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Vulcan — ansamblu urbanistic
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ELEMENTE EFICI- 
ENTE DE URMĂRIRE 
A EXECUȚIEI LU
CRĂRILOR DE CON- I 
STRUCȚII-MONTAJ I 

După introducerea in acest I 
an a sistemului inforinațio- I 
nai pe bază de dispecerat, I 
șantierul T. C. M. M. din j 
Valea Jiului se pregătește | 
să introducă o nouă formă de . 
îmbunătățire a activității de I 
planificare, organizare și ur- ' 
mărire a execuției lucrărilor I 
de construcții-montaj. Este I 
vorba de sintetizarea, pe bază a 
de tabele speciale, a unor in- | 
dicatori și date necesare in- | 
ginerilor coordonatori ai șan- I 
tierelor, șefilor de servicii, 1 
șefilor de lot, maiștrilor și I 
șefilor de echipă, îri „carne- | 
tul șefului de serviciu", „car- i 
netul șefului de lot" ș.a.m.d. | 
Aceste „carnete", pe lingă „ 
faptul că vor fi oglinda cla- | 
ră a activității de resort ros- 
pective vor veni în ajutorul I 
celor ce le utilizează și prin- I 
tr-o serie de clemente utile ' 
privind principalele materia- I 
le de construcții (greutăți spe- | 
cificc. dimensiuni etc.), do- ■ 
zajele de betoane etc. j

Urmează ca, de la 1 ianua- . 
rie 1970, aceste instrumente I 
de planificare, organizare și 1 
urmărire a lucrărilor de con- | 
strucții-montaj să fie puse ' 
în aplicare pe șantierele | 
T.C.M.M. din Valea Jiului. •

TIPURI NOI DE MAȘINI 
PRODUSE LA CUGIR

Uzina mecanică din Cugir 
a început fabricația a două 
tipuri de freze — universală 
și verticală — eu comandă 
automată după program folo
site în construcția de mașini 
pentru prelucrarea pieselor 
din metal. Mașinile pot func
ționa în ciclu automat prin 
utilizarea comenzii secvenția
le, care face posibilă progra
marea a 30 dc secvențe, sau, 
la cerere specială, a 60 de 
secvențe. Alcătuirea progra
mului se face prin stabilirea 
unui itinerar tehnologic în 
conformitate cu desenul de 
execuție al piesei, precizîndu- 
se succesiv etapele de lucru.

O altă mașină modernă fa
bricată de întreprinderea din 
Cugir, este destinată opera
țiunilor de rectificare exte
rioară a pieselor cu suprafețe 
cilindrice și conice. Prin uti
lizarea unor accesorii supli
mentare, mașina poate execu
ta și operații de rectificare 
interioară. Utilajul poate fi 
folosit, de asemenea, atîF la 
prelucrări individuale cît și 
de serie, fiind prevăzut cu 
posibilități de reglare și cu 
mecanisme de automatizare, 
ce permit ca printr-o singură 
comandă să fie pornite sau 
oprite mai multe instalații de 
prelucrare. (Agerpres)
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Factorul
poștal
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Pentru aerisirea lucrărilor în fund de sac
Din practica executării lu

crurilor miniere în fund de 
sac a rezultat, cu mici excep
ții (cazul zonelor afectate de 
emanații dc gaze), că cel mai 
important parametru dc cal
cul al debilului de aer îi 
constituie consumul de ex
ploziv. Normele în vigoare 
reglementează cantitatea dc 
aer necesară pentru diluația 
gazelor rezultate in urma o- 
perațiilor de pușcare, admi- 
țind că la 1 kg. de explo
ziv se dezvoltă 10—30 l.CO 
convențional, indiferent dc 
natura mediului în care se 
lucrează.

Cercetările încheiate re
cent — ale unui colectiv al

S.C.S.M. Petroșani, formal 
din inginerii Alexandru Di- 
cu, Dumitru lonescu și loan 
Matei — au evidențiat, în 
urma experimentărilor efec
tuate in condiții de mină 
(Lupeni, Teliuc, Șotînga, Sta
nic Prahova), influența deo
sebita a mediului unde are 
loc pușcarea. Rezultatele ce
lor 600 de măsurători corn 
plexe dc aeraj întreprinse 
la unitățile miniere mențio
nate. au fost prelucrate sta
tistic. conducînd la valori ale 
volumelor de gaze toxice, 
diferențiale in funcție de 
specificul substanței mine
rale utile exploatate astfel :

60 l.CO convențional/

kg de exploziv, pentru mi
nele de minereuri ;

50 l.CO convențional/ 
kg de exploziv, pentru ex
ploatările carbonifere ;

30 l.CO convențional/ 
kg de exploziv pentru saline. 

Cu ajutorul acestor valori, 
s-au modificat relațiile de 
calcul a debitului de aer ne
cesar pentru aerisirea lucră
rilor in fund de sac, punîn- 
du-se în acest fel la dispo
ziția proiectanților și teh
nicienilor mineri formule de 
determinare verificate prac
tic, în condițiile concrete de 
lucru ale minelor noastre.

T. M.
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q COLECTIVE COMPETENTE, 
^«EFICIENȚĂ MAXIMA

Practica a dovedit nu o dată că, atunci cînd 
problemele acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii n-au făcut obiectul unor 
studii bine documentate, gîndite in mod cu 
adevărat științific de către colective compe
tente. formate din specialiști pricepuți, soluțiile 
la care s-a ajuns n-au izbutit să conducă la 
îmbunătățirea fazei sau procesului tehnologic 
luat în dezbatere. De prea multe ori, in sfera 
de acțiune a organizării științifice a produc
ției și a muncii, au fost incluse, putem spune 
forțate să intre, teme fără valoare, doar de 
dragul de a fi cît mai 
multe, care n-au stîr- 
nit nici pe departe inte
resul celor chemați să 
le rezolve, să le dea 
viață.

In acest context, pe 
bună dreptate, se pu
ne problema alegerii cu 
competență a teme
lor și colectivelor care, 
oricum. trebuie să 
împrospăteze această 
importantă acțiune me
nită să ducă la îmbu
nătățirea substanțială a 
activității economice.

Dar să ascultam păre
rea interlocutorilor noș
tri privind problemele 
ce trebuie vizate în 
primul rind de colecti
vele formate în scopul 
organizării producției și 
a muncii pentru ob
ținerea «met eficîențe 
maxime

— Referindu-mă Ia 
problemele arătate -an
terior, ne-a spus tov. 
ing. Aurelian Simiones- 
cu. consider că un colec
tiv ar trebui, vorbind de 
cadrul unei exploatări 
miniere, să caute să 
pună în evidență ce sc 
întîmplâ cu cheltuie
lile de transport, de în
treținere etc., la dife- 
rite variante de programare a producției, un 
alt colectiv, ar fi util să studieze .și să deli
miteze net influența factorilor pe categorii, a- 
dică influența condițiilor de zăcămînt. a teh
nicii de lucru și a tehnologiei, precum și in
fluența elementului organizatoric (plasare, 
asigurare materială ș. a.). In acest fel consider 
că se va atenua eterna dilemă privind cauzele 
unor realizări necorespunzătoare care încura
jează lucru! la întâmplare. Este foarte util, de 
asemenea, să se stabilească toate măsurile pen
tru încadrarea optimă cu personal a tuturor 
fazelor de lucru.

