lu
ciditate asupra direcțiilor în 
care vor trebui să perseve
reze spre a se încadra in rit
mul de execuție impus de 
termenele prevăzute în pro
iecte. Această analiză exigen
tă a fost impusă, dc fapt, 
chiar de situația în care se 
află șantierul in comparație 
cu realizarea cifrelor de plan 
pe anul in curs. Dar să spu
nem lucrurilor pe nume: pe 
cele 8 luni care au trecut de 
la începutul anului, planul a 
fost realizat doar in propor
ție dc 84 la sută, iar. dacă a- 
daugăm valoarea lucrărilor 

stației dc epurare impuse dc refacerea distru
gerilor produse de calamități, 
planul pe 8 luni poate fi so
cotit ca realizat in proporție 
dc 99 la sută. Nici la cei
lalți indicatori, unitatea nu 
se prezintă cu o situație mai 
bună. Prețul de cost plani
ficat pe 8 luni este depășit 
cu 101 000 lei (0,48 la sută), 
productivitatea planificată a 
fost realizată doar în propor
ție de 98,6 la sută. Deci, pre-
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îndeplinirea planului
de desfacere impune 

lichidarea deficientelor
de organizare
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De la începutul anului pi- 
nă in prezent O.C.L. Alimen
tara Petroșani a rămas sub 
plan cu 3 122 000 lei. Aceasta 
a fost tema centrală în ju
rul căreia au gravitat discu
țiile în adunarea salariaților. 
In darea de seamă, prezen
tată de tovarășul director Ca- 
zimir Davidovici, se sublinia 
că „dacă întreprinderea noas
tră n-a reușit să realizeze 
planul de desfacere, aceasta 
se datorește faptului că au 
lipsit multe produse intens 
solicitate de cumpărători in 
această perioadă". Și au fost 
citate o serie de produse ca
re n-au fost livrate în canti
tățile necesare: ouă. unt, 
smîntînă, brinză de vaci, ia
urt, lapte proaspăt, pateuri și 
hașeuri la gramaj mic, sco
bitori, șervețele etc. Pe 'aceas
tă pistă a neputinței și a gă
sirii de vinovați exteriori au 
mers aproape toți vorbitorii. 
S-a arătat că F.P.L. Livezeni 
(și prin ea I.C.I.L. Simeria) 
și Fabrica de pline Petro
șani. doi colaboratori, local
nici. ai O.C.L. Alimentara, se 
ocupă cu multă superficiali
tate de obligații. Ion Marian, 
șeful magazinului nr. 6 Pe
troșani a precizat că dc obi
cei primește doar un singur 
sortiment de piine (integrală) 
care rămîne in magazin și nu 
se vinde. Merceologul Dumi
tru Ceanvaru, acuza F.P.L. 
Livezeni că livrează laptele 
cu intÎTZierc, iar calitatea 
este de multe ori nesatisfă- 
cătoare. Pentru a se remedia 
situația a propus mărirea can
tităților de lapte pentru a 
satisface cerințele consumato
rilor.

S-a dovedit, însă, că o ma
re parte de responsabilitate 
in actualele deficiențe ale 
O.C.L. Alimentara sînt de 
natură internă și țin de or
ganizare și coordonare. Așa 
au fost posibile lipsuri in

gestiune la mai multe maga
zine din Valea Jiului. Iosif 
Grauzam de la magazinul 
115 — carne Lupeni a făcut 
cunoscut favoritismul exis
tent în aprovizionarea unită
ților. Dar adunarea salaria- 
ților s-a mulțumit cu acest 
nivel pur constatativ necău- 
tînd cauzele reale care ge
nerează și fac posibil favo
ritismul. Desigur că discu
țiile ar fi cîștigal în profun
zime. deci și în eficacitate, 
dacă s-ar fi căutat mai adine 
rădăcinile acestui obicei. Vio
rel Ciora a ridicat problema 
repartizării fondului de mar
fă pe magazine, o chestiune 
care e destul de neclară de
oarece s-a constatat existen
ța unei preferințe pentru ma
gazinele mari. Dar, s-a spus, 
magazinele ar trebui să pri
mească marfă în mod pro
porțional. Pe drept cuvînt a 
ridicat întrebarea : se ocupă 
cineva de la direcție de a- 
ceastă problemă ?

La O.C.L. Alimentara Pe
troșani există serioase defi
ciențe de organizare, coordo
nare și control manifestate 
și în ruta mărfii de la de
pozit la magazin. Deși greu
tățile au apărut de multă 
vreme, comitetul de direcție 
încă n-a soluționat această 
situație critică. Nici la adu
narea salar iaților nu s-au 
propus sugestii pentru ieși
rea din acest impas. Sarci
nile de plan pentru anul 
1970 ale organizației cresc 
simțitor. Toți vorbitorii .și-au 
manifestat ferma convingere 
că planul de desfacere se 
va realiza dacă actualele 
greutăți vor fi învinse. Aurel 
Stark, șeful serviciului co
mercial, spunînd că unele 
sectoare (carne, piine, lapte)

T. SPATARU
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Deschiderea 
cursurilor 

Universității 
■populare

Aflăm de la comitetul muni
cipal pentru cultură și artă Pe
troșani că in data de 20 oc
tombrie ac. reîncep cursurile 
Universității populare a_ orașu
lui Petroșani. Anul acesta, do
ritorii vor avea de ales între 
următoarele discipline: radio- 
elcctronică ; educația și proble
mele vieții contemporane, pro- 
blemc-cotidiene do medicină, pe
dagogic. menaj : artă populară 
românească; matematici; fi- 
zică-chimic; limbi străine 
(engleză, germană, franceză). 
Cursurile sint predate do spe
cialiști cu experiență și ele 
oferă posibilități largi tuturor 
celor care doresc să-și îmbogă
țească cunoștințele de cultură ge
nerală. Orice om al muncii, in
diferent dc studii, care consim
te să-și valorifice cu eficiență 
timpul liber, se poate înscrie 
la unul sau mai multe cursuri, 
înscrierile se fac zilnic. între 
orele 7—15 la sediul Comite
tului pentru cultură și artă din 
Petroșani, str. Republicii nr. 
90.
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încheierea 
unei noi etape 

la 
„Porțile de Fier"

Mie sesiunii leMinie 
jubiliare a S.(.1IB. Pelrajani

Omul supunînd oțelul ' Foto : N. MOLDOVEANU

ÎNTRE PARING Șl RETEZAT

5. La început au fost pădurile
La început au fost pădu

rile cu arbori uriași care 
mestecau în tihnă soare și 
cer. Uitat printre .rădăcini, 
ascuns de lumină, pămîntul 
dospea de ură. Pădurea, că
reia ei ii dăduse viață îl 
călca acum cu nepăsare în 
picioare. Și, cînd copacii e- 
rau mai frumoși ca nicicînd 
pînă atunci, pămîntul plin 
de furie s-a mișcat așa ca 
pentru a-și dezmorți oasele 
și pădurea, pînă la cel din 
urmă copac, s-a văzut az- 
vîrlită în pîntecele adîncului, 
învelită in beznă și piatră. 
Cu un hohot de rîs prelung, 
pămîntul biruitor, așa cum 
se dorise, a azvîrlit asupra 
ei trupul unui munte cres
cut pe aproape și totul a fost 
apoi la fe] ca înaintea în
ceputului.

— Ce cauți aici ? a între
bat-o adîncul.

— Cine ești ? i-a răspuns 
pădurea.

— Fiul pămintului.
— Eu sînt fiica lui. Fiica 

lui blestemată. M-a semănat 
în lumină, m-a crescut în 
soare și acum, cine poate 
ști de ce, iată-mă»s aici lin
gă tine, care zici că ești fra

te cu mine, deși n-am auzit 
niciodată de numele tău.

— Ce naivă ești. Deși sînt 
fiul pămintului, port în mi
ne puterea Soarelui. In mîi- 
nile mele se nasc energiile 
și bogățiile care, mîine, în 
miinile oamenilor despre ca
re tu nu știi încă’mimic se 
vor preschimba în alți sori și 
poate cine știe se vor împo* 
trivi Soarelui tată.

— Și eu ? îl întrebă tristă 
pădurea.

— Din tine voi plămădi 
cărbunele. De asta ai și fost 
adusă pe lume. Munții care 
încă nu s-au născut vor fi 
împodobiți de alte păduri.

— De ațte păduri... fie... 
dar lasă-mă să mai văd o 
dată chipul soarelui, să mai 
sorb un strop de lumină și 
cer.

— Cu drag. Ce nu face un 
frate pentru sora lui mică 
și prostuță.

Ajunsă pentru o clipă din 
nou la zi deasupra pămin
tului, pădurea se dărui vîn- 
tului și o dată cu clipa se 
scufundă din nou în brațele 
adîncului, care fără să mai 
scoată o vorbă începu să 
plămădească din trunchiuri,

crăci, frunze și fructe, căr
bunele. îmbăiat în foșnetul 
de altă dată al pădurii, căr
bunele a prins strălucirea 
diamantului.

Nu după multă vreme însă, 
ca adusă de vînt, deasupra 
pămintului răsări altă pă
dure care, ajunsă în floa
rea vîrsteî a fost din nou 
alungată în brațele adîncu- 
lui și aici prefăcută în căr-- 
bune. Cîțe asemenea păduri 
s-au născut și au pierit nu 
știe nimeni. Pămîntul n-a 
spus nimănui nici o vorbă 
despre fiicele sale nerecunos
cătoare. Vîntul îmbătrînit 
nu-și mai amintește nimic. 
Munții din jur, martorii în
ceputurilor de atunci, au 
pierit și ei. Fiii lor de-acum 
nu știu nimic. Cărbunele, o- 
bișnuit cu adîncul, îmbrăți
șat cu dragoste de mulțimea 
erelor care au trecut în bez
nă și tăcere, tace și el. Doar 
cînd ajunge la ziuă își risi
pește strălucirea către soare 
care privește ca adueîndu-și 
aminte de o anume frumu
sețe.

R. SELEJAN

£
l
%

spre noi
Coborîsem cele 500 de 

trepte din lemn ce descin
deau de la „ziuă" și mer
geau paralel cu linia decau- 
vile pe vatra planului în
clinat. Am ajuns în galeria 
direcțională, la orizontul 700 
al minei Bărbăteni.

Eram nerăbdător să văd 
punctul de joncțiune Băr
băteni — Lupeni. însoțitorii 
mei, ghicindu-mi parcă gîn- 
durile, in timp cc toți trei

Cale liberă 
izvoare de
cotirăm spre dreapta, mă pu
seră în temă :

— Mai avem de mers a- 
proape de trei ori pe cit am 
venit, însă „pe drept" de a- 
cuma, de-a lungul galeriei 
direcționale, spune ing. 
Petru Munteanu, directorul 
E.D.M.N...

— Care sînt lungimile e- 
xacte, tovarășe maistru ?

Maistrul Gheorghe Petro- 
van (cel mai vechi maistru 
de la mina Bărbăteni), după

cărbune
cum mi-a fost prezentat, 
răspunde fără să șovăie :

— Am coborit de-a lungul 
planului înclinat 240 de me
tri, iar pe galerie mai mer
gem încă 1 560 metri. In to
tal 1 800 metri.

1 800 metri! Asta înseamnă 
180 000 de centimetri stră-

Ion MARGINEANU
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Grija organelor de partid și 
de stat pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii este o- 
glindită în toate domeniile de 
activitate medicală. Un sector 
important in ocrotirea sănătă
ții populației îl reprezintă re
țeaua unităților de transfuzie a 
singclui de la a cărei înființa
re se împlinesc 20 de ani. In 
nici o altă ramură medicală nu 
este atit dc grăitoare contribu
ția populației la apărarea pro
priei ei sănătății ca în rețeaua 
de transfuzie a sîngelui. Elanu
lui și priceperii personalului 
medico-sanitâr din această re
țea i s-au adăugat înțelegerea 
și dragostea maselor largi de 
oameni ai muncii fuță de viața 
și sănătatea semenilor lor, a- 
flați în suferință. Aceasta se 
datorește ridicării necontenite 
a nivelului cultural al poporu
lui, educat în spiritul dragostei 
față dc om.

Activitatea stației de recol
tare și conservare a sîngelui 
din Petroșani, începută cu 20 
de ani în urmă, a parcurs o 
serie de etape organizatorice in 
care s-a îmbunătățit treptat, 
aducînd un aport important la

sîim - 
DAR pm PIAȚĂ

salvarea multor vieți ale bol
navilor internați în spitalele 
Văii Jiului. S-a întărit an de 
an baza materială, iar îmbogă
țirea permanentă a cunoștințe
lor profesionale ale personalu
lui medico-sanitar a dus la ri
dicarea la un nivel tot mai 
inalt a calității muncii. Canti
tățile de singe recoltate ău 
crescut an de an, ca urmare a 
lărgirii gamei do tratamente 
cu singe in spitale. Dacă în 
anul 1949 s-au recoltat numai 
303 flacoane de singe, în pri
mele trei trimestre ale anultii 
1969 s-au recoltat 4 748 flacoa
ne de sing -. Cele peste 60 000 
flacoane dc singe livrate de la 
înființarea centrului sint da
ruri pentru viață făcute dc oa
meni cu o înaltă conștiință ce
tățenească și patriotică. Tot

mai mulți muncitori, studenți, 
gospodine, funcționari vin să 
doneze singe la stația de recol
tare.