— S-ar pune astfel bazele unui început în a 
organiza competent și normal unele faze de 
bază ale procesului de producție, fiecare amă

In îndeplinirea complexelor 
sarcini ce revin consiliilor popu
lare in etapa actuală a con
strucției socialismului, opinia 
cetățenilor- are un rol impor
tant in perfecționarea continuă 
a muncii.

Creșterea solicitudinii și re
ceptivității față de problemele 
ridicate de cetățeni — manifes
tare a profundului democratism 
și umanism al statului nostru
— este impusă de aportul pe 
care aceștia îU aduc în desco
perirea unor neajunsuri, în e- 
lâborarea măsurilor pentru îm
bunătățirea activității in dife
rite domenii, pentru rezolvarea 
problemelor ce se ridică pe te
ren, in activitatea practică.

Comitetul, executiv al Consi
liului popular al municipiului 
Petroșani, apreciind importanța 
deosebită pe care o prezintă au
diențele. scrisorile și sesizările
— forme de realizare a unui 
-contact viu și direct cu cetă
țenii — privește activitatea de 
examinare și rezolvare a pro
blemelor ridicate de cetățeni ca 
o obligație de înaltă responsa
bilitate socială și civică, ca o 
formă de îmbinare a experien
ței conducătorilor cu cea a 
maselor pentru rezolvarea cu

jV-ai multă competență a sar- 
\\ cinilor.
.« Sub îndrumarea Comitetului 

municipal de jjartid, Comitetul 
executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani 
desfășoară o susținută muncă 
politico-educativă pentru crea
rea unui climat care să permită 
rezolvarea operativă și eficien
tă a problemelor ridicate de oa-

menii muncii, pentru cultiva
rea unei atitudini de respect 
și profundă considerație față 
de cetățeni, față de propunerile 
și cerințele lor.

Frecvența mare a solicitărilor 
— 19 293 cereri, scrisori și re
clamații înregistrate în anul

consiliile populare în perioada 
1 ianuarie — 31 octombrie 1969 
au fost rezolvate 16 300 favo
rabil, 1 5d8 nefavorabil, în sen
sul că nu s-au încadrat in pre
vederile legilor in vigoare, iar 
în curs de rezolvare se află 
1 445 cereri și scrisori.

tare a programului de audiențe 
la consiliile populare și la u- 
nele întreprinderi și instituții, 
cum sînt I.G.L., 1.1.L„ I.G.C: Se 
mai intilnesc. de asemenea, si
tuații rind deși cetățenii au 
dreptate, nu li se rezolvă pro
blemele în mod corespunzător, 
fapt pentru care cei in cauză 
vin in audiență la municipiu 
pentru a li se găsi soluția le
gală de rezolvare a probleme
lor ce-i interesează.

Unii conducători de unități, 
d,e exemplu de. la O.C.L. pro
duse industriale, l.G.L. ș. a. 
pe lingă faptul, că răspund cu 
întirziere, față de termenele 
stabilite de Comitetul executiv 
al Consiliului popular munici
pal Petroșani, dau răspunsuri 
sumare și neîncadrate în lege, 
ceea ce generează alte recla
mai ii

Este necesar ca in viitor toți 
factorii, în frunte cu președin
ții comitetelor executive, con
ducătorii unităților economice, 
comerciale, ai instituțiilor din 
municipiu să manifeste o preo
cupare atentă, să dovedească o 
atitudine plină de înțelegere și 
solicitudine față de problemele 
ridicate de cetățeni, în scopul 
rezolvării juste a acestora, pe 
baza cercetării temeinice a fiecă
rei cauze in parte.

Gheorghe COSTEA, 
șeful serviciului 

secretariat-adminislrativ
Corneliu VALEA.

șeful biroului 
reclamații și sesizări 

de la Consiliul popular - 
municipal Petroșani

Sînt unii oameni la care 
simțul datoriei este inoculat 
în sînge, cărora profesia le 
aduce mari satisfacții mora
le. Un asemenea om este 
factorul poștal Constantin 
Stelescu. La cei 56 de ani 
pe care-i poartă pe umeri, e . 
încă voinic ca bradul. Greu
tățile, de care a avut din 
belșug parte în copilărie și 
tinerețe, nu î-au încovoiat 
spinarea. La fel de hotărît 
iese zilnic la orele 10 fix 
din noua clădire a Oficiului 
de poștă din Petroșani. Cu 
tolba plină de scrisori și zia
re o pornește cu pași mari, 
rari și apăsați spre colonia 
de jos. De trei decenii face 
acest lucru. Munca dc di
fuzare a ziarelor și îhmîna- 
rea corespondenței o începe 
din strada Aurel Vlaicu și o 
termină în strada Dacia. 
Locuitorii de pe fiecare stra
dă știu, cu precizie cînd tre
ce factorul poștal pe la ei. 
îl știu și după bătaia dis
cretă din ușă. Pe la abonații 
la ziare trece în fiecare zi. 
Și nu sînt puțini. Numai la 
ziarul „Steagul roșu" are 60 
de abonați. Ca unul din fac
torii poștali veterani din Va
lea Jiului, el are mîndria dc 
a fi difuzat și primele nu
mere ale ziarului local. Au 
trecut 25 de ani de atunci, 
în acest răstimp a difuzat 
în cartier peste cinci sute de 
mii de ziare ..Steagul roșu". 
E o performanță a factoru
lui poștal Constantin Stcles- 
cu.

îndrăgostit de profesia pe 
care și-a ales-o, și-a sfătuit 
și fiul să devină factor poș
tal. Sfatul părintesc a fost 
urmat. S-au împlinit 17 ani 
de cînd în cadrul oficiului 
poștal din Petroșani își des
fășoară munca de factori doi 
Stelescu. Constantin Stelescu 
și fiul său Petru. Spre cins
tea tatălui, și fiul își face 
în mod conștiincios datoria. 
Locuitorii deserviți de cei 
doi Stelescu cît și conduce
rea oficiului au numai cu
vinte de laudă la adresa 
lor.

1969 la consiliile populare din 
municipiul Petroșani — a im
pus o precizare riguroasă a 
răspunderilor și o încărcare 
conformă a lucrătorilor din 
compartimentul de rezolvare a 
reclamațiilor și sesizărilor și 
stabilirea in cadrul fiecărui con
siliu popular a unui lucrător cu 
competență care să fie in re
lație directă cu acest compar
timent și, în același timp, cu 
conducătorul unității din care 
face parte.

Din cele 19 293 cereri,-scri
sori și reclamații înregistrate la

In urma unei recente—analize 
făcute in ședința Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular 
municipal Petroșani cu privire 
la modul de rezolvare a cere
rilor, reclamațiilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, s-a constatat 
că in municipiul Petroșani s-au 
obținut rezultate bune în acest 
domeniu. Analiza a subliniat 
că, totuși, nu s-au luat cele mai 
corespunzătoare măsuri pentru 
a asigura eliminarea cauzelor 
care generează numărul mare 
de scrisori și reclamații.