In viață sînt împrejurări cînd 
omul este in marc pericol. Un 
accident grav, o hemoragie 
marc la naștere sau alte situa
ții prin care se pierde mult 

•singe au o singură șansă pen- 
>tru a reda viața celor aflați în 
- pericol : să li se transfuzeze de 
urgență cantitatea de singe ne- 

■cesară.
Generațiile mai vîrstnice de 

medici și oamenii care s-au 
aflat t vreodată pe o masă de 
operație iși pot aminti dc une
le drame petrecute sub. lumina 
lămpilor din sălile de opera
ție, atunci cind lipsea sîngele 
salvator. Deocamdată știința nu 
a reușit să descopere toate se-

O nouă etapă a fost încheiată 
pe șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier : colectivul gru
pului de șantiere aparținîhd în
treprinderii de construcții hi
drotehnice București a terminat 
operația de eliminare a apei 
din zona barajului deversor al 
centralei hidroelectric?. Pomp** 
de mare capacitate au evacuat, 
în medie zilnic, cîte 150 000 
mc de apă din vechiul vad «1 
Dunării, delimitat în-amonte ,și 
aval do digurile oare au barat 
cursul mugurului fluviu. Du
pă cum nc-a informat ingine
rul Ni colac Mănescu, directorul 
general al Grupului de șantie
re, „Porțile de Fier", în incin
ta acestei zond vor fi amena
jate drumuri care vor coborî 
într-o frumoasă serpentină, for- 
mînd o rețea pe care vor cir
cula mii de autocamioane de 
marc capacitate. Ele vor trans
porta material excavat, iar apoi 
betonul și oțelul necesar, ridi
cării colosului în spatele că
ruia se va crea imensul lac al 
hidrocentralei.

(Agcrprcs)

Sîmbălă la amiază și-a în
chini. lucrările sesiunea tehnico- 
științifică jubiliară consacrată 
împlinirii a două decenii de 
la înființarea in Valea Jiului 
a Stației de cercetări pentru 
securitate minieră, manifestare 
organizată de colectivul de 
conducere al S.CS.M. in cola
borare cu Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor — 
secția mine.

După cum s-a mai anunțat, 
timp de trei zile, in fața a nu
meroși specialiști din industria 
minieră, din centre și Institu
te dc cercetări și proiectări, 
reprezentanți ai Ministerului 
Minelor și ai altor ministere, 
au fost făcut? un mare număr 
dc comunicări tehnico-ițtiinți- 
fice despre laborioasa activitate 

• a ccrcotătorilor S.C.S.M. și rea
lizările obținute în domeniul 
cercetărilor privind îmbunătăți
rea tehnicii securității și pro
tecției muncii în minerit. Un 
interes deosebit au suscitat co
municările „Cercetarea predis
poziției la erupții de gaz și ro
că a stratelor de cărbuni din 
Valea Jiului și Anina". ..Pro
cedee do drenare a gazelor a- 
plicabile la mina Lupeni-1, 
..Contribuții privind îmbunălă 
țirea aerajului la minele de 
cărbuni". ..Cercetări în dome
niul Jocurilor subterane la mi
nele dc cărbuni și minereuri". 
„Realizări în domeniul explozi
vilor dc siguranță", „Contribu

ția S.C.S.M. Petroșani la con
trolul de laborator fizico-chi- 
mic al unor parametri provă 
zuți în N.T.S. pentru minele 
din România", „Contribuții la 
prevenirea prin mijloace tehni
ce a îmbolnăvirilor pneumo- 
coniotico din industria minieră", 
„Aspecte actuale do medicină 
șl psihologie industrială minie
ră", „Studiul unor cauze cară 
generează oboseală muncitorilor 
din subteran", „Organizarea ac- 
tivirăți! de salvare minieră în
R. S. România și realizările ob
ținute în acest domeniu". „Re
leu tranzistorizat d? protacțiă 
minieră contra defectelor do 

.izolație", ș.a. • ■ • .-
întreaga desfășurare a sesiu

nii a constituit o amplă și do
cumentată trecere în revistă a 
fructuosului bilanț cu care har
nicul și prestigiosul colectiv al
S. C.S.M. a marcat aniversarea 
împlinirii a 20 de ani de viață 
și muncă stăruitoare pe tărîmul 
științei și tehnicii miniere, iar 
totodată un prețios schimb do 
experiență intre cercetătorii șl 
specialiștii ce-și consacră cu 
dăruire și pasiune profesională 
activitatea de zi cu zi in folo
sul întăririi securității și pro
tecției muncii minerilor, al a- 
părării sănătății șl .vieții celor 
cc. în adîncul minelor, descă
tușează comorile minerale utile 
punîndu-le la dispoziția econo
mici naționale.

T. BA’LAN

Suflu înnoitor modalităților 
de răspîndire a cunoștințelor 

cultural-științif ice!
Ampla muncă de răspîndire 

a cunoștințelor cultural-științi- 
fice ce se desfășoară azi în 
toate lăcașele și așezămintele 
de cultură, reprezintă, după 
cum se știe, o valoroasă con
tribuție la instrucția oamenilor, 
a adulților și tinerilor. Pen
tru că. chiar dacă avem în ve
dere faptul că, mai mult ca 
oricînd,' privilegiul autoinstrui
rii printr-un continuu efort in
dividual nu mai poate fi azi 
ignorat, oamenii nu se vor de
barasa nicicînd de contactul 
util cu formele activității cul
tural-educative. Coordonatele 
noi, mereu noi, pe care se în
scrie activitatea de răspîndire 
a cunoștințelor cultural-știin- 
țifice, pretind depășirea defi
nitivă a anchilozatei perioade 
„de culturalizare" care, după 
cum iși amintește oricine, se 
manifesta printr-o adevărată 
„explozie" de cunoștințe, îndru
mări și sfaturi... de nivel me
diu. Mutațiile permanente ra
dicale, petrecute in conștiința 
maselor, ca urmare a măsurilor 
perseverente întreprinse de 
partid pentru creșterea bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor, au determi
nat noi cerințe de instruire pro
fesională și culturală, cerințe 
care contraveneau — și mai 
contravin, pe alocuri — vechi
lor modalități de răspîndire a 
cunoștințelor. Modernizarea ra
dicală a acestora se impunea, 
deci, firesc. In ce sens ? In 
sensul, bineînțeles, ca aceste ac
tivități de răspîndire în masele 
largi a unor cunoștințe utile 
(conferințe, simpozioane, cursuri 
ale universităților populare sau 
muncitorești), șă răspundă noi
lor cerințe pe care vizitatorii 
lăcașclor de cultură le pretind, 
adică tot ceea ce se oferă au
ditoriului să ajute la aprofun-

OPINII
darea cunoștințelor pe care a- 
cesta le are despre obiectul 
acțiunii culturale respective, să 
poarte vizibil pecetea noului. 
Mai precis, nimic din ceea ce 
publicul poate afla azi și prin 
mijlocirea altor surse de în
sușire a culturii, atît de diverse 
și atractive (radio, televiziune, 
film, presă), să nu i se „vîre 
pe g»t“ acestuia dacă tocmai 
noul, ceea cc trebuie în plus, 
lipsește.

Inii amintesc, făcînd o pa
ranteză, de o scurtă discuție 
avută cu doi dintre „locatarii" 
permanent! ai- sălii de biliard 
de la clubul din Lupeni, in ur
ină cu cîteva luni. întrebam a- 
tunci :

— Dintre manifestările cul
turale organizate de club, ce 
nu v-a plăcut în special ?

— Conferințele — ni s-a răs
puns.

Solicitind motivații, ni s-a 
vorbit, intărindu-ni-se o con
vingere deja formată, despre... 
teme neatractive, expuneri ne
legate de actualitate, subiecte 
arhicunoscute (și mult mai a- 
tractiv prezentate la radio și 
pe micul ecran). Schimbul de 
opinii pe care l-am avut ulte
rior cu diverși activiști pe tă- 
rîm cultural, din care, vrind- 
nevrind, adevărul a triumfat, 
ne îndreptățește să afirmăm că 
asemenea concluzii sînt de 
ordin general.

Trecînd peste faptul că la 
această stare de spirit s-a a- 
juns uneori, și nu doar in li
nele locuri, și datorită fixării 
unor ore nepotrivite pentru 
prezentarea activității respecti
ve sau slabei, insuficientei.

popularizări trebuie să spunem 
că îndepărtarea unei părți a 
publicului vizitator al Incașe
lor de cultură de acțiunile ce 
i se oferă se datorește, în pri
mul rînd, necunoașterii de că
tre unii activiști culturali a 
dorințelor publicului local, a 
solicitatorilor diverselor mi- 
crogrupuri sociale. Dacă cei ce 
răspund de organizarea acestor 
activități de mare influență a- 
supra oamenilor ar cunoaște, 
la amănunt, solicitările, pregă
tirea și interesele publicului lo
cal (recurgind pentru acesta ia 
cit mai dese și mai ample son
daje) și s-ar strădui să diver
sifice modalitățile de răspindi- 
re a cunoștințelor, să extindă 
în profunzime conținutul aces
tora, să le facă atractive, goana 
desuetă pentru aducerea citor- 
va auditori in fața cărora con
ferențiarul să-și poată expune 
„materialul" pregătit (la care 
se mai recurge încă, pe ici pe 
colo) nu și-ar mai găsi... „jus
tificarea".

Intorcindu-ne la conferințele, 
simpozioanele pe teme cultu- 
ral-științifice, credem că este 
necesară, dar absolut necesară, 
o radicală schimbare a meto
dologiei după care sînt „cons
truite**. Auditoriul, adică, nu 
mai trebuie să fie lăsat într-o 
stare dc completă pasivitate. 
Cel care a luat loc în fotoliul 
sălii să nu mai fie, deci, uitat 
pentru că. nebăgat în seamă 
și... cunoscînd, in mare, și des
pre ce se vorbește, acesta va 
pleca sau se va lăsa în voia 
altor... ginduri. Conferențiarul, 
bazindu-se pe cunoștințele au
ditoriului in domeniul respec-
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cretele sîngelui pentru a-1 fa
brica. Sîntem incă nevoiți să 
asigurăm sîngele necesar bol
navilor din cel dăruit de oa
meni sănătoși.

Sîngele donat de către omul 
sănătos se reface complet în 
72 de ore de la donație, dona
ția însăși fiind un act lipsit de 
pericol, ea puțind fi repetată 
la interval de 6 săpțămîni, fără 
ca organismul să sufere cu ce
va.

Spitalele din Valea Jiului 
consumă anual circa 1200 litri 
singe pentru salvarea vieților. 
•Pentru a se asigura această can
titate necesară cerută dc spi
tale, pentru ca bolnavii să fie 
salvați și redați societății și 
familiei cît mai repede este ne
cesar ca toți oamenii conștienți 
dc obligațiile lor față de socie
tate să contribuie' în număr cit 
mai mare la salvarea celor a- 
flați in suferință, înscriindu-se 
în rîndurilo donatorilor onori
fici de singe.

Dr. Virgil MARTIN 
directorul Stației de recoltare 
și conservare a sîngelui Petro

șani
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La umbra 
frunzelor de laur
Așa ne-am obișnuit'. Se realizează principalii indicatori 

la cutare întreprindere, foarte bine; răsuflăm ușurați, bifăm 
o sarcină și trecem mai departe. Adică, zicem noi, acolo nu 
mai c nevoie să fim prezenți, merg treburile bine. Și astfel, 
privim îngăduitori orice abatere, punem pe seama acciden
tului orice nerealizare, apreciem ..in general" orice activitate. 
Asta pînă intr-o zi, mai precis pînă cînd „pe global" reali
zările nu mai satisfac; atunci îndreptăm intr-acolo toată ar
tileria. Ca din pămint răsare incompetența, înfumurarea, 
lipsa de răspundere, indisciplina etc., etc. Și vina o poartă, 
invariabil, secretarul dc partid și organul din care face 
parte, directorul, președintele sindicatului... Noi. cei de la 
oraș, la centrală sau chiar do mai sus sîntem vinovați doar 
pentru că „n-am tras la răspundere..."

E poate un dram de exagerare în to'atc acestea. Sigur, 
nu în toate cazurile stau lucrurile astfel. Dar pe ici. pe colo 
— vorba lui nea Iancu — se mai întilnesc ceva cazuri și, 
din păcate, nu dintre cele mai nesemnificative.

‘ Mai zilele trecute, tovarășul loan Raczek, secretarul co
mitetului dc partid de la mina Lupeni, remarca absența 
unor cadre de conducere din Centrala cărbunelui Petroșani 
la adunările salariaților. Adică — zicea dînsul — noi vor
bim, noi auzim; am analizat cc am făcui, am căutat noi po
sibilități pentru a ne situa și în viitor la înălțimea sarcini
lor, în sfir.șit, întregul nostru colectiv a dezbătut obiectivele 
ce ne revin din documentele Congresului partidului. Dar 
numai cu entuziasm nu poate nimeni scoate cărbune. Mi
nerii au ridicat o seamă de probleme pe care numai cen
trala le poate rezolva. Cum spuneam însă, n-au prea fost 
auzite unde și de cine trebuie...

E evident faptul că în acest caz avem de-a face cu psi
hologia preocupării față de întreprinderea unde „totul mer
ge bine". Intr-adevăr, anul acesta colectivul minei Lupeni 
a extras peste plan mai mult de 40 000 tone dc cărbune, a 
depășit planul dc pregătiri cu 7,2 la sută, la prețul de cosi 
a realizat economii suplimentare de peste 1,7 milioane lei 
și cam tot atitea beneficii. Altfel spus, mina Lupeni este 
cea mai prestigioasă din Valea Jiului, cea mai tehnică, mai 
matură, un adevărat șantier cu rapide căi spre cele mai 
avansate metode dc muncă. Așa că i s-a așezat pe frunte o 
bogată cunună de laur.

Comuniștii de la mină văd însă mai in amănunt și nu 
vor să se așeze la umbra frunzelor de laur. Ei nu s-au de
clarat mulțumiți față de faptul că. de pildă, în zona a II-n
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Constatare

Dorința

mânînce cîteva luni. în

îlMEDICALE
i

asigur/

Studierea cancerului pe scara unei națiuni

Profesie
va prime jchoasă

Momica... 
și liica !

rrerleau că roșiile sînt. 
fructe otrăvitoare.

ie de nuntă
sc înlîlnesc la

— Hallo, McPhenny, încotro?
— Plec la Londra Călătorie 

dc nuntă.
— Așa ! Și unde-i fericita 

mireasă ?
— Acasă ! Ea a mai fost la

biciclistul pe care l-ați că 
gonea cu circa 180 km pe 
că pisica neagră care v-a tăiat 
drumul era atît de marc incit 
v-a redus cu desăvirșire vizibi
litatea și că pomul de care 
v-ați ciocnit pînă la urmă a 
luat-o la stingă fără a semnali
za... Mai aveți ceva de adău
gat

Nici un pericol

La început
— Mămico, tata s-a lovit cu 

ciocanul la deget ! spune micul 
Ionel, inirînd plingind in bu
cătărie.

— Pentru aii ta lucru nu tre
să plingi, spune mama, 

început am ris, dar pe 
-a văzut tăticu !

După accident
un accident de automo

bil’ polițistul care a întocmit 
procesul verbal cu declarația 
celui ce provocase accidentul 
i-1 citește :

Col de-al treilea studiu național a! cancerul 
in acesi an în S.U.A. și în Porto Rico. E| va 
și va fi nevoie de încă doi ani pentru compilarea rr 

zultalelor, cuprinzind cea. 25 milioane de oameni și se 
referi, intre altele, asupra incidenței cancerului și asupra
consecințelor sale economice ^e consideră că în felul a- 
cesta vor fi studiate peste 500 000 de‘cazuri do cancer, din 
care 25Q 000 cazuri noi.

Prmiru o bună parte din studiu vor fi folosiți modici. 
25 000 de noi cazuri de cancer vor fi aprofundate, adică 
10 la sută din totalul așteptat iar mierosul mvestîgatori- 
lor, în ceea ce privește acest grup, se va răsfrînge îndeo
sebi asupra gradului și dnratoî invalidității cauzate do oan- 
cer: of.x-tole ecan-vnice ale hnliî la nivelul i-> 
miliei sale și comunității: evoluției afecțiunii 
sujîra ut’lizării ijusib;,.i>5'ilnr medicale.

Pentru a obține aceste informații, echipa dc investi 
lori se va adresa mai intîi medicului, apoi pacienților și 
familiilor lor. Medicului i se va cere aprobarea, circum
stanțele diagnosticului, modalitățile tratamentului sau mo
tivele eventualei abțineri terapeutice. Echipa se va informa 
apoi do la pacient sau familia, sa în legătură ou înoidon’ole 
sociologice și economice ale bolii, abținîndu-so do la orice 
ox-imen clinic, paraclini • sau histologic Au fost luate di
fer te precauțiuni pentru a se evita perturbarea relației 
medic — bolnav sau buna continuare a tratamentului.

Kasaîdina — o nouă substanță de imunizare

ANECDOTE
r\ Un adolescent, extrem do ti

mid. se pregătește pentru prima 
întîlnire cu o fală. Se îmbracă 
îngrijit, sc piaptănă o oră Ș> 
pleacă. După o altă oră s-a 
înapoiat acasă.

— Atît dc repede ? Ce ? Fata 
n-a venit la întîlnire ? întreabă 
mama.

Prima întîlnire tește el. Și cu am uitat <ă în
chid robinetul de Ia baie.

Eterna poveste
După naufragiul unui vapor 

soția s-a salvat pc o insulă pă
răsită în largul oceanului. Depă 
citva timp apare și soțul din 
valuri. Epuizat, el se Urăște pe 
plajă și șoptește :

eni de știință israeiirni 
i v.it un grup de sub
tle imunizare, care ar 
semnifica o revoluție 

Justria medicamentelor.

Descoperirea se bazează pe 
substanțe caro se găsesc în 
lapte și. în contrast cu anti
bioticele. ele sînt „naturale" 
și de a- ca sînt mai bine 
suportate de organism.

Stagiunea de vară a cele
brelor „Corridas" din Spania 
a fost sîngeroasă. La clinica 
specială pentru toreadori din 
Madrid au fost aduși din în
treaga Spanie 209 toreadori 
răniți dinlre~care 23 se aflau 
între viață și moarte. Firește 
că în urma tratamentului 
modern — transfuzii .și altele 
— numărul toreadorilor care 
nu mai evoluează în arenă 
s-a micșorat.

Unul care 
vrea la 

închisoare
Englezu] Clive Peel O- 

versby. care a stat o dată 
la închisoare, arde de dorin
ța să se întoarcă acolo. Do 
fapt ar vrea să fie mereu în 
altă închisoare 
mai mult de 24 
care dată.

Explicația : 
versby intenționează să scrie 
o carte de bucate pentru în
chisori.

— lata-mă, am ajuns 
drugii mea.

— Și unde mi-ai fost pină 
acum 7 Vaporul s-a scufundat 
de mal bine de o oră ?

După vînătoare
Bâtrinul baron s-a înapoiat 

dc la Vinâtoarc. E| se desparte 
de grupul de invitați, își caută 
valetul și-l întreabă:

— James, s-au înapoiat toți 
invitații ?

— Da, domnule baron.
— Perfect, atunci înseamnă 

că am nimerit o căprioară.

Două doamne stau dc vorod 
la o petrecere.

— Ce mai faci Daisy ?
— Mulțumesc, bine.
— Ce rochie incintătoare 

porți.
— Iți place ?
— Desigur, an de an pare 

mai frumoasă !

Condamnatul la moarte pe 
scaunul electric este -invitat 
să-și exprime ultima dorință.

— Toată viața am fost un om 
politicos — spune el. Vreau să 
mor la fel : cedez locul meu pe 
scaun oricăruia dintre dv. care 

( ați rămas in picioare.

^Un răspuns... simenon
Cineva l-a întrebat pe Gorges 

Simenon dacă fumează în timp 
lucrează :

Lucrez fumind, a răspuns

De ici,
Ce simte oare un elefant cînd 

intră într-un magazin de por
țelanul \ '{ Curioasă, probabil să 
afle răspunsul, o frumoasă va
că din Burslem (Anglia) a in
trat într-o fabrică de porțela
nuri din apropierea oâșnnii pe 
care păștea în tihnă.

.. Ea a începui să se interese
ze de atracțiile locului deter
minin') patru toreadori impro
vizați să intervină și., s-o a- 
ducă înapoi la pășune.

colo

un an. în 
occidentale

O sticlă aruncată în mare
la 30 iunie 1968 de elevele unei
Școli mediii din Penang (Ma-'
layez ia) a fost pescuită, după

ȘTIATI CA
Elefanții au singeie f i;,i t«' rece. Temperatura corpului 

lor crește și scade o dală ■ •> temperatura aerului.

Girafa aie numai șapte vertohre pe gîtu) ei lung, în 
timp -’o veverița are 14.

Q
Foca poale să trăiască fă> ă să 

timp ce cămila numai zece zile.
O

Cangurul crește toată viața
O

Cu un secol în urmă ivnii 
în ciuda frumuseții lor exterioare,

n
Curcanul a fost domesticit in Amenea de sud. Englezii 

l-au numit .turkey" pentru ea 9 fOSt adus prîma dată în 
vas comercial sub pavilion turcesc.

Nu șliu de ce, draga mea. 
cînd trec pe aci, mi se fuce 
așa... un gol 1n stomac...

domnul

din 1848

Desene de 1. LIC1U

apropierea coastei 
a Franței. Sticla 

conținea un mesaj cerind per
soanei care o va găsi să anun
țe locul și împrejurările desco
peririi.

OP/ZO NT AL: 
minier al Văn 
potriva exploatării capitaliste 
licută cu măiestrie de 
/ului (Ținutul Zwanduiui) 
pivotare uuuleră a tudcțului 
din părțile vestitului Caste1 
4) V orbește... lăcind I — la Ohaba Ponor 1... 
cârîmb I; 5) Soția lui loun de Hunedoara, 
îmbunătățiri Custeiului de ta Huned’uiru — 
nice ale pielectuiui comitatului 
proprietar al cetății Ur-pului care 
lași ce treceau pc Mureș, o legendă soune că pentru acesl 
motiv preleclul a ooruncii ca oii/ași sâ lie potcoviți. 5) Soția 
lui Jupiter, Zeu care ar*' un 'emplu tidicai la Miciu (Velei, 
lingă Deva) a cărui inscripție se păslrea/â la muzeul din 
Deva — Exact cum nu itehtrie. 7) La Simeriu!:.. — în nord I 
— Pe maigmea Slreiuiui (snuff.. 8) Pronume — Vîrl In Purîng, 
cel mai înalt din iude/, al treilea cu înălțime din țara - De ce?/ 
9/ Sa' de mineri din iudei cu un important sanatoriu l'.IL^. — 
Zăcăminte găsite cu ani în urmă la poalele cetății Devei. 10) 
Pi m ime genitivul italian ugricole de stal (Orăștie, liîr-
cea e'c.i cu simfilă contribuție la economia ludețului — Ziua de 
muncă la minerii din \'u‘ea Jiului 111 Unul din poeții Văcărești — 
Se găsesc în număr de peste 80 în munții Retezai, cele mai muri 
Hind llucuta, Znnnagu. 12) hi Deva’ Rămășițe din s<hele!ul
acestui animal se găsesc în peșterile Nundrului (lingă Hunedoara)

N Fosta camiulă a Daciei romane 2) Oraș 
lului. vechi centru de luptă a muncitorimii im- 

In-tete'iiicue veche, azi piae- 
i icuiiorii satelor din nord-es'.ul iude- 

3) l-a Hunedoara I — ...Rrud, cx- 
- Z ny /m, Molia și Loggia, do^d 
tir~- Cor^nuTor d^.- jc -:iuiiedoara.

... și la Sâ
câie a adus unele 
Una din aele trei 

Hunedorna Gh. Kapl, ultimul 
idrindu-și semne cu niște plu- 

legcndă

LA RUCAR, INTRE MUSCELE
Rucărul se fixează in geo

grafia țării ca un loc de un 
pitoresc unic, vestit păstrător 
al unor neasemuite comori de 
artă -populară. Numele sau se 
proiectează peste secole. A- 
mintită in documente vechi 
de peste 400 ani, așezată in 
drumul călătorilor din Ardeal 
și Țara Românească, prin pa
sul Bran, comuna apare ca o 
oază de liniște și frumusețe, 
într-o splendidă panoramă, 
străjuită de steiuri amețitoare 
și cheile sălbatice ale Dimbo- 
vicioarei, înecată de livezile 
sale bogate și verdele păduri
lor înconjurătoare.

Oamenii acestor locuri, po
meniți în hrisoave ca țărani 
liberi, moșneni din tată în fiu, 
oieri și pomicultori, și-au păs
trat in port, în cintec și joc 
obiceiuri, ritmuri, armonii și 
culori nealterate de influen
țele citadine, pline de prospe
țime și autentic, ca însăși su
fletul lor.

Din istoria locurilor, o epo
pee dramatică e lupta din 
secolul trecut a acestor oa
meni pentru păstrarea drep
turilor consfințite de bătrine 
hrisoave domnești asupra 
munților din jur. Pentru slă-

pinirea lor, începînd 
și pină în 1906, întregul sui 
a lost liril intr-un îndelung 
și nedrept proces cu tiă 
anume boier Boștea, care le-a 
fășluit cu viclenie și înșelă
ciune locurile de pășunat ra
mase din strămoși.