Mai sînt cazuri de nerespec-

nunt fiind înregistrat și analizat cu același 
interes și cu competență.

— încă sîntem în etajța în care este necesar 
să ne gindim la rezolvarea unor deficiențe de 
organizare evidente, ce nu necesită studii de 
profunzime, dar a căror înlăturare, poate a- 
vea efecte economice importante — a fost de 
părere tov. ing. Cornel Burlec.

— Aceasta constituie o problemă față de 
care conducerile unităților economice trebuie 
să aibă mai mult respect, in sensul că nu o 
dată deficiențele plecate, să zicem, din aba

taj. fiind în funcție de 
modul de gîndire, cali
ficarea și priceperea șe
fului de brigadă, se ma
nifestă ierarhic pînă la 
nivelul sectoarelor, zo
nelor și serviciilor func
ționale.

— întocmai. Numai că 
se trece prea ușor 
peste anumite aspecte 
în organizarea activită
ții de 'producție, perso
nalul mediu, fiind în 
prea mică măsură an
grenat în soluționarea 
operativă și eficientă a 
acestor aspecte.

— Referindu-ne la 
structura colectivelor de 
organizare științifică a 
producției și a muncii, 
cum considerați că tre
buie să fie aceasta ?

— Un asemenea colec
tiv, ne-a spus tov. ing. 
Cornel Burlec, trebuie 
să fie format din spe
cialiști, coordonați de 
conducătorul unității e- 
conomice respective ca
re, în afara sarcinilor 
cotidiene de serviciu, e- 
fectuează studii care să 
ducă la ameliorări or
ganizatorice.

— Colectivul care ur
mărește îmbunătățirea 
organizării producției și 
a muncii, a subliniat 

tov. ing Aurelian Simionescu, înseamnă cei 
mai buni oameni la care se poate apela pen
tru rezolvarea fiecărei probleme, bine contu
rate și nu un fel de „moașe" bune la toate. 
Colectivul există dacă are un șef cu vederi 
largi, dar și cu credit deplin in conducerea 
unității. Trebuie precizat că nu se poate vorbi 
de un singur colectiv de organizare științifică 
într-o unitate.

— Consider că este necesar, a intervenit tov. 
ing. Cornel Burlec, ca aceste colective să fie 
formate din specialiști cu experiență practică,

R. S.

Organizarea 
științifică 

a producției 
si a muncii, » 

pe trepte 
valorice tot 
mai înalte!

■3 Continuare in pag. a 3-a.

D. CRIȘAN
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Consfătuirea organizată de Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste cu deputății județeni

k.

r

I SATULUI

De la Cimpu lui Neag toam
na a plecat de mult. Fagii 
și-au scuturat paietele rugi
nii și au îmbrăcat mantie de 
nea. Cea mai vestică locali
tate a Văii Jiului, odinioară 
loc de pripas pentru oieri, se 
înscrie viguros pe magistrala 
prezentului. Oamenii trăiesc 
in belșug și armonie.

Aici, la Cimpu lui Neag, a 
coborit intr-o seară din auto
buz o tinără care nu mai vă
zuse aceste locuri. A stat dc 
vorbă cu oamenii, a umblat 
pe ulițele satului, a văzut 
casele modeste dar frumoase 
ale localnicilor. Toate erau 
in discordanță cu trepidația 
Clujului, cu clădirile sale mo

numentale, cu bulevardele 
sale largi, pe care și-a pur
tat pașii de studentă. Acum 
era profesoară, profesoară de 
română și era minată să-și 
exercite profesia intr-un loc 
îndepărtat de vuietul marilor 
orașe. A venit și a rămas. 
A trecut mult timp dc cînd 
a coborit in seara aceea pen
tru prima oară la Cimpu lui 
Neag. S-a integrat repede in 
viața satului. Acum cunoaște 
bine copiii, oamenii, locurile 
din jur.

La Școala generală din sat 
am provocat-o la o discuție 
in pauza dintre două ore de 
curs:

Zilele trecute, Consiliul județean al Frontului Unității Socia
liste a organizat în Petroșani o consfătuire de lucru cu cei 61 de
putați județeni care își desfășoară activitatea pe raza municipiului 
Petroșani. La ședință au participat tovarășii Ștefan Almășan, se
cretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Mircea Ram- 
ba, vicepreședinte al Comitetului executiv ăl Consiliului popular 
județean, Gheorghe Călinescu, secretarul Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste.-

Referatul prezentat cu acest prilej a scos în evidență activi
tatea desfășurată de organele locale ale puterii de stat, de depu
tății județeni pentru atragerea maselor de cetățeni la conduce
rea treburilor de stat și obștești, la realizarea unor obiective me
nite să contribuie la ridicarea nivelului edilitar-gospodăresc al 
localităților.

In discuțiile purtate pe marginea materialului prezentat, nu- 
■ meroși participant — deputați, conducători de întreprinderi și 

instituții, printre care tov. Dumitru Grunță, Vaier Dan, Victor 
Brașoveanu, loan Mischie, Vasile Ciriperu, Ion Mihăilă, Vasile 

i Beteringhe, Dumitru Her și alții — s-au referit la realizările ob
ținute în domeniul economic, social-cultural și gospodăresc-edilitar 
în municipiu, la unele neajunsuri în aceste domenii și au făcut 
numeroase propuneri pentru îmbunătățirea muncii de viitor. Au 
fost formulate unele critici și în legătură cu activitatea unor în
treprinderi prestatoare de servicii — I.G.C., T.G.L., I.R.E.H., uni-
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Confluente

— Cum vi se pare viața sa
tului ?

— Frumoasă, liniștită. La 
început am fost dezorientată. 
Totul îmi era străin. Credeam 
că nu voi avea tăria să mă 
acomodez. Dar oamenii de 
aici m-au ajutat, m-au încu
rajat, mi s-au apropiat cu 
multă căldură, m-au rugat să 
am grijă de copiii lor. Și am 
rămas. Nu-mi pare rău. Mă 
simt așa de bine.

— Ce faceți in timpul li
ber ?

— Citesc. E atita liniște 
aici. Apoi merg la căminul 
cultural unde se organizează 
șezători, simpozioane; vizio
nez filmele de la cinemato-

0

o
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SCURT-METRAJE

SPORT o

SCRISORI DE LA 
CITITORI

graful căminului sau pe cele 
de la televizor sau merg la 
cabană — punctul de atrac
ție numărul unu pentru lo
calnici. Aici vin, mai ales, 
simbatai tineri din toată Va
lea Jiului și chiar din alte 
părți. Se cintă, se dansează, 
e foarte plăcut.

— Ce v-ar putea determina 
să părăsiți satul ?

— Absolut nimic. N-aș pu
tea pleca de aici. M-am o- 
bișnuit așa de mult cu oa
menii, ii cunosc și mă cunosc, 
ne înțelegem reciproc. Cred 
că numai aici îmi puteam pu
ne in valoare cunoștințele a- 
cumulate în anii de facul
tate, Copiilor le povestesc

0

tăți comerciale — folosirea fondurilor puse la dispoziție de la 
buget, și s-au făcut propuneri pentru executarea unor lucrări gos
podărești ca modernizarea străzii Republicii și amenajarea di
gului de la Petrila, îndiguirea pîrîului Aninoasa și repararea po
dului la Iscroni, captarea unor torenți și îndiguirea celor două 
Jiuri, terminarea electrificării localității Cimpu lui Neag. repa
rații de .școli etc. Mai mulți vorbitori s-au referit la unele nea
junsuri privind respectarea legalității socialiste de către unele 
întreprinderi și instituții de pe raza municipiului.