Istoria acestei dramatice 
confruntări, desfășurată pe 
parcurs ui a peste 6 decenii, 
poate fi descitrată răsfoind 
numeroasele documente'— jal.

'etnografic, unele datind din 
'-'preajma anului 1600. Călătorul 
•caic poposește la Kucar poate 
texamnia in muzeu b.jciisuri 
clumncșii pe pergament, um 
bcvulc.c N v 11—X viu, docu- 
m. .nu îngălbenite ue \i<-.<e 
a»e unor persunaiități re
feritoare- la vumunâ și 
uamenn sai, veu>»i obiec
te casnice și ue artiza
nal. u vuiuare deosebită re- 
piuzinia uuiuupu ue icoane 
p.ctaie pe sueia la snrșuui

PE DRVtâUIULE ȚĂRII

bele moșnenilor, ordine de 
urmărire a „răzvratiților", 
articole de protest și compa
siune din ziarele timpului, o 
moțiune de solidaritate a mun
citorilor ceferiști etc. — toa
te aflate in Muzeul salului de 
curind deschis la Rucâr.

Amenajat intr-o veche casa 
bătrinească, construită in stil 
muscelean, acest muzeu este 
depozitarul a peste 900 expo
nate cu caracter istoric și

secolului al XVH-Jea, păpușile 
dc zestre, furcile și cuu-șeie de 
Rucâr, capodopere 
tațiilur in lemn, 
Iju—2U0 de am, 
setul de costume 
locale, reprezentmd 
epoci, incepind cu unul 1877și 
pinu azi. Intre acestea se nu
mără șt cele lucrate de Maria 
Moșoiu, care în anul 1634 a fost 
distinsă la o expoziție pe țară 
cu o medalie de aur, ca «cea

ale mei us- 
vechi de 
precum -și 

populare 
diferite

mai bună executantă in 
cusăturilor naționale".

Penii u ÎDlcsnhv.a accesului 
turiștilor s-a uesa\nșn mu- 
aernizaiea șasvlciur spie 
punctele de marc atractivita- 
le: casierul pasui uran, 
peștera ș> cheile ■Dtmbovîcîua- 
rei. vîrfu! Mogora~ete. In co
muna s-a amenajat un motel 
muuein, eu restaurant și'loc 
ae parcare a mașinilor, iar 
pentru crearea un"5r condiții 
bune de cazare~~s-au închiriat 
zeci de casc țărXneșUTtn stlf 
locU, împodobite eu' mobilă 
de'gorun sculptată și pirogra- 
vătfi și 'decorate cu~scoarțe șl 
covoare'ar'geșene,'iar m resta
urantul și magazinele locale 
se găsesc produse alimentare 
și de 'artizanat specifice.

De asemenea, la căminul 
cultural, periodic, se organi
zează festivaluri ale cînlecu- 
lui, jocului și portului popu
lar local, alt mijloc de ulruc- 
ție a turiștilor.

Gazde ospitaliere, urmașii 
moșnenilor dc odinioară își 
primesc oaspeții cu tradiționa
lul salut „Bine ați venit" 1

Irimie STRAUȚ

J

— La Hațeg I 13) Muncitorii tluluției din Deva — Alături de CaveaT* 
aceasta constitute ceă'de’ d doua~parie umlileâtrului roman de ia 
Sarmuegelusa (pl.J.

V EKl'lGAL: 1) Unul din cele mai muri lacuri alpine-giuclule din 
Relegat — Localitate dacica de iu cure, unii cerccldloii susțin că, 
deriva denumirea urașuiur Devu. 2) Bogăția minelor Bradului — La 
Lupenil — Lucrează ia Hunedumu. 3) Tncîlcu m curpenD — In ju
dețul Hunedoura asemenea izvoare se găsesc iu batiurl, Clumindia 
ele. 4j Localitate ni juaeț cu peșterile .«win loanir șt „Peștera 
dm Băiete" — ș>i el se luireuou i b) t-aiu pic de omenie — Gunos- 
culă sluj rune preistorica m județ ca șt curiera ue piuUâ do cun- 
slrucție, ue unde aacn au suus ipatenuiui ae constiuc/ie pentru ae- 
iqțne am munții (Jiaștiei. uj «... cei ue sus" unu am cunoscutele 
peșteri ale Crăcluneșt'ilor, nu aeparie ae Deva — Galeră de malră 
cu calcar metalurgic din județ m uprupiere de Belrușam — Serei 
7) Jiul, Streiul. Muieșul, străbat județul nostru — Corect. 8) In vlrî” 
iul GodeânuJui ) — Orașul luieieluiu), pui teu de nord a Huneaoa* 
iei iii vorbirea locală — Undeie... I — La mltarea și ieșirea din A- 
ninoasalD) Diminutiv îemium — Clnd șl cmdi — Denumirea celor 
trei peșteri din „Măgura UâițeT in apropiere de Crdciuneșți. 10) 
Cea â Hațegului, este anumita mea din secolul al Xlll-leu lăihlnlnd 
multă vreme cu o situație politică și. adminisliulivă — llurîedbara, 
Deva, Petroșani (sing.) — O aulă pe un. 11) Nou oraș al vuii Jiu
lui, important centru minier — Pi mm întotdeauna. 12) începe sd 
curgă pe șipul I — Localitate Dnyu Hunedoara, vestita pentru ur
mele existenței omului paleolitic cil și pentru peșterile sale — La 
băile Că lan I 13) Cetatea și ținutul Devei m timpul lăsaoalei de sub 
conducerea iui Horia, Cloșca și Crișan — Așezări și tortilicații da
cice pe teutonul județului tluneduuia.

Dic/ionai ; DEL, OIL,
\asilc MOLODLȚ
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torului tutelar intirrie
cum arată principalii indica
tori, bilanțul nu o in măsură 
sn mulțumească, ceea ce de
notă <â nici ritmul dc exe
cuție, nici activitatea econo- 
•■nicâ-financiarâ a șantierului 
nu poate primi un calificativ 
satisfăcător. Nu vom reda 
toate greutățile pe care le-a 
fntimpinal șantierul in acest 
an, enumerate in darea de 
î^eamă prezentată in adunare 
do inginerul șef al șantieru
lui. tov. Mihai Pulriiscoiu. 
Punctăm, totuși, doar cîțiva 
•din factorii frînă caro in pe
rioada analizată au grevat 
activitatea șantierului cum ar 
ar fi ; nepredarca la timp a 
amplasamentelor, documenta
țiile întocmite de I.P.A.C.M. 
Bcconcordante cu realitățile 
Terenului, calamitățile provo
cate de intemperii, aprovizio
narea neritmică a șantierului 
♦ tr agregate, lipsa permanen
ță a forțelor dc muncă nece
sare executării tuturor lucră
rilor. incompetența multor ca
dre din personalul tehnico- 
administraliv — și așa insufi
cient — deservirea necores
punzătoare a șantierului cu 
utilaje de către S.U.C.T.

Deci, greutăți au fost... des
tule. Socotim pozitiv faptul 
că dezbaterile din cadrul a- 
dunării salariaților nu s-au 
poticnit la lamentări in jurul 
..greutăților obiective", ci au 
dezbătut cu multă responsa
bilitate neajunsurile, fie de 
natură internă, de organizare, 
îndrumare și control, fie dc- 
Icrminte de sprijinul insufi
cient acordat, șantierului do 
forul tutelar: I.L.ILS. Bucu
rești.
Discuțiile purtate de cei mai 

mulți vorbitori s-au referit la 
o anomalie caro îngreunează in 
cel mai înalt grad desfășura
rea lucrărilor de construcții 
n>ontaj: lipsa de utilaje. Ne- 
realizărilc pe acest an, au ară
tat șefii de lot loan Gabor și 
Vaier Boantă. sint determina
te. in primul rînd, de deservi
rea defectuoasă a punctelor de 
lucru cu utilaje grele, terasie- 
rc, utilaje de transport, moto- 
pompe, foreze etc., ceea ce de
termină multe stagnări 
activitatea formațiilor de lu
cru. Or. situația in această 
-privință, pc cit e de gravă și 
dc mult discutată, pe atît e de 
-paradoxală prin faptul că. 
deși utilajele au cuvintul ho- 
tăritor in determinarea ritmu
lui de execuție a 
ele nu aparțin șantierului, 
unității 
salarizarea 
târăște tot de această unitate, 
întreținerea, repararea și diri
jarea utilajelor așișderea. Pe 
cind muncitorii constructori lu
crează în general in acord și 
au posibilitatea să realizeze sa
larii bune, deci sînt cointere
sați in realizarea unui volum 
de lucrări cit mai marc, me
canicii S.U.C.T.-ului lucrează 
in regie, cîștigă puțin și deci 
mu au nici un interes să con- 
iriBme? ia—obținerea' unol'-reij; 
lizări sporite. S-a făcut și-n 
adunare — nu prima dată — 
propunerea ca formațiile de 
lucru, întregul personal pre
cum și utilajele din dotarea 
S.U.C.T.-ului să treacă in sub- 
ordinea directă a șantierului, 
să fie dirijate dc conducerea 
acestuia. Deși propunerea a 
fost înaintată de mai mult 
Timp conducerii întreprinderii
— I.L.H.S. —. cu argumenta
țiile necesare, anomalia conti
nuă să existe. treburile să 
meargă anapoda, oamenii sâ fie 
nemulțumiți, iar ,.binecuvânta
rea" conducerii întreprinderii
— cum plaslic s-a exprimat u-

în

lucrărilor, 
ci 

S.U.C.T. Normarea, 
mecanicilor, se ho-

nul 
k Or. 
7 cut, 
țiik 
sarcinilor, 
1970.

în adunare s-au
numeroase nemulțumiri și din 
partea reprezentanților S.U.C.T.- 
ului. Tov Gheorghc Dăncscu. 
inginerul șef adjunct al 
S.U.C.T.-ului arăta că deși 80 
la suta din lucrările șantierului 
sint mecanizate, deci utilajele 
constituie clementul vital pen* 
tru realizarea in timp a obice- 
1 velor. unitatea care este clie- 
matâ să asigure utilajele m- 
limpină greutăți foarte mari 
din cauza lipsei dc piese de 
schimb, a cadrelor de specia
litate. a sistemului de salari
zare deficitar, prfecum si a con
dițiilor vitrege de întreținere a 
utilajelor — puține la număr 
și suprasolicitate. Era do aș
teptat ca critîcile făcute in 
adunare, propunerile susținute 
de ambele părți pentru unifi
carea S.U.C.T.-ului ou șantie-' 
ml să primească un răspuns 
edificator din partea întreprin
derii chiar in adunare. Or, 
ceea cc era mai necesar a lip
sit dintr-un motiv foarte sim
plu : reprezentanții conducerii 
întreprinderii au lipsit de la 
adunare și astfel frămintările. 
preocupările muncitorilor și 
cadrelor tehnice din cadrul 
șantierului au rămas din nou. 
fără răspuns. Dar nu a fost 
vorba doar despre unificarea 
celor două unități. S-au făcut in 
adunare numeroase referiri și 
la alto deficiențe — unele’ eu 
implicații economice mari — 
pe caro, dc asemenea, le cu
noaște conducerea întreprinde
rii. fără să lc fi soluționat. 
Șantierul a pierdut sume mari 
și continuă să piardă pentru 
refacerea unor lucrări greșit 
executate din cauza incompe
tenței și indolenței anumitor 
cadre, zis de specialitate. Vi
novății au fost stabiliți de con
trolul financiar intern, forme
le pentru imputație au fost în
tocmite și înaintate conducerii 
pentru recuperarea pierderilor, 
a spus iov. Petru Simioncscu, 
șeful serviciului muncă și 
larii, dar din București, 
un răspuns : nimeni nu a 
tras la răspundere pentru 
lapidările și risipa banilor 
tului. Există anomalii și in 
vința normării și evidenței 
consumului de materiale ; maiș
trii incompetenți întocmesc con
sumuri fictive, semnează acte 
pentru lucrări și transporturi 
neefectuate. Din cauza norma
lizărilor la planul fizic, a ară
tat tov. Dumitru Rodeanu. con
tabilul .șef. șantierul are un 
stoc de materiale dc 7 milioa
ne lei, ceea ce imobilizează fon
duri importante și pentru care 
se plătesc dobinzi mari.

în pofida greutăților ce 
are de îniîmpinat șantierul, 
reprezentanții colectivului și-au 
exprimat convingerea că sarci
nile sporite pe anul 1970 vor 
fi realizate. Adunarea, a 
solicitat, în schimb, un ajutor 
efectiv și competent din partea 
conducerii^ întreprinderii și o 
seamă dc’ măsuri din partea 
conducerii șantierului pentru 
îmbunătățirea organizării in
terne, menite să creeze condi
țiile necesare recuperării ră- 
mincrilor in urmă și realizării 
sarcinilor pe anul 1969, condi
ție sine qua non pentru pre
gătirea condițiilor optime înde
plinirii planului pe anul viitor. 
Este necesară, a arătat tov. Mi
hai Pâtrășcoiu, inginerul șef 
al șantierului, concentrarea e- 
forturilor pentru perfecționarea 
organizării activității forma
țiilor de lucru. îndrumarea lor 
calificată, ceea ce ev ident, nu
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nu merg bine, a afirmat că 
„trebuie să se ia măsuri". 
Dar care sint acestea ? Co
mitetul de direcție a] O.C.L. 
încă nu și le-a stabilit ? 
Vorbitorul a apreciat că și 
in munca gestionarilor exis
tă serioase lacune. Dc pildă 
la unitățile de piine mai dăi
nuie obiceiul de a se face a- 
pr-ovizionarea doar pc-nlru cit 
crede gestionarul că se vinde 
intr-o zi. In acest fel se a- 
flunge ca la orele 19—20 să 
nu mai fie piine. In viitor, 
s-a spus, asemenea fapte vor 
<f> sancționate cu severitate 
deoarece contravin regulilor 
comerțului socialist.

Un aspect foarte puțin dis
cutat a fost atitudinea lucră
torilor din comerț față de 
cumpărători. Evident, in ul
timul timp s-au făcut progre
se vizibile în acest domeniu, 
insă tot atît de evident este 
că mai sint multe de făcut 
deoarece prin multe magazi
ne se mai văd ieșiri nepoli
ticoase ale vânzătorilor, indi
ferență -și lipsă de solicitu
dine.

„Iată că nu ne-am realizat 
planul deși așa ne-am anga
jat tot aici anul trecut, a 
spus șeful depozitului din 
Petroșani Ion Petrușca. Eu 
nu pot scoate din depozit ha-

din vorbitori - 
nu e vorba do.i 
ci și do una 
indispensabile 

dc plan

exprimat

Ulj 
lip-

să
niei 
fost 
de- 
sta- 
pri-

Ie

șeuri și pateuri la gramaj 
mic, marinată și alte pro
duse căutate in magazine din 
cauză că nu avem mașini. 
I.R.T.A. trebuie să ne asigu
re cel puțin 10 mașini zilnic 
insă acest lucru nu se în- 
tîmplă niciodată". Aceeași 
greutate a reclamat-o și to
varășul Secărea, directorul 
comercial al O.C.L. Alimen
tara. Reprezentantul direc
ției comerciale județene Za- 
haria Mica a insistat tot a- 
supra aprovizionării, proble
mă esențială a comerțului. 
Referindu-se la J.C.I.L. Sime- 
ria și la Fabrica de piine 
Petroșani, vorbitorul a spus 
că direcția comercială va in
forma M.T.A. și M.C.T. după 
care se vor lua măsuri se
vere pentru a se redresa Sta
rea actuală. Totodată, respon
sabilitatea neîndeplinirii pla
nului pe 8 luni revine și co
mitetului de direcție și ges
tionarilor care trebuie să fie 
mai activi, să ia măsuri grab
nice pentru a se găsi toate 
produsele in magazine .și in 
cantități suficiente. Reprezen
tantul direcției comerciale 
județene a promis că se va 
face tot ce e posibil pentru 
obținerea necesarului de ali
mente pentru Valea Jiului, 
astfel ca in viitor fondul de 
marfă să sosească ritmic și 
fără goluri.

se poate realiza cu maiștri in
competenți. Inginerii de pe 
loturi, șefii acestora, au dato
ria să sprijine efectiv perso
nalul mediu tehnic spre a crea 
la punctele dc lucru condiții 
optime muncitorilor do a-și fo
losi întreaga capacitate și a 
asigura o utilizare maximă a 
mașinilor cu care sint dotați. 
. Rezultatele echipelor, ale în
tregului colectiv depind direct 
de organizarea muncii noastre, 
spunea mecanicul I’araschiv E- 
noiu, dc grija conducerii șan
tierului și a conducerii între
prinderii față dc noi, munci
torii. Ori, tocmai la acest ca
pitol sint încă multe deficien
țe. Numeroși . bitori s-au re
ferit la pcrturbațiiie cc sc 
ivesc in activitatea șantierului 
din cauza fluctuației. a lipsei 
forței dc muncă calilicale. Multi 
muncitori pleacă dc pe șantier 
din cauza nercalîzării ciștigu- 
lui mediu (per total, acest in
dicator a fost realizat pe 8 luni 
doar in proporție de 98 la su
tă). a condițiilor dc cazare ne- 
satisfăcâtoare. a greutăților cc 
le intimpină salariații. fami
liile lor in aprovizionarea cu 
produse agro-alimentare. Vor
bitorii s-au ocupat și de starea 
de indisciplină de pe șantier, 
care, in mult-' cazuri, ucrnește 
iliiar de la .uerson.!’.'” mediu 
tehnic. Tov. Minai șteianuță, 

■si < retorul organizației de partid, 
a arătat ca sint <.:■ se cazurile 
de indisciplină, d părăsire a 
locuriloi dc muncă, chiar și 
acte d huliganism față de- 
care organizația de partid, or
ganizațiile ne masă vor trebui 
să dovedească mai multă in
transigență.

In încheierea 
luat cuvântul tov
membru al Biroului 
tului municipal de 
prini-vicepreședintcle 
liului popular municipal. Rele
vând că primind sprijinul 
1.1,1 l.S. șantierul poate înfăp
tui sarcinile de răspundere 
ce-i revin in 1970, vorbitorul 
s-a ocupat do cerințele impe
rioase ce trebuie înscrise pe 
agenda de lucru a conducerii 
șantierului, a organizației de 
partid, in vederea redresării 
activității și întăririi exigenței 
colective, a răspunderii față dc 
obligații. Măsuri urgente se cer 
întreprinse pentru crearea con
dițiilor optime de lucru și de 
cazare a muncitorilor pe timp 
de iarnă, pentru redresarea din 
mers a activității șantierului, 
pentru incetățenirea ordinci și 
a unui climat de muncă efer
vescent, pe măsura importanței 
și urgenței obiectivelor aflate 
în execuție.

Una din preocupările majo
re ale conducerii Institutului 
de mine din Petroșani, in ve
derea deschiderii sub role mai 
bune auspicii a noului an uni
versitar, a fost și aceea de a 
asigura studenților optime con
diții dc studiu. Planul detaliat, 
(tiprinzind întreaga activitate 
adniinistraliv-gospodărcască e«’ 
urma să se desfășoare pe lim-- 
pul verii, a fost dus la îndepli
nire în ora mai maro parte. Să 
trecem împreună in revistă 
principalele lucrări efectuate.

Impunătoarei și spațioasei 
clădiri principale a institutului 
i s-au efectuat mici reparații 
curente, au fost zugrăvite șase 
laboratoare și opt iimfiteatre. 
s-au revizuit acoperișul .și căile 
de scurgere a apoi, au fost cxc 
cutate lucrări de vopsire și 
spoire în holuri și bibliotecă,

s4m revizuit și reparat însla- 
lâțlile electrice și sanitare pre
cum și c azani le dc încălzire, 
criloriforole.

La căminul studențesc nr. 1 
au fost executate lucrări de 
rev izuij-c a instalației sanitare, 
a' mașinilor dc spălat și căl
cat. Intr-un stadiu nu îndea
juns acceptabil să află încă În
ecările do reparare a jghoabu- 
rilor și burlanelor dc Scurgere 
a apoi do pe acoperiș, instala- 
țSilc clocirii'o din camere.

La căminul nr. 2, dc aseme
nea, a fost terminată in foarte 
bune condiții execuția Lucră
rilor de revizuire a instalației 
sanitari rămTnîndu-se însă in 
restanță cu faianțarca cabine
tului stomatologic, cu repara
rea caloriferelor.

La căminul nr. 3. micile lu
crări de reparații a instalației

sanitare, n wdorifr relor s au 
terminat din limp. Completa
rea „golurilor" in instalația c- 
lcclrieâ n fost făcută cu mull fi 
grijă și la amănunt

La cantina institutului au fost 
necesare .lucrări mai ample. 
S-an rmmpărțît judicios came
rele. mfirindu-so spațiul sălii 
dc mese, s-a terminat integral 
mozaicare», revizuirea ■ instala
ției de ventilație iar la parter, 
prin demolarea unor pereți, s-a. 
amenajat o nonă sulă de mese 
pentru servirea micului dejun.

Clubul studențesc, aflat in 
reparații capitale, va pUlou fi 
pus la dispoziția studenților 
după cile am aflai, abia in... 
10 noiembrie. S-au executat aici 
lucrări dc desfacere a tencuie
lilor interioare și exterioare 
teneuirea interiorului. lucrări 
de pardoslre, au fost aduse 8

tone deșeuri de marmură pen
tru mozaicarea sălii principale 
și a holului de la intrare, in 
stil venețian. Io grupurile sa
nitare. lucrările nu s-au efec
tuat insă dccil in proporție de 
75 la sută.

Considerăm că puținele zile 
care au mai rămas pină la 
deschiderea festivă a noului an 
universitar vor fi Suficiente 
pentru micile „retușuri", aflate 
în intirzicre, în grija condu 
cerii institutului râminind doar 
urgentarea lucrărilor la clu
bul studențesc, penltu că ritmul 
in care sc muivcște. ucuin, aici, 
e mult prea lent.

Spre noi 
izvoare 

de 
cărbune
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Vasile COCHECI.
activist al Comitetului munici

pal de partid Petroșani

modalităților ds
răspîndire a 
cunoștințelor 

cultura!

♦

adunării. a 
Traian Blaj, 

Comite- 
partid, 
Consi-

a

tiv (deci ncînchipuindu-și 
ceea ce el știe restului oameni
lor Ie este o necunoscută), va 
trebui să poarte cu acesta un 
viu dialog. Interesat, in acest 
caz, va fi atît conferențiarul 
(care-și \a găsi, în sfîrșit, sa
tisfacția de a „ceda" din noul 
pe care-l cunoaște și altora care 
nu-l cunosc) și auditoriul (care- 
și va îmbogăți cunoștințele și 
va fi mulțumit).

Am scris aceste rînduri 
convingerea că cci ce răspund 
de organizarea și desfășurarea 
acțiunilor de răspindirc a cu
noștințelor cultural-educative și 
științifice, care doresc să facă 
pasul înainte așteptat în do
meniul educației și instruirii 
oamenilor muncii le vor lua in 
„evidență" și vor• trece (pen
tru ca actuala formă de prezen
tare a acțiunilor de răspindirc 
a cunoștințelor, iși dau singuri 
seama, nu mai corespunde) la 
o muncă mai sistematică, știind 
țific fundamentată, pe calea 
modernizării și eficienței actului 
măreț de răspindirc a nobilului 
tezaur de cunoștințe al spiri
tualității.

vor

științifice!
Urmare din pag. 1

Suflu înnoitor

La umbra frunzelor de laur

In atelierul de întreținere a perforatoarelor de la E. M. Paroșenî.

numai raionul I are o infima 
depășire de plan; sau că un nu
măr destul do mare de brigăzi 
nu-și realizează sarcinile; sau 
că umiditatea cărbunelui a tre
cut mult peste limita admisă, 
influcnțind negativ calitatea 
cărbunelui; și nu-s mulțumiți 
iniei față de faptul că-Ia lucră
rile geologice s-a realizat nu
mai 95,4 la sută din plan. Se 
apreciază ca pozitiv faptul că 
indicele de tăiere mecanică a 
cărbunelui în abataje a fost 
îndeplinit in proporție de 108,3 
la sută; dar raportind cantita-

tea de cărbune extras cu acest 
procedeu la total producție a- 
vcm surpriza să constatăm că, 
de fapt, acest 108,3 la sulă re
prezintă doar un sfert! Și-a- 
tunci, mai poate fi cineva mul
țumit ?

In adunarea salariaților pe 
mină s-au scos in evidență mul
te deficiențe, care frinează as
censiunea spre rezultate pe 
măsura capacității colectivului. 
Minerul Petre Constantin criti
ca defectuoasa aprovizionare cu 
piese de schimb — ca să folo
sim doar un exemplu. Spunea 
minerul respectiv că dc mai 
bine de o lună de zile n-a pri
mit nici un cqp detașabil p?n-

tru sfredelc. Probabil s-a mai 
ridicat această problemă și in 
adunarea pe zonă, și în aha. 
Dar n-a auzit nimeni, iar to
nele nerealizate din aceste mo
tive s-au dublat, s-au triplat...

In sfîr.șit, argumente care să 
convingă că nici la Lupeni tre
burile nu merg chiar așa de 
bine incit să nu mai fie m voie 
de sprijinul Centralei cărbune
lui s-ar mai putea' aduce. Nu 
este insă nici cazul și nici lo
cul. Să luăm deci colo r lalale 
drept un semnal dc alarmă și 
s.î .i’-ci'-lăm sprijin tuturor u- 
nhâlilor economice, mari sau 
mici.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Direcția regională C.F.R. Deva
Sfr. Horîa nr. 12 14

RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU ȘCOLILE 
(ACARI, FRÎNARI, MANEVRANȚI) CU DURATA DE 
DE GRADUL II MC (MAGAZINERI, CONDUCTORI) 
27 SĂPTĂMÎNI.
Școlile de gradul 1 M 

stațiile Tciuș, 
Triaj.