Ținînd seama că în municipiul Petroșani activează 16 deputați 
județeni care au munci de răspundere în cadrul municipiului și 
chiar al județului, o parte din vorbitori le-au solicitat sprijinul 
pentru soluționarea unor probleme de o deosebită importanță pen
tru populația din Valea Jiului și anume : adoptarea uncia din 
soluțiile propuse de organele locale în problema costurilor de în
călzire centrală pînă la rezolvarea termoficării, construirea în Pe
troșani, în viitorii ani, a unui complex sportiv și a unui bazin 
acoperit, reclamat de dezvoltarea sportului de performanță în 
Valea Jiului, a unui spital cu 500 locuri în Petroșani și a altor 
obiective de interes general.

O parte din vorbitori au subliniat, de asemenea, că în condițiile 
specifice Văn Jiului e necesar să fie în atenția organelor com-

In Comitetele O.N.U.O
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Incidentele din O- 
rientul Apropiat

Crima de la Bel Air

cu atita plăcere, iar ei sînt 
cuminți și mă ascultă.

Profesoara de română, Mar
gareta Szkobley s-a integrat 
cu toată ființa sa în viața 
unui sat pe care nu l-a cu
noscut niciodată, dar pe care 
acum îl iubește at it de mult. 
Ea a înțeles din prima zi 
chemarea vocației, a înțeles 
că pretutindeni trăiesc oa
meni, oameni care au nevoie 
de ajutorul semenilor, care 
să-i încălzească la flacăra 
științei și culturii. Pe bună 
dreptate o numesc locuitorii 
din Cimpu lui Neag „profe
soara satului".

• Continuare in pag. a 3-a.
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DOUA
DEC
$e irnplinesc două de

cenii de la înființarea ce
naclului literar 
din Petioșoni. 
chind un grup entuziast de 
iubitori oi literaturii, acto
ri oi teatrului de stot, pro
fesori de literatură, ziariști, 
studenți. elevi și muncitori 
cu veleități artistice, acest 
nucleu aveo să fie în de
cursul anilor izvorul unoi 
utile octe de cultură, con
tribuind la descoperirea și 
stimularea unor talente, ju- 
cind un rol important la 
susținerea unei emulații 
spirituale în Valea Jiului.

Numele unor scriitori și 
publiciști core s-au impus, 
ca Nicoloe Țic. Constantin 
Beiu. Dorin Costin, Maria
na Dumitrescu, Ion An- 
ghel, Dorel Dorian, loan 
Băieșu, P. Dragu sau M. 
Coramfil sint strins legote 
de perioada anilor de în
ceput. Lor li se adaugă și 
olți mai tineri scriitori, a- 
firmați în cel de-al doilea 
deceniu in sinul acestei 
modeste pepiniere de 
lente, cum sint Radu 
•ejan, Anatolie Pants, 
Suditu, Elena lancu, 
Muller, V. Fuleși, C. Pascu.

Fiind secretar ol acestui 
cenaclu intr-o perioadă mai 
lungo. îmi amintesc cu e- 
moție de acțiunile organi
zate bilunar, la Teatrul de 
stat la început, apoi la se
diul redacției ziarului „Stea
gul roșu", care găzduiește 
de atunci cu generozitate 
cele mai izbutite lucrări în 
paginile sale. Sint de ne
uitat intilnirile atît de utile 
pentru niște ucenici ai scri
sului cu meșteri prețuiți ai 
literaturii ca acad. Victor 
Eftimiu sau Eusebiu Corni
lor și Mihu Dragomir. Lor 
ii s-au alăturat apoi șî alte 
nume cu autoritate in ma
terie ca Maria Bonus, loan 
Brad, Nic. Jianu, Ștefan Lu
ca și alții care au răspuns 
cu dragoste la invitația ce-

„Minerul” 
înmonun-

ta- 
Se-
St. 
Tr.

—

L *
1

FF

DECEMBRIE

ENII

Stearru/ roșu

țelul manRADli SELEJAN

nu.

ft omorit cmc știe
Vorbele ortacilor ii sfredeleau

noclului ori de cile ori le-ou J 
fost adresate. Evoc cu nos
talgie "frumusețea simpo- g 
rioanelor și șezătorilor li
terare, oiganizate la mo- & 
joritotea cluburilor Văii Jiu- Ș 
lui, cu concursul unor scrii- T 
tori prestigioși ca Nicoloe 1 
Toutu, Cicerone Theodores- ț 
cu. Remus Luca, Violeta ? 
Zamfirescu, Ion Horea. Fio- || 
rin Mugur, Rusalia Mure- || 
șonu, Dumitru Mircea și § 
alții.

Tinerii scriitori petroșă- 
neni și-au adus contribuția i 
Io tipărirea primelor cule- § 
geri literare și de folclor |F 
hunedorene, situindu-se g 
printre inițiatorii primei con- E 
sfătuiri a tinerilor scriitori 1 
hunedoreni care a avut loc § 
in 1960 la Deva. De ase- 1| 
menea, cenaclul a inițiat § 
schimburi de experiență cu p 
cenaclurile literare „Flacă- § 
ra" din Hunedoara și „Ion || 
Slavici" din Deva.

Un alt aspect important fj 
al muncii creatoare — care g 
din păcate a fost abando- § 
nat prea repede - l-a cons- g 

•tituit legătura cu artiștii § 
plastici din Valea Jiului. § 
Rodul acestei colaborări l-a = 
constituit tipărirea la Edi- ff 
tura pentru literatură a al- |f 
bumului literar — artistic J 
bilingv ,J_upeni 1929-1959" g 
scris de membri ai cenaclu- g 
lui literar și ilustrat de g 
membri ai cenaclului U.A.P. g 
din Petroșani. De aseme- g 
nea, s-a tipărit un album g 
similar cu sprijinul cercului = 
de arte plastice al clubului g 
minier din Lupeni.

Acum, la această oniver- g 
sare decenală a activită- g 
ții cenaclului literar „Mine- g 
rul" aș dori ca aceste rîn- g 
duri să fie un modest in- g 
demn dot tinerilor făuritori |f 
de frumos pentru continua- g 
rea unei tradiții de valoare, g 
cu un loc pe merit cîștigat || 
in geografia spirituală a g 
Văii Jiului.

Irimie STRAUȚ g
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Centru de... lumină

V,

Prutviht 
uzul tă- 

bufri- 
liniște. 

tamenii ți casele lui. se facca 
scamă, fiecare drumuindu și 
rost anume, știut mai dinn- 
legat cu trup și suflet Chi- 

'nre. treceau agale către mină, 
val-', a orașului învelit in 1oam- 
voai bine, aduceau cu sclipătul 

în măruntaiele adînculni, cx- 
primind odrn'ini n ceea Ce sc chcamii certi
tudine. curaj și izbindă.

Ca in nici o altă zi. Minm. miner de care 
galeriile și abatajele sc temeau, butea drumul 
spre mină de unul siuuur. Ortacilor, care-l sa
lutau trecind pe lingă el. abia de le răspnu- 
dm cu un „noroc bun" sac, pîliiit parcă de ne- 
linișb'c de care era vădit însoțit.

— Ce-o fi cu bătrinul? — se întrebau cei1 
mai multi care-l cunoșteau de ani, știindu-1 
mai cu viață.

— Nu-i merge plugul de cind cu fecioru-săn
— Al dracnlui om Miron ăsta tînăr. Nu-i intri 

în voie cu una cu două.
— Vezi-ți de treabă. Dacti l asculți ai pace. 

Da trebuie să-l cunoști, să-i prinzi spusele și 
să-1 pricepi ca lumea.

— Oricum, bătrinul cimoaște mina 
mă. Treizeci de ani de subtenan nu-i

— O fi. dar col tînăr are școală. ■
— Dracu m-o pus sîl-l fap inginer 1

Ornftu. insă, cu < 
că uu-1 bagă in 
vremea după un 
mtc. de oare s-a 
pvrite minerilo. 
pe strada iprinc

Ir pn 
ii <jscwn!

fosț sfint. Și-ntoldeauna am ieșit bine. Cind 
Maparea de pe stratul 15, cine-o fost între- 

Dar cind s-o aprins numărul 16?

/lșa ini-o

o | 
cu 
l>at ?' Eu.
Tot au. Și acum sini la o parte Miroane că ai 
imbîițrinit și-o venit Miron ăl tînăr, Bală-l 
cruceți de copil, barem de mi-ar semăna. Și 
nu-m| seamănă ? Oare... Pe mulți i-am auzit 
vorbipd că știe tare multe. Da nimeni nu vrea 
să priceapă că eu l-am învățat. Eu și moșu- 
suu, pă mineritul nu se învață din cărți. Dacă

Și tu vii 
știi mai mult ? Văd cu astăzi, 

toii, n-ai frică. Să știe toți ortacii. Cit 
li fi tu de inginer și de copil al meu. nu-mi 
pasă. Și asta să-fi fie ultima bălaie pe care ți-o 
dau. Rizi Miroane, da sa fiu al dracului dacă 
te mai iert. - - -

. cu Miron

Miroanc, da
Prea ai făcut-o. Și cu cine ? Cu 

ăl bătrin, 1 vilve

de-o sută de ori, v&zut-o vreo d-ată
Nici nu este, așa-i ? Ba este să știi de la mine. 
Și-i mai faină ca orice muiere. Așa să știi. 
Poate-o fi murit de n-ai văzut-o. Mai știi ? De 
cind lumea a imbătrinit și ea. Fiecare moare. 
După cum ii vine riadul. Dar astăzi ți-o coc. 
Să-ți cunoști lungul nasului băiete. Astăzi și 
bătrinul se și trezi in ala de apel a minei, unde 
Miron cel tînăr, făcea apelul. Cind sc auzi stri
gat, de abia rosti un „merge".

vadă minunile dracului iși
ui și alte gînduri ii potopiră simțămintele.

Jn vreme, ce mergea spre abataj, i se părea 
bat rinului că nu moi cunoaște nimic. Galeriile
ii erau străine. Și n-a lipsii decît o lunci. Apro- 
piindu-se. de abataj, zumzetul unor ma-iui fi 
lăiară calea.

- Or și-ncepul. Să-mi facă necaz. Cind drof ii 
a trecut pe lingă mine ? Ba nu. a luat-o pe 
srurlătură. Și cu. abia mă mițe. Ca melcul. 
Cind bătrinul intră in abataj, combina mușca 
fhîmindti din cărbunele strălucitor. Transpor
torul trudea din greu să poarte povara.

— Ce zici tată ? Este eă-fi n/zioe ? il fnfini- 
pină pe bătrin Miron cel tînăr. Cile lopeți 
trebuie să dai dumneata să fii pasul cu ea ?

Orbii bălriniihti căpătară altă strălucire. Se 
ovrnpie. mtnoîie combina, măsură din ochi ro
dul caro tur om ca un rlu învolburat și apoi 
rosti citcvn vorbe pe care Hicicind nu s-ar fi 
gindit că le r« spune :

Ești co și mine Miroanc. îmi i iid că ești 
ca și mine, că ești răsărit din sinocle meii ^i 
cu om fost o sa Să nu te lași Miroane... Dor 
am o vunămiutc. Or undo o lucra dihonia asia.
iii oricare obnlaj. să-i ziceți ^abatajul lui Mi
ron". Al lui Miron cel bătrin Că tu ți-i face 
uliul Și n-ar strica să-i puneți mașinii o cetina 
de brad la pălărie. Că de. cind cu .stupii ăxfia de 
fier, s-o dus mirosul de pădure din mină. care, 
oriee.-ați zire voi le mai răcorea cind erai tare 
oxfen.il. Si-o voi cetina ademenește cărbunele să 
curaă mrij ușor i>i matca aste de oțel. Ce zi
ceți ? A ni ori ba dreptate ? S> pen tru o clipă 
oameni și mașini. întregul abataj amuți. Numai 
murmurul cărbunelui se revărsa a aprobare 
pește spusele bătrinului

RUSALIN MUREȘANU

Pcsaici am desenat o nouă hartă
Cu umeri de Mihai și de Ștefani.
Și cu iubirea am deschis o poartă 
Spre-aceștj frumoși și fără seamăn ani.

Și am numit Carpalii — Îndrăzneală
Și Bărăganul l-am numit ogor
Și-a fost o marc ce i-am zis Răscoală 
Și e o mare ce-o numim Popor.

Și am numit istoric noianul
De zile și de ani ce se deschid. 
Iar inima și gindul și elanul 
Cu flăcări scrise le numim Partid.

Deci noi sintem ostași ai lui. cu cinste 
Veghind acest hotar daco-roman 
Și il numim și prieten și părinte 
Și îl numim Ceahlău și Caraiman.

MIHAI CARANFIL

I

JBH

TIMPUL TITANILOR
Un turn drept, numai zid 

întins, cu nici o intrare, ne
văruit — fără vreo firidă, 
ferecat în tăceri. Sfidător 
turn, de cine oare ridicat ai 
fost și în slava cărui veac ? 
Din nu știu ce fel de răsu
cire... am dat la o parte pri
ma piatră din vîrful turnu
lui. Și am tot descheiat fă
cătura zidirii pină jos. Am 
răzuit însăși rămășițele te
meliei.

In ceasul acela rărită era 
toată lumina. Pe cer o negură 
acoperea soarele. Vai, cum 
pîlpîia încet de stingere to
tală. Dărîmător al turnului 
intrai în locul acela din cer 
și opintii deasa negură. Soa
rele fu la început limpede cit 
e tăișul unei securi de mi
ner. Fruntea înconvoaie insă 
mai departe noaptea zilei 
aprinse, topi pietrele care se

ridică-n unde de aburi...
Semn, semnul este — mi- 

am Spus, punînd temelia ca
sei pe care o clădeam cu 
drumuri deschise'la munți— 
că a venit veacul pentru 
care am fost de atitea ori 
arși pe rug.

A sosit, vă spun, am seni
ne, timpul titanilor...

Ioan ANGI1EL

MĂRUL DE PE POLIȚA DE SUS
Omul acela grăsuț, cu fața 

roșie și transpirată, vorbea 
.neobosit și plin de venă, se 
agita, iși puncta cuvintele cu 
gesturi scurte, pripite. Cei din 
sală păreau puțin sensibili fată 
do străduința lui, dormitau sau 
.șușoteau înfundat, fără să miș
te buzele. Unul singur părea 
mișcat de ceva. Se aplecase mult 
asupra băncii și mizgălea cu 
patimă un petic de hîrtie. Era 
atit .de prins de ideea carc-i 
îndemnase mina să apuce creio
nul, incit nici nu auzise aver
tismentul vorbitorului. Ai fi putut 
crede că zugrăvea acolo pro
priul său suflet adunat intr-o

imagine care abia atunci ii a- 
păruse in fața ochilor minții, 
limpede și concretă, cu con
tururi foarte precise și parcă 
reale, așa cum nu-1 putuse 
surprinde încă niciodată. Era 
furios, nemulțumit că mina se 
dovedea neîndemîmitică nu pu
tea prinde forma, culoarea și 
mișcarea gîndului, atit de lim
pezi în fundul ochiului., dar 
atît de neînchegate, sțrîmbe și 
greoaie pe hîrtie. E oare cu 
putință ca în realitate sensul 
să nu existe ? SaU\ dacă există 
să nu poată fi prins ? El il 
vede, il simte, îl gustă...

Mototoli, neputincios și fu-

Alarmele se intețeau .și tre
ceau o dată cu zilele tot mai 
grâbite in toamna anului 1943. 
Profesorii liceului se ascundeau 
cu noi împreună din ce în cv 
mai des în tranșee, de teama 
bombelor, a morții. Grija ca
pitală. grija fiecărei zile, a fie
cărui ceas, era această I igă m 
tranșee, atunci când suna ala*- 
rna. Leeliile... dar mai bine 
nu vorbim de ele. I-hițiai profe
sori se mai prezentau la ca- 
lcdre. mulțî dispăr.wră, ba uciși 
în război, ba duși ia eoneen- 
trări. iar pedagogii, numai pe
dagogii care scăpasuă și ei !a 
riadul lor de front, dînd șpc-r- 
turi grase ne înhățau matema
tica. româna, franceza, geogra
fia, deveniseră, intr-un cuvînL 
_multilaterali". După toate dis- 
cipiisele din programă, aceiași 
pedagogi fără oregătire de 
sppcialitalv ne mai predau și 
muzica z da. re-mi. fa... La noi 
in 'lasă se făceau <rte trei ore 
de muzică ir- zi pentru că pe
dagogul Grossu de pildă, isi 

.descoperise. tardiv, aptitudini 
reale pentru muzică. La 
moment râmase singurul
dagog in liceu și-n loc să-l 
lase la treburile lui. la men
ținerea ordinei -i disciplinei îs 
general, direcțiunea îi mai tri
metea și pe la ore. Și astfel 
„ne învăța muzica". Parcă s-ar 
fi răzbunat pentru ceva anume 
pe noi, punîndu-ne să cîntăm. 
Ere solid, înalt, avea o voce 
de bas, profundă, și cind iți 
mai cirpea cite o palmă, că 
devenise nervos și supărăcios, 
și-ți zicea că „te bag in pâ-

mint", cintai din toate puterile 
de zăngăneau și geamurile cla
sei, ca sub un bombardament:

..In poieniță lingă plopi
Ea vine-ades la asfinții—“
Cind apărea in clasă cu ca

talogul la subțioară, se intro
ducea așa :

— Băieți v orâ-i asta ?
— De istorie. dorn'pedagog, 

răspundea cile unul din băn
cile din față.

verzi, că eram cu toții slabi 
și pricăjiți. Acum ne era tea
mă și mai mare de el. Brutal, 
cind ne prindea greșind, nu ne 
ierta. Dar nu cu toții era așa.

— Și ce anume ați avut la 
istoric, Grebănosulc ?

Grcbănosu, fiul năting al 
unui negustor bogat, a sărit ca 
un resort din bancă și a luat 
poziție de drepți, răcnind .'

— O lecție dom’profesor !

fiați la colțul eroilor, și in cei 
prezenți, bătrîni și bolnavi.

— Aha... Alălaltu... Mare 
șmecher c.șLi tu, Grebănosule! 
Mai are tat-tu vreo două, trei 
jamboane prin prăvălie ?

Grebânasu sta smirnă și abia 
clipea din ochi răspunzînd :

— Are...
— Bravo, Grebănosule! Ia 

să-ți fac, măi, pentru că te văd 
băiat de treabă și cu perspecLi-

U L

un
pe-

— Cum pedagog, cind am 
catalog ? Pedagog și catalog... 
Rimează măi ? Și-l altoi a pe 
bietul copil de abia sc- mai 
aduna.

— Rimează! strigam noi din 
răsputeri de frica altoirii.

— Rimează măi. dar nu con- 
.-ordă. nu v edeți și voi ?

..Cind avea cataloga! tre
buia să-i spunem -dom'profe- 
sor". că altfel cine știe la ce 
rurâțai de cartofi ne trimitea 
sau la ce altă treabă adminis
trativ-gospodărească", 
in iernat Sau cînd ne 
vreo greșeală gala 
cind o constata, atunci 
toalca“ cc ți-o aplica, te reze
ma de pereți. Uneori nu ne 
rezemam de pereți, ci de sun--

pe la 
găsea cu 
sâvîrșilâ, 

,șca-

— Și știi ce lecție »
— Știu dom’profesor. Lecția—
— Bravo, dacă știi, pâstrea- 

ză-ți știința pentru line. -Ai 
răspuns frumos. Promiți. la să 
văd ce notă ai tu la istorie?!

Grcbănosu avea doi ție trei 
și un șase la extemporal.

— Bine, mă ! cum de-ai luat 
notele astea ?

— Să vedeți, dom’p >fc-sor, 
atunci n-am răspuns frumos.

— Cui n-ai răspuns frumos, 
Grebănosulc ?

— Lu’ dom'iJrofvsor ălălal- 
lu...

Alălaltu... era profesorul ti
tular de catedră, care era con
centrai Noi împărțisem pro
fesorii in patru ea.'egorii; in 
concentrați, in morți, fotogra-

vă. treii ășlia-n opluri. Uite- 
așa măi, că tu pină la sfîrșitul 
anului... 
an... le-ai 
nu-i așa?

— M-aș 
profesor...

— Sigur 
deștept, măi...

Și începea să-i modifice a- 
furisitele acelea de note de 
prin catalog. Nu numai lui 
Grcbănosu, ci tuturor celor cu 
perspectiva de a-i aduce cite 
ceva de acasă. Treii îi rotun
jea in opturi, notelor de patru 
le închidea spărtura șj ieșeau 
nouă, celor care copiaseră și 
aveau nota unu pe la extem
porale, pe la teze, le mai adău
ga un zero și apărea un zeciu-

dacă 
fi

fi

ar fi fost 
îndreptat.