Petroșani,
vor funcționa în 
Blaj

elementare
gr. I M se pot

și Simeria-

GOSPODINE!
DE GRADUL I M
13 SĂPTAMÎNI ȘI 
CU DURATA DE

Școlile de gradul 
stațiile Siiperia și Deva.

li M C vor funcționa in Le putefi valorifica

CONDIȚII DE ADMITERE

— 7—8 clase
(la școlile
4 clase).

— virstev 18—40 de ani
— stagiul militar satisfăcut
La înscriere candidații vor prezenta urmă

toarele acte ;
— certificatul de studii in original
— certificatul de naștere și una copie (ne

legalizată)
— copie după livretul militar, numai prima 

pagină (nelegalizată)
— o dovadă asupra stării de sănătate eli

berată de circumscripția medicală unde 
este luat în evidență candidatul

— microradiografie.
Examenele de admitere pentru școlile de 

gradul I M se vor ține : Io Teiuș la 11 X 
1969 ; la stația Petroșani la 18 X 1969.

Examenul de admitere pentru școala 
gradul II M C se va ține la dota de 6 X 1969 
la statia Deva, iar cursurile vor începe la 
data de 8 X 1969.

La examen vor fi primiți numai candidații 
care ou toate actele la dosar și examenul 
medical făcut.

In timpul școlarizării elevii beneficiază de

primi și cu

de

prin toate magazinele

• •••••
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8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. La șase pași de 
o excursie — emisiune- 
concurs. Fiul mării — 
film seria) pentru copii.

10,30 Ora satului.

11,30 Concert simfonic. In 
program : Simfonia a 
IV-a de Gustav Mahler.

10,00 Aspecte de la campio
natul mondial de gim
nastică artistică. Trans
misiune de la Varna.

vor 
de

o bursă de 700 lei, cazare numai in limita 
posibilităților, asigurîndu-se numai elevilor 
pare nu au nici o posibilitate să facă nave
ta la domiciliu. Elevilor care fac naveta li 
se vor da abonamente de serviciu gratuite.

Dipă terminarea școlii, absolvenții 
beneficia de uniforme gratuite, haine
protecție, permise gratuite pentru salariat și 
membri de familie, abonamente gratuite la 
domiciliu, dacă nu sint repartizați acolo un
de au domiciliat.

Posibilități de promovare :
- Absolvenții școlii de gradul I M (cei cu 

7—8 clase) după 24 de luni vor putea urma 
școala de gradul II M C unde, in loc de 
bursă, vor primi salariul mediu și vor fi în
cadrați imediat după absolvirea școlii in 
funcții de șef de tren și șef manevră.

- Absolvenții școlii de gradul II M C, du
pă 24 de luni pe funcții de conductori, ma
gazineri. etc. vor putea promova in func
ții de șef de tren și șef de manevră, fără să 
mai facă vreun curs.

Relații suplimentare se pot primi la toate 
stațiile C.F.R. precum și la telefon 2630, in
terior 159, biroul de 4nvă‘nmînt din codrul 
Direcției regionole C.F.R. Deva.

• •••••
18,00 Film serial „Maior Vi

for" — producție a 
studiourilor sovietice.

18,35 Realitatea ilustrată Tv.
— emisiune magazin.

19,30 Telejurnalul de seară,

20,09 Ansamblul folcloric (le 
tineret „Doina" al Mu
nicipiului București.

20,30 Reportaj
700".

„Timișoara

21,00 Film cu trei
râtul" — cu 
land șj Gene Kelly.

stele : „Pi- 
Judy Gar-

22,40 Telejurnalul de noapte.

22,55 Publicitate.

23,00 Telcsport.

țț.

O.C.L. Alimentara

Borcanele predați-le

centrelor

de colectare LR.V.A.

punșl în stâncă. Și pentru 
fiecare centimetru de înain
tare, fiecare miner din bri
gadă a lucrat 4—5 minute. 
Un centimetru în 4—5 minu
te; Și dacă ar fi lucrat mi
mai un singur om în loc de 
luată brigada, însemna cile 
30—10 dc minute la fiecare 
centimetru dc stimă stră
punsă I

A fust o muncă titanică în 
care omul a învins. Și omul 
s-a numit aici, la Bărbăteni, 
brigada lui Alexandru Szi- 
lagy, alcătuită din 11 mineri, 
iar dincolo la Lupeni briga
da condusă de Alexandru 
Marian.

...Duminică 21 septembrie 
a. r. ora 10... Alexandru Szi- 
Jagy in persoană, cu perfo
ratorul proptit bărbătește in 
umăru-i puternic, „bate" o 
gaură de probă. După trei 
metri, virful sfrcddijluj a dat 
de gol : ajunsese în partea 
lu pencnilor.

...Marți 23 septembrie a. c.. 
Minerii sectorului investiții 
de la E. M. Lupeni ardeau 
de nerăbdare. Vroiau să fie 
i-x.-cutată străpungerea. Vro
iau să se inlilnească cu or
tac: i de la Bărbăteni. Au în
ceput să amenajeze mai cu 
grijă porțiunea dc galerie 
i.1 n :lă frontului. In a- 
< <' ?i zi, la ora 12, Alcxan- 
di . '/.ilag.v dc cealaltă par
te. siăpinind in brațelc-i des
toinice „jocul" ciocanului de 
abataj, reușește să străpungă 
miezul dc slincă cc mai des
părțea cele două brigăzi. Un 
chiot mineresc de bucurie 
venit de-o parte și de alta a 
spărturii a binecuvântat mo
mentul solemn I Pe fețele 
pline dc' praf, era înscrisă 
bucuria victoriei, a triumfu
lui omului asupra stîncii. Au 
trecut peste grămada de stîn- 
că oamenii lui Szîlagy, la 
ortacii Ioț de la Lupeni. 
Și-au strins miinilo, s-au îm
brățișat; erau bucuroși că au 
reușit bine și la timp.

...Cind îmi povestea acum 
citcva zile toate acestea,’A- 
lexandru Szilagy nu mai lu
cra cu brigada în galeria di
recțională. Bine nivelată și 
amenajată, aceasta nu mai 
dezvăluia privirii punctul de 
joncțiune. Doar o „cruce" cu 

'Vopsea roșie, marca pe o ar
mătură TH-4 locul îmîlniriî, 
al victoriei finale.

L-am ântîlnit, cum ziceam, 
pc Alexandru Szilagy acum 
citev’a zile, lucrind de zor, 
față în față cu roca fără via
ță. la o „transversală", ce 
duce spre culcușul stratului 
de cărbune, tot la orizontul 
700. Mai avea vreo 150 de 
metri pină să ajungă la strat.

„T.una aceasta avem pla
nificați 65 de metri. Pînă 
acum am realizat 57. Mer- 
gind cu 4 metri pe zi. așa 
după cum scontăm, vom da 
cel puțin cinci metri peste 
planul pe care-l avem" — 
spunea harnicul miner, direc
torului și maistrului său ca
re erau de față, lingă ma
șina de încărcat oprită pen
tru un moment.

I-am pus lui Alexandru 
Szilagy de două ori între
barea : „Care sînt cei mai 
destoinici oameni din briga
da pe care o conduceți ?" Și 
do două ori, mi-a răspuns : 
„Toți, toți ca unul*. Și-am 
înțeles, că atunci cînd se 
zice „Szilagy". se înțelege și 
Dănilă Rusu, și Nicolae Spă- 
taru și... într-un cuvînt toți 
cei 11 component! ai brigă
zii. .toți ca unul".

Și ei, ortacii lui Szilagy, 
alături de celelalte brigăzi, 
ce scormonesc în adincurile 
Bărbătenilor spre izvoarele 
fluviilor de cărbune — ia 
orizontul 800 brigăzile lui 
Dominic Șofolvi și Gheor- 
ghe Lițcan iar la puțul au
xiliar Petru Madaroș — și-au 
afirmat o hotărîre : să de
pună toată capacitatea lor 
de muncă, toată voința și 
străduința lor, pentru a înde
plini in bune condițiuni sar
cinile di' plan® pe 1969. E), i 
„toți ca unul", știu că prin I 
ceasta contribuie din plin 
prima șarjă a .diamantelor 
negre' de 50.000 tone, izvo- 
rîtă din adine ir:i 'minei Băr
băteni, să p >. :tă vedea în 
1970 lumina ’’’ i, Confirmin- 
du-le strădaniile.

• • • • • • ••••• • ••••• • •••••

radio
LUNI 29 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Muzi
că și actualități; 9,30 Revista 
literară radio; 10,10 Curs de 
limba engleză;
muzicale; 12,00 Arii din opere; 
12,10 Din țările socialiste; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Mic magazin 
muzical; 14,10 De ce? Dc un
de ? De cind ?; 14,30 Emisiune 
muzicală pentru ostași; 15,00 
Muzică populară; 15,30 Compo
zitorul săptăminii; 16,00 Radio
jurnal; 16,30 Revista economi
că; 17,05 Antena tineretului; 
17,30 Din comoara folclorului

10,40 Varietăți

nostru; 18,10 Radio-anchctă e- 
conomică; 18,30 O melodic, pe 
adresa dumneavoastră; 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămina 
unui meloman; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Interpreți de 
odinioară; 20,30 Eminesciana; 
20,35 Teatru radiofonic. Pre
miera : .Ancora". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Gheor- 
ghe Ștefan; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22,20 Con
cert de scară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de scară; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,10 Varietăți matinale (conti
nuare); 8,10 Tot înainte; 9,00 
Jocuri populare; 9,10 Curs de 
limba engleză: 9,30 Ansambluri 
corale laureate ale celui de-al 
lX-lca Concurs R< p.' > al 
formațiilor artistice d • ;
9,45 Selecțiuni din opera „Ion

Vodă cel Cumplit" de Gheor- 
ghe Dumitrescu; 10,30 Caruse
lul, melodiilor; 11,15 Muzică 
populară; 11.30 Rampa; 11,50 
Cinlă Tino Rossi; 12,03 Avan
premieră cotidiană; 12.15 Po
pasuri muzicale; 12,45 Concert 
de prînz; 13,30 Album folclo
ric; 14,03 Melodii de dragoste; 
15,00 De toate pentru toți; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Orașele țării 
și muzica; 17,00 Melodiile a- 
nului I960; 17,35 Miine. în emi
siunile muzicale; 17,40 Mono
grafii contemporane; 18,00 Va
rietăți muzicale; 18.30 Curs de 
limba engleză; 18,50 Varietăți 
muzicale; 19,25 Dezbateri cul
turale; 19,50 Noapte bună, co
pii; 19.55 Pagini alese din mu
zica ușoară; 20,15 Comandantul 
de pionieri; 21.05 Meridiane 
melodii; 22,40 Arii din opere; 
23,05 Din inriȚ:''.iurile pianistei 
Aurelia Cion • i: 23,20 Concert 
din opere contemporane.

FILME
LUNI 29 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Contesa Cosei, seriile I și II; 
Republica: Tarzan, omul mai
muță; PEl'RrLA : Pe teren pio- 
priu; LONEA — Minerul: Ma- 
rysîa și Napoleon; A'NINOASA i 
Pașa; VULCAN : Pe urmele 
Șoimului;

VREMEA
Ieri, temperatura aerului la 

Petroșani a oscilat intre plus 
6 și plus 28 de grade, iar la 
Paring intre plus 5 și plus'14 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 2 
DE ORE: Vremea se mențină 
frumoasă, cu cer variabil. Tim-. I 
pul in Încălzire-ușoară. Dinii-1 
nența ceață locală. Viat 6ta I 
sud.
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INTERNAȚIONALĂ

S.U.A.: La Pittsburg au avut loc incidente intre un 
grup de muncitori și politie. Muncitorii cereau sporirea lo
curilor lor do muncă în industria construcțiilor. Incidentele 
s-au soldat cu rănirea a doi polițiști și arestarea a 16 per
soane.

IN CLIȘEU : Arestarea unui muncitor negru care a ce
rut mai multe locuri de muncă pentru muncitorii de cu
loare la stadionul din oraș în curs de construire.

DUPĂ LOVITURA DE STAT 
DIN BOLIVIA

• NOUL GUVERN A ABROGAT CODUL PRIVIND EX
PLOATAREA PETROLULUI • PUBLICAREA UNEI „CAR
TE A REVOLUȚIEI" • S.U.A. A SUSPENDAT RELAȚIILE 

DIPLOMATICE CU BOLIVIA

LA PAZ 27 (Agerpres). — 
înlr un mesaj adresat țării, 
noul președinte al Boliviei, ge
neralul Alfredo Ovando Candia. 
declară că prima măsură a gu
vernului său va fi anularea 
Codului petrolier, care regle
menta pină acum relațiile din
tre statul bolivian și societă
țile petroliere străine. For
țele armate, se spune în 
mesaj. ..nu se puteau preta la 
Socul instituțional pe care mo
nopolurile străine îl foloseau 
pentru a dezvolta în profitul 
lor producția minieră și petro
lieră a țării11. Noul președinte 
avertizează asupra „situației c- 
conomice și financiare pericu
loase" în care se află Bolivia. 
După ce menționează dorința 
noilor conducători bolivieni de 
a dezvolta relațiile cu țările din 
emisfera apuseană, inclusiv cu 
S.U.A.. generalul Candia rele
vă că intenționează ..să stabi
lească un gen de confederație 
cu regimul militar din Peru'1.

La La Paz s-a anunțat că 
fostul președinte Salinas se 
află in libertate la Santa Cruz, 
Sn estul țării.

LA PAZ 27 (Agerpres). — 
După mai multe ore de delîbe: 
rare, noul guvern bolivian al 
generalului Ovando Candia a 
abrogat codul privind exploa
tarea petrolului, adoptat cu 14 
ani in urmă. Abrogarea codului 
petrolier, care constituia un 
instrument în avantajul mono
polurilor străine, a arătat pre
mierul Ovando în cadrul unei

Cel de-al șaselea scrutin pen
tru Bundestag, care arc loc. 
miine, pare să fi creat in 
R.F. a Germaniei aceeași am
bianță de încordare ca și pri
mul scrutin de acum 20 de 
ani. Și atunci creștin-democra
ții și social-demoerații iși dis
putau intiietatea politică cu a- 
ceeași indirjrre ca astăzi. Este 
una din paralelele care pot fi 
trase. S-ar putea trage o a 
doua paralelă: necesitatea a- 
iianțelor. în 1949, nici U.C.D — 
U.C.S. și nici P.S.D., marile 
partide rivale în frunte cu 
Konrad Adenauer și Kurt

Alegerile parlamentare din R. F. G.
Schumacher, nu au putut ob
ține sufragiile necesare pentru 
a forma un guvern monocolor. 
Fără o coaliție nu era posibil 
nici un guvern, și atunci A- 
denauer a recurs la formula u- 
nei coaliții tripartite: i’C.D — 
JJ.C.S., Partidul liber german, 
Partidul german, întrunind 
laolaltă 208 mandate, adica fi 
<7 mai mult decit majoritatea 
absolută. Cu cele 131 mandate 
ale sale, P.S.D. a trebuit feă 
treacă pe banca opoziției, unde 
a rămas timp de 17 ani. pină 
ce, in 1966, a preluat răspun
deri guvernamentale sub ace
lași acoperiș cu creștin-demo- 
crații.

în măsura în care datele dc- 
cnoscopice pot servi drept cri
teriu, astăzi, acelorași mari ri
vali (de data aceasta in relația 

conferințe de presă, va permi
te noului guvern să revizuiască 
concesiile acordate societăților 
stiăinc, în special companiei 
americane ..Gulf Oil". Genera
lul Ovando a subliniat că a- 
ceastă companie ar putea fi 
preluată de stat, dacă nu va 
accepta să majoreze redeven- 
țcle către statul bolivian.

LA PAZ 27 (Agerpres). — 
în capitala Boliviei a fost dată 
publicității o „Cartă a revolu
ției". în care se precizează o- 
bicctivele noului guvern. Prin
tre aceste obiective se mențio
nează că guvernul dorește să 
asigure suveranitatea deplină 
asupra bogățiilor țării, iar sta
tul să participe la exploatarea 
resurselor naturale. Pe plan in
ternațional. noul guvern va 
duce o politică independentă, 
bazată pe dreptul inalienabil 
al țării do a hotărî liber și su
veran politica externă și de a 
stabili relații diplomatice și 
economice cu toate țările in
clusiv cu țările socialiste.

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Lin purtător de cuvint 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a făcut cunoscut că re
lațiile diplomatice cu Bolivia 
au fost suspendate ca urmare 
a preluării puterii in această 
țară de către armată. Recu
noașterea diplomatică a noului 
regim, a precizat purtătorul de 
cuvint. va face obiectul unor 
consultări diplomatice între 
S.U.A. și ceilalți membri ai 
Organizației Statelor America
ne.

paradoxală dc rivali-aliați în 
cadrul coaliției formate în 
1966) nu pare să le fie hără
zită șansa de a obține mîine o 
majoritate parlamentară care 
să le îngăduie să guver
neze de unul singur. Din da
tele acestor sondaje ale opi
niei publice rezultă că in ur
ma alegerilor repartiția man
datelor va fi atit de fărâmița
tă, incit nici unul din cele două 
mari partide, care urmează să 
dispună în orice caz de mâi 
mult de 40 la sută din voturi, 
nu va avea posibilitatea de a 
forma un guvern, fără spriji

nul unu: nou aliat. Desfășura
rea campaniei electorale, mai 
ales a ultimei sale faze, pare 
să arate că reînnoirea unei 
coaliții a creșlin-dcmocraților 
și social-democrați'or trebuie 
exclusă. Rezultă că, indiferent 
care din cele două partide va 
obținu cele mai multe voturi, 
ol va trebuie sâ ajungă la în
voială cu al treilea partid in 
ierarhia mărimii și acesta este 
Partidul liber-dernocrat. din 
actuala opoziție.

Trebuie constatat că unele 
sfere de probleme care consti
tuie obiectul disputelor intre 
creștin-democrați și • social-de- 
mocrați ii apropie în prezent 
pc aceștia din urma de liber- 
democrațt Liberalii, cîntârind 
desigur perspectivele politico 
ce li se oferă, au susținut, dc 

Ședința 
urnii grup 
de lucru 

româno-ungar
BUDAPESTA 27. — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin
tea, transmite t La Budapesta 
s-au încheiat lucrările ședinței 
grupului de lucru româno-un
gar do colaborare economică și 
tehnică in domeniul industriei 
alimentare. Specialiștii din cele 
două țări au discutat proble
me privind dezvoltarea coope
rării în domeniul construcției 
dc mașini pentru industria a- 
limcntară, precum și probleme 
privind dezvoltarea pe baza 
acordurilor existente a colabo
rării telmico-științifice și schim
bului dc experiență intre ins
titutele de proiectări pentru 
industria alimentară.

WM RiM 
ta [oimilină 
retragerea trupelor 

ameriraue din Vietnamul 
de sud

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a respins ce
rerile formulate în Senat pen
tru stabilirea unui termen pre
cis de retragere a tuturor tru
pelor americane din Vietnamul 
dc sud. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă 
președintele a condiționat re
tragerea trupelor americane de 
așa-numita „vietnamizare11 a 
războiului, care înseamnă de 
fapt continuarea și intensifica
rea războiului prin întărirea po
tențialului militar și de repre
siune *al regimului saigonez. El 
a, subliniat că hotărîrile sale 
în această problemă nu vor fi 
afectate „în nici un fel de cir
cumstanțe" dc demonstrațiile 
dc protest ale opiniei publice 
americane.

în altă ordine de idei, pre
ședintele Nixon și-a exprimat 
speranța că proiectatele con
vorbiri bilaterale sovioto-ame- 
ricanc, privind limitarea arme
lor strategice, vor începe in 
curînd.

Automobil 
electric

TOKIO 27 (Agerpres). — 
Compania japoneză „Chubu 
Electric Power Corporation" 
a realizat prototipul celui 
de-al treilea automobil al său 
cu tracțiune electrică. Auto
mobilul poate să se deplaseze 
145 kilometri fără a reîncăr- 
ca cele două baterii cu care 
este prevăzut (una de 72 de 
volți, iar cealaltă de 36 de 
voi ți), și să desfășoare o vi
teză maximă de 62 kilometri 
pe oră.

exemplu, in platforma lor elec
torală abandonarea doctrinei 
Hallstein — idee sprijinită de 
social-democrați și o sursă im
portantă de neînțelegeri între 
cele două partide guvernamen
tale. Ei au cerut îmbunătăți
rea relațiilor cu R.D. Germană 
pe planul comerțului, transpor
turilor, științei, culturii și spor
tului. Ca și social-d.emocrații, 
ei au subliniat necesitatea îm
bunătățirii relațiilor cu țările 
din Europa răsăriteană și U- 
niunea Sovietică. Ca și social- 
democrații, în vara acestui an 
liber-democrații au trimis la

Moscova o importantă delega
ție parlamentară. Cercurile din 
Bonn relatează despre mane
vre în culise ale liber-demo- 
craților in vederea formării, 
după alegeri, a unui guvern 
de coaliție cu social-democra- 
ții. Willy Brandt și Karl. Schil
ler, ministrul economiei, au 
arătat de altfel recent că ar 
prefera o „mică coaliție11 cu 
liber-democrații, unei reînnoiri 
a actualei coaliții cu creștin- 
democrații. Pe de altă parte, 
cercuri ale P.L.D. au dezvăluit 
că Walter Scheel, liderul par
tidului. ar fi pregătit împreună 
cu Willy Brandt o reuniune 
secretă la Bonn, imediat după 
ce, in noaptea de 28 spre 29 
septembrie, vor fi cunoscute 
rezultatele alegerilor, pentru a 
pune bazele și stabili condițiile

Vizita delegației Consiliului

STOCKHOLM 27 (Ager.pres). 
— Delegația Consiliului popu
lar al Municipiului București, 
condusă dc Dumitru Popa, pri
marul general al capitalei, care 
la invitația Consiliului munici
pal al orașului Stockholm se 
află în Suedia, a făcut o vizită 
la sediul Consiliului regional 
Stockholm. Președintele Cole
giului orășenesc, Bcngt Bind' 
consilierii și experți partici
pant la întîlnire au informat 
pe membrii delegației române 
asupra problemelor de admi
nistrație și dc sistematizare alo 
capitalei suedeze.

în continuare, delegația a 
vizitat întreprinderea coopera

O. X, U.

Lucrările
Adunării Generale

NEW YORK 27 (Agerpres). 
Ministrul de externe al Repu
blicii Irlanda, Patrick Tlillcry. 
luînd cuvîntul în ședința de 
vineri după-a miază a Adunării 
Generale a O.N.U, în cadrul 
dezbaterilor de politică genera
lă, a exprimat îngrijorarea gu
vernului său față dc situația 
din Irlanda de nord. El a ară
tat că actuala situație din Ir
landa de nord este legată de

întrevedere Corneliu Mănescu - 
Abdul Moneim Rifai

NEW YORK 27. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alc- 
xandroaic, transmite i La sediul 
misiunii permanente a Repu
blicii Socialiste România pe 
iingă Organizația Națiunilor 
Unite din New York a avut 
loc vineri după-amiază o între
vedere între ministrul afaceri

unei coaliții. Walter Scheel a 
și formulat, de altfel, unele 
condiții. Printre acestea se nu
mără cererea ca social-demo- 
crații să renunțe la planurile 
lor în legătură cu o „partici
pare a muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor indus
triale11.

„Noi sintem accesibili peptru 
ambele părți11, declară în ace
lași timp Walter Scheel, dorinul 
să iase deschisă și poarta unor 
eventuale negocieri cu creștin- 
democrații. Totuși, există in
dicii că el ține poarta mâj 
mult deschisă pentru social-

democrați. Unul din indici este 
faptul că în martie a.c, liber- 
democrații au sprijinit pc can
didatul social-democrat la pre
ședinție. Gustav Heincmany. 
Un altul este că, asemenea;' 
social-democraților, liberali 
s-au pronunțat în favoarea re
valorizării mărcii. 1

în același timp trebuie să 
se țină seama și de faptul că 
obținerea de către unul din cele 
11 partide mai mici a 5 la 
sulă din voturi î-ar permite 
accesul in Bundestag, ceea ce( 
ar compromite posibilitatea ca 
P.S.D. sau U.C.D.—U.CS. ții 
obțină majoritatea parlamen
tară numai cu sprijinul ParU- 
dului liber-dernocrat.

Alex. ALCALAY 

tistă specializată în construcții 
de locuințe din Stockholm. Di
rectorul general al întreprinde
rii, P. Olsson, a explicat oas
peților sistemul dc construire, 
repartizare și întreținere a lo
cuințelor.

Primarul orașului Stockholm, 
d-na Eva Romens, a oferit un 
dineu in cinstea delegației ro
mâne. Au luat parte deputați 
din Consiliul municipal Stoc
kholm. membri ai Colegiului 
orășenesc, directori ai unor în
treprinderi ’ comunale. A parti
cipat ambasadorul României la 
Stockholm. Eduard Mezinces- 
cu.

sistemul discriminării economi
ce. politice și sociale.

.■ Ahmed Raid Barakat, minis- ’ 
Irul dc externe al Republicii 
Arabe Yemen, a chemat Adu
narea Generală să contribuie 
pc toate căile la lichidarea ves
tigiilor colonialismului.

Necesitatea dezarmării a fost 
subliniată în discursul minis
trului dc externe al Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen, ulti
mul vorbitor al ședinței de vi
neri după-amiază.

lor externe al României, Cor
neliu Mănescu și ministrul a- 
faccrilor externe iordanian, 
Abduî Moneim Rifai.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme ale agendei 
sesiunii, ale relațiilor bilatera
le, precum și alte probleme 
internaționale.