îndreptat;1 dom’

băiat

leț de toată frumusețea. Iar 
alții, care luaseră pe cinstite 
note de șase ori șapte și n-a
veau „perspectivă" rămineau cu 
ele așa.

— Dom'profesor, anul aces
ta se încheie mai repede ? — 
îndrăznise unul să întrebe, gîn- 
dindu-se probabil la bombar
damentele avioanelor ce nu 
mai conteneau și la tot mai 
desele vizite ale părinților care 
se prezentau la liceu să-și 
copiii acasă.

— Se încheie, mă... La liceu’ 
ălalallu' a căzut o bombiță pe 
tran.șeu și i-a îngropat acolo pe 
cîțiva. A murit și un pedagog 
cu elevii-.

TJuuu. Uuuu...
— Alarma ! strigau înfrico

șați elevii, sărind care cum din 
bănci.

— Staați ! strigă pedagogul 
ca ie.șit din minți. Nu vă miș- 
cați nici unul ! Ce-i debanda
da asta ? Disciplina e mama 
tuturor științelor. O să cîntăm 1 
Ați înțeles ? Hui, dați-i dru
mul ! Cin tați, n-auziți ? Așa, 
dar mai tare! Mai tare ! Sin- 
teți bărbați. Aveți plăinini 
tar i !

Elevii răcneau și el modifica 
notele celor cu -perspective1'. 
„Ciniați" se mai răstea din cind 
in cind. Cintam sau urlam ca 
scăpați din balamuc, parcă noi 
declanșasem bombardamentul 
și nu avioanele de sus...

-Alerg în suflet s-o găses...11!
— Mai tare ! se răstea iarăși 

pedagogul.
— „Cu chipul ei de farmec 

plin...1*
...Bum. bum, bum...

iu

Anatolie PAN1Ș

Cîmpul cu amfore
Cum aș putea să plîng mai adevărat
Cu fruntea plecată la rădăcinile voastre 
Amfore de lut
Și cum aș putea să nu mă-nfășor
In toga de purpură
Pe care mi-ați întins-o
Peste semnătura de vise?

Cum aș putea ostași ai Romei
Să uit că ochii mei bătuți în smaralde 
Sint aburul zbuciumului vostru neatins 
Plutind către munții Getuzei ?

Amforele mirosind încă a vinuri de Chios 
An înflorit in ograda copilăriei
Și miliarde de cioburi portocalii
Cresc prin grînele semănate de tata...

rios liirlia și începu alt desen. 
Și totuși, nu iese nimic, deși 
dorința^ cea mai aprigă ii în
cleștează degetele pe creion.

Luă altă coală și începu să 
deseneze fără să mai priveas
că hirtia. Creionul luneca u- 
șor, abia ălingînd-o și lăsa niș
te urme subțiri, aproape invi
zibile în vreme ce ochii băr
batului priveau un -anume punct 
poate in infinit, comandind de 
acolo, din depărtare, mișcarea 
creionului, iși simțea mușchii 
contractîndu-se înti;;un ritm 
parcă muzical și. fără să vadă, 
avea senzația concretă că reu
șește să prindă nevăzutul, sâ-I 
închege și să-l închidă in for
me line, unduitoare, asemenea 
undelor luminoase care-i încăl
zeau retina țișnind din adîncul 
ființei.

Lăsă creionul jos și-și adună 
privirile, recunoscu sala. Apoi 
ii cobori asupra desenului, dai 
încet, cu teamă și speranță, a- 
minind confruntarea. încă era 
convins câ prinsese gindul dar 
încremeni : nu era decît un 
măr, unul poate mai puțin reu
șii) decît dacă l-ar fi copiat 
după natura. Era prea rotund, 
prea perfect, s-ar putea spune 
ca să pară real. Contempla 
prostit mărul care semăna mai 
degrabă cu -o minge .și se în
treba dacă asta era tot, dacă 
sfera aceasta îl făcuse să tre
mure de emoție și bucurie în 
fața unei hirtii. încerca să a- 
propie mărul de imaginea aceea 
ideală. împletire de linii, lu
mini și umbre într-o armonie 
desăvîrșită dar nu reușea. Se 
concenlră atît de mult incit 
desenul începu să se estom
peze. de parcă l-ar fi privit 
printre gene și să-i joace în 
fața ochilor cu o mișcare apa 
ronț haotică. Abia atunci ii 
prinse sensul și fără să-și dea 
se*tma izbucni :

— Sigur, e mărul de pe poli
ța de sus. Tot nu l-am ajuns 
Lipsește mișcarea.

Era trist, dar nu infrint, reu
șise să afle ce vrea, reușise să 
desprindă condiția. Privi senin 

intilni docil 
priviri care-1 
un duș rece.

în jur. insă nu 
fețe nedumiritf, 
împroșcată cu 
Ceva se clătină, amenințind cu 
prăbușirea. Omul se întoarse 
in sine abătut.

— Oare ani inebunit ?... To
tuși era mărul do pe polița de 
sus.

Aurelia MIHALCEA

♦'

TRAIAN MULLER

Clipa anume
mi par verosimile — 
ispititoare.

Tocmai clipa asta 
De copil mare.
Cind toate plăsmuirile 
Cum e forma gîndutui.
Că inima ar crește din miezul încins 
Rotit de suflarea oamenilor
Pe discul soarelui —
Tocmai clipa asta 
De copil mare
Poate da durată viitorului.

CONSTANTIN DASCĂLU

Carpajii
De veacuri fac de strajă — vechi pietre de hotar; 
Din loc nu i-au clintit păgînele urgii.
Ei an slujit mereu de case și altar,
Cind s-abăteau în zori pustiile stihii

La sinul lor au strins pe oameni și jivine 
Și adăpost le-au dat în vremuri de-ncercâri 
Eu dragoste le-arăt că doar li se cuvine.
Că ne-au purtat pe toți, pe-ascunsele cărări.

Carpații mei frumoși pe coastele-amîndouă
Au codrii seculari. înaltele lor creste
Diutr un sărut cil norii, trimit pe timpuri rouă 
Ca rodini muri să crească, in țara din poveste.

oxfen.il
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Pe revizori
cine-i
Fc vizniește ?

Se știe cu revizorii tehnici 
au importanta misiune de a 
revizui cu toată răspunderea 
autovehiculele înainte de a 
ieși din garaje. La rîndul lor, 
șefii de garaje nu trebuie 
să permită ieșirea in cursa 
a mașinilor care prezintă fl
humite defecțiuni tehnice. Iar 
șoferii hu au voie să urce 
la volanul mașinilor nerevi
zuite chiar dacă, aparent, nu 
prezintă mari defecțiuni. Și 
lotuși, aceste reguli nu sint 
întotdeauna respectate. Ast
fel. conducătorul auto Con
stantin Bilac de pe autove
hiculul 21 HD 220S, aparți- 
nind C.L.F. Petroșani, a fost 
găsit, după ieșirea din garaj, 
fură semnalizator stingă și 
fără stop de frînă, iar șoferul 
Grigore Rusu a fost surprins 
conducind mașina 1 HD 2J84 
o Cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" Petroșani avind siste
mul de semnalizare foarte 
slab incit nu se observa cind 
semnaliza direcția de mers 
sau depășirea. E vorba de 
niște revizii...

Consultație
și tratament

Iși făcea datoria față de 
bolnavi la spitalul din Lu
peni unde lucra ca soră me
dicală. Numai față de soțul 
ei și de cei doi copii ai lor 
nu-și făcea datoria. Ba mai 
mult, uitase de ei de cind a 
părăsit căminul conjugal, a- 
trasa de palpitațiile inimii 
lui Vaier Duncea. După un 
timp, Maria Metehoiu a re
venit acasă. Dar n-a atras-o 
iubirea de copii și de soț ci 
mirajul „Daciei 1100" a băr
batului său Paul in posesia 
căreia el intrase intre timp 
in urma unei intimplări feri
cite. După ce s-a plictisit de 
plimbări cu autoturismul, a 
plecat din nou la concubin. 
Acum sorei medicale Maria 
Metehoiu i s-a făcut o con
sultație. I s-a stabilit 
agnosticul : lipsă de... 
te. In curînd i se va 
tratamentul.

Dulciuri
amare

iu

și di- 
carita- 
aplica

hofuZ
..Cultura 1“ 
i-a venit

Vindea dulciuri 
cinematograf ului 
Lupeni. Intr-o zi, 
un client deosebit. S-au pri
vii drept in ochi unul pe ce
lălalt. Apoi, vînzătoarea s-a 
interesat cine, este omul, un
de stă și alte asemenea amă
nunte. La scurt timp, Maria 
Ciobanu și-a vindut și cin
stea. S-a îndrăgostit de sim
paticul client, șoferul llie Gli. 
lacobescu de la l.M.T.F. Lu
peni. și-a lăsat soțul și cei 
trei copii și a reintrat in lu
na de miere. Fericitul cuce
ritor a procedat la feL Și-a 
părăsii familia pentru dulci
neea Mario. Fiind in luna 
de miere, s-au gindit să ple
ce in voiaj. Dar n-aveau 
bani. Femeia și-a adus amin
te că are banț din vinzările 
de dulciuri. A luat 6 000 lei și 
an plecat in excursie. Dar 
n-au ajuns departe. Maria 
Ciobanu insă va ajunge...

S-a umplut.
sacul

din Uri- 
prezentat la soacra 
Mana Ciobanu, și 
că l-a trimis gine- 
dea un sac și -'ă

Hoțul a folosit o metodă 
ingenioasă. Cunoști ndu-l pe 
Nicolae Paduraru 
câni, s-a 
acestuia, 
i-a spus 
rele să-i
lei să-i cumpere făină. Cre
dulă, femeia i-a dat ceea ce 
ceruse necunoscutul pentru 
ginerele ei. Dar Aurel Conț 
(așa-l cheamă pe hoț) nu s-a 
mai intors. Seara, Nicolae 
Paduraru a rămas perplex 
cînd a auzit ce s-a îniimplat. 
In scurt timp Aurel Conț a 
fost prins. Organele de mili
ție din Uricani îl cunosc ca 
pe un hoț inveterat, avînd. 
la activ mai multe furturi și 
acte de înșelăciune. Acum 
s-a umplut sacul.

Dom. SAKARC
Val. COANDKAȘ

COLECTIVE COMPETENTE, 
EFICIENTĂ MAXIMĂ

• Urmare din pag. 1.

alături de care să lucreze și tineri specialiști 
cu un nivel teoretic mai ridicat, ceea ce ar 
permite o abordare competentă a problemelor 
sub tonte aspectele.

— Apreciați, deci, că in acest context se im
pune ca o necesitate majoră îmbinarea teoriei 
cu practica, asigurarea tinerilor specialiști in 
această mult discutată acțiune?

— Fără îndoială. Soluțiile fără un temeinic 
suport științific au de cele mai multe ori o 
slabă rezistență in fața eficienței.

— La nivelul tehnicii actuale, era do părere 
t”\ ing. George Moșcscu. nu mai este de 
conceput o separație absolută intre teorie și 
practică. Tehnicianul angajat în activitatea do 
producție trebuie să fie la curent cu proble
mele teoretice. în caz contrar, mai devreme 
sau mai tirziu, selecția iși va spune oricum 
cuvîntul.

— Teoria este bună numai in măsura in 
Care este un condens de real, a subliniat tov. 
ing. Aurelian Simionescu. Deci, pentru rezol
varea problemelor practice este necesar să se 
folosească teoria care se potrivește și atunci 
problema îmbinării la modul util între ele nu 
se mai pune pentru că altfel de îmbinare nu 
mai există. O teorie bună pentru rezolvarea 
problemelor concrete do organizare științifi

Preschimbarea
buletinelor
de identitate
îndatorire
legală

in acest an, organele de mi
liție au desfășurat o vastă ac
țiune de preschimbare a bule
tinelor de identitate al căror 
termen expiră piuă la 30 de
cembrie 1969. Marea majori
tate a cetățenilor, posesori de 
buletine cu valabilitate numai 
pinâ la data amintită,’s-au pre
zentat la organele de miliție 
orășenești din cadrul munici
piului nostru pentru reînnoirea 
documentelor de identitate. 
Există insă un număr res’.rins 
de locuitori ai Văii Jiului care 
nu vor în ruptul capului să 
răspundă invitațiilor insistente 
ale organelor de miliție pen
tru a fi puși în legalitate cu 
buletinele de identitate. S-au 
trimis invitații scrise prin fac
torii poștali, s-au deplasat lu
crători de miliție la domici
liile respectivilor cetățeni de 
2—3 ori. dar ei refuză pur și 
simplu să se supună îndatori
rii legale. Printre cei anunțați 
de mai multe ori și care au 
rămas pasivi, se numără : 
licia Cosmescu, salariată 
F.T.T.R. Petroșani, Nicolae O- 
chet din Surduc. Eugenia Mi- 
tricună. Magdalena Dovleac, 
Gheorghe și Vica Darie, Mihai 
Benișek, toți din Petroșani. Or
ganele de miliție din Petroșani 
invită și pe această 
de mai sus să-și 
timp liber pentru 
schimba buletinele, 
torie legală a cărei 
re se sancționează.

Atit cetățenii menționați cît 
și alții, ale căror buletine ex
piră pină la 30 decembrie a.c., 
sînt chemați să se prezinte la 
organele de miliție din orașele 
municipiului nostru pină la 
dala de 15 decembrie 1969. Pot 
face acest lucru în fiecare zi 
de luni, marți, miercuri, vineri 
între orele 7,30—15,30, joia în
tre orele 7,30—14.30 și 17—21,* 
sîmbătă între orele 7.30—12.30.

Fe
ia

cale pe cei 
facă puțin 

a-și pre- 
Este o da- 
nerespecta-

Maior Ion DURECI, 
adjunct al șefului Serviciului 

de miliție al municipiului 
Petroșani

Consfătuirea
f

că a producției și a muncii va avea originea, 
în orice caz, undeva unde se știe multă teorie 
dar se cunoaște obligatoriu și problema de 
rezolvat.

Cred că ieșirea este dezvoltarea pregătiriii 
teoretice pentru coi care cunosc bine proble
mele producției.

A lucra