R. S. CEHOSLOVACA; Orașul Martin, construit in sec. 
al 13-lea devine în sec. al 19-lea centrul cultural și politic 
al Slovaciei, măr indu-se neîncetat după primul război mon
dial datorită dezvoltării industriale. In 1944 a fost unul din
tre centrele răscoalei naționale slovace.

IN FOTO: Unul din cartierele noi ale orașului.

ORIENTUL APROPIAT
♦ Declarațiile regelui Marocului ♦ Postul de 
observatori O.N.U. de la Port Tewfik a fost e- 
vacuat ♦ Un nou raid al aviației israeliene

RABAT 27 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă, care 
a avut loc la Rabat, regele 
Marocului, Hassan al II-lea, a 
declarat că țările musulmane 
au hotărît să sprijine numai 
lupta pc care reprezentanții 
populațiilor palestiniene o duc 
în mod deschis, pe front sau la 
Organizația Națiunilor Unite. 
„Iar .acest sprijin, a subliniat 
el, explicînd unul din punctele 
declarației ’ finale adoptate la 
ijcuniune, se poate concretiza 
prin luări de poziții, ajutoare 

Winanciare sau livrări de ar- 
; mament, după posibilitățile fic- 
? cărei țări11. El a condamnat 
” „acțiunile teroriste11 ale coman

dourilor palestiniene întreprin
se pe teritoriile unor terțe țări. 

£În ceea ce privește statutul 
orașului Ierusalim, unul din 

■’•punctele principale de pe or
dinea dc zi a conferinței isla
mice la nivel înalt, regele Has
san s-a pronunțat pentru re
venirea la situația dinaintea 
războiului din 1967 ; în legătu
ră cu aceasta, el a menționat 
că „ar fi do dorit convocarea 
unei reuniuni între reprezen

„Zilele 
României" 

la 
Ludenscheid
BONN 27. — ,Co'(esfțondcn* 

tul Agerpres, Mtrcea Moar- 
cCiș, transmite: Iji străvechiul 
oraș Ludenscheid, denumit 
„plăminul verde al Ruinului" 
datorită .poziției sale deose
bit dc pitorești, au fost inau
gurate „Zilele României''.

Organizate de filiala din 
localitate a marii firme co
merciale vest-getmane „Kauf- 
'hof și de municipalitatea, o- 
rașului. „Zilele românești" vor. 
oferi publicului, timp dc, o 
săptâmînă, posibilitatea cum
părării, prin intermediul ma
gazinului „Kaufhof, a nume
roase produse agro-alimentare 
în stare proaspătă, articole 
textile și de artizanal.

In cadrul acestei manifes
tări, în marele hol al primă
riei orașului va fi deschisă o 
expoziție de pictură și sculp
tură românească.

La festivitatea de deschide
re a „Zilelor românești" au 
luat parte reprezentanți al 
mu n ici pălită Iii, personalități 
ale vieții economice și cultu
rale locale, precum și amba
sadorul României in R. F. a 
Germaniei, Constaptin Oan- 
cea. Primarul general al ora
șului, Erwin Wellie, a roșiii 
un cuvint .inaugural.

Atacuri lansate 
de patrioții 

sud-vietnamezi
SAIGON 27 (Agerpres). — 

Unități ale Guvernului revolu
ționar provizoriu al Vietnamu
lui dc sud au atacat pozițiile 
a două companii inamice, si
tuate în districtul Tri Ton din 
provincia An Giang. După cum 
transmite corespondentul a- 
genției Eliberarea, patrioții au 
reușit ca în decurs de numai 
30 dc minute să ocupe aceste 
poziții, provocînd pierderi tru
pelor saigoneze și capturînd 
importante cantități dc arme 
și muniție.

tanți ai celor trei religii lega
te de acest oraș: islamică, creș
tină și mozaică11.

O
CAIRO 27 (Agerpres). — Pos

tul de observatori O.N.U. ins
talat la Port Tewfik, pe malul 
occidental al Canalului de 
Șuez, a fost evacuat, informea
ză cotidianul „Al Ahram1. E- 
vacuarea a fost hotărîtă în ur
ma avarierii clădirii în care își 
desfășura activitatea grupul de 
observatori de la acest post.

O
AMMAN 27 (Agerpres). — 

Avioane israeliene au atacat 
vineri după-amiază cu rachete 
și mitraliere pozițiile armatei 
iordaniene de la El Mcndassa, 
a declarat la Amman un pur
tător de cuvînt. citat de agen
ția France Pressc.

O
Știrea a fost confirmată și 

dc un purtător de cuvînt israc- 
llan, la Tel Aviv.

Plenara CC. al 
P. C din Cehoslovacia
PRAGA 27 (Agerpres). — Du

pă cum anunță Agenția CTK, 
între 25 și 27- septembrie s-au 
desfășurat la Pjrâga lucrările 
Plenarei C.C. al I’.C. din Ce
hoslovacia.

Gustav IJușak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. a prezentat raportul Pre
zidiului C.C. al partidului .cu 
privire |a situația actuală și 
sarcinile de viitor alo partidu
lui.

Demisia guvernului 
federal cehoslovac

PRAGA 27 (Agerpres). — A- 
genția CTK anunță că guver
nul federal cehoslovac. întrunit 
sîmbătă dimineața sub preșe
dinția premierului Oldrich Cer- 
nik. a hotărît în unanimitate 
să înainteze demisia întregului 
guvern președintelui -republicii,
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în cadrul programului bogat, 
cu o largă participare interna
țională, al „Zilelor festive ale 
Berlinului", TEATRUL DE 
MARIONETE ȘI PĂPUȘI 
„ȚĂNDĂRICĂ" DIN BUCU
REȘTI A PREZENTAT UN 
SPECTACOL DE GALĂ.

A fost prezentată piesa pen
tru adulți „Cele trei neveste 
ale lui don Cristobal". Publicul 
a răsplătit cu vii și îndelun
gate aplauze spectacolul care- 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

Referindu-se la spectacolul 
artiștilor români, directorul 
„Zilelor festive ale Berlinului". 
Wolfgang Lippert, a aprecia» 
că teatrul de marionete și pă
puși „Țăndărică" este unul din 
cele mai bune teatre europene 
de acest fel.■ ■■

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă care a avut loc 
Ia sediul agenției japoneze de 
știri -Kyodo", vicepreședintele 
Partidului liberal democrat de 
guvcrnămînt, Shojiro Kawashi- 
ma. A PROPUS ORGANIZA
REA UNEI ÎNTÎLNIRI ÎNTRE 
LIDERI POLITICI DIN REPU
BLICA POPULARĂ CIHNEZA 
ȘI JAPONIA, cu scopul do a se 
găsi mijloace care să pună ba
zele înțelegerii reciproce din
tre cele două țări. Kawashima. 
care deține și funcția de pre
ședinte al Consiliului pent: • 
cercetări în domeniul politicii 
externe al Partidului liberal de
mocrat, a subliniat că o ase
menea întîlnire ar fi deosebit 
de semnificativă pentru discu
tarea problemelor păcii din 
lume.
■ R39 '

Senatorul William Proxmire - 
a adresat o scrisoare Departa
mentului de Stat și Ministeru
lui Apărării al S.U.A. prin ca
re cere să fie furnizate lămuriri 
în legătură cu unele știri po
trivit cărora REGIMUL SAI
GONEZ A VlNDUT ARME DIN 
STOCURILE FURNIZATE DE 
STATELE UNITE. Referindu-se 
la această problemă intr-o cu- 
vîntare rostită în Senat. Wil
liam Proxmire a afirmat că a 
intrat în posesia Unui docu
ment, scris în limba vietname
ză, din care reiese că guvernul 
de la Saigon a pus în vînzare 
un număr de 5 000 carabine 
M-16, lansatoare dc grenade, 
arme automate și pistoale.
flaai

Comisia Pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că nu 
intenționează să renunțe la pla
nurile privind EFECTUAREA 
IN ZIUA DE 2 OCTOMBRIE A 
UNEI EXPLOZII NUCLEARE 
SUBTERANE PE INSUL \ AM- 
CHITKA, dc lingă Alaska. De
clarația Comisiei constituie un 
răspuns la protestele exprimate 
de locuitorii statului Alaska 
împotriva acestei experiențe 
nucleare, cu o forță de apro
ximativ o megatonă.

împotriva intențiilor S.U.A. 
de a proceda ia această expe
riență nucleară . au formulat, 
de asemenea, proteste și gu
vernele Canadei și Japoniei.

Eșecul primelor negocieri în
tre guvern și sindicatele sala- 
riaților din sectorul public și 
naționalizat din Franța lasă să 
se prevadă o relansare a ac
țiunilor revendicative. Guver
nul a propus o majorare a sa
lariilor cu 1 la sută, începînd 
de la l octțynbrîe (ceea ce îm
preună cu cHe 4 la sută acor
date anterior ar însemna o ma
jorare în cursul anului 1969 cu 
5 la sută). Sindicatele au res
pins această propunere, arătînd 
că între 1 iunie 1968 — dată 
luată ca bază de sindicate — 
și 15 septembrie 1969, prețurile 
au crescut cu 9 la sulă.

Comitetul Central a'.aprobai 
raportul și a adoptat i o hoti- 
rîre în probleme organizatori
ce și de cadre. De asemenea, 
Comitetul Central â aprobai 
chemările la creșterea inițiati
vei în muncă cu prilejul celei 
de-a-23-a aniversări a eliberării 
țării.

Cuvîntul de închidere a Ple
narei a foșt rosl.jt de Gusluv 
Husăk.

în conformitate cu legea pri
vind federația Cehoslovaciei.

O
Președintele a acceptat demi

sia și a Însărcinat pc Oldrich 
Cernik cu formarea noului gu
vern.

La invitația conducerii Fa
cultății de muzeologie, a U- 
niversilăfii federale din Rio 
de Janeiro, ministrul pleni
potențiar al tării noastre în 
Brazilia, Gheorghe Matei, a li
nul o prelegere despre origi
nea și procesul de formare a 
poporului român, precum și 
despre dezvoltarea culturii 
românești _de la începuturi 
pină azi. Asistenta alcătuită 
din sludenti și cadre didac
tice ale Facultății de muzeo
logie, a urmărit cu interes 
conferința, adresînd apoi vor
bitorului diferite întrebări des
pre realitățile actuale din ta
ra noastră.

Organizația Națiunilor Unite 
a pregătit PROIECTUL UNU! 
PROTOCOL PRIVIND INSTI
TUIREA UNUI CONTROL IN
TERNAȚIONAL ASUPRA STl - 
PEITANTELOR, care a fost 
prezentat spre examinare țări
lor membre — a declarat Ser
gio SotiroTf, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, la seminarul regional 
din Ciudad de Mexico în pro
blema controlului asupra stu
pefiantelor în America Latină.

SECRETARUL GENERAL AL 
ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII A- 
FRICANE, DIALLO TELLI, ca
re întreprinde un turneu prin- 
tr-o serie de țări africane, a 
sosit la Freetown, capitala sta
tului Sierra Leone.

Potrivit unor surse apropia
te O.U.A.. schimbul (le vederi 
pe care Diallo Tellî îl va avea 
la Freetown va fi consacrat e- 
xaminări, în primul rînd, a 
căilor și posibilităților de re
glementare a conflictului din 
Nigeria și a modalităților de a- 
jutorare a Guineei Ecuatoriale 
de a ieși din criza economica 
și financiară.

Autoritățile sud-coreene au 
comunicat că ÎN ULTIMA LU
NĂ AU FOST ÎNREGISTRATE 
ÎN COREEA DE SUD PESTE 
1050 DE CAZURI DE HOLE
RĂ. Potrivit (latelor oficiale, e- 
pidemia a provocat moartea a 
91 de persoane.
■ MS

Autoritățile statului indian 
Gujarat au dispus sîmbătă O 
NOUA RELAXARE A RES
TRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE 
LA AHMEDABAD. IN ÎN( EK- 
CAREA DE A REALIZA O RE
VENIRE LA CALM. In ultime
le 24 -de ore nu s-au produs 
incidente. Ciocnirile dintre hin
duși și musulmani au provocat 
în ultima săptămînă, după cum 
s-a anunțat, aproximativ 500 de 
victime.

PRIMI L MINISTRU AL 
IRLANDEI DE NORDi JAMES 
CIIICHESTER-CLARK. și-a dat 
vineri consimțăniîntul ea tru
pele britanice să controleze o- 
rașul Londonderry pentru men
ținerea ordinii. Situația in a- 
cest oraș s-a înrăutățit bru.se 
în cursul acestei sâptâniîni. 
cînd au avut loc numeroase 
incidente între grupuri de pro
testanți și catolici, soldate cu 
morți și răniți.■ ■■

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL ITALIEI, întrunit sub pre
ședinția premierului Mariano 
Rumor în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă, a hotărît să 
amine pentru primăvara anu« 
lui 1970 alegerile municipale, 
prevăzute pentru această toam
nă.
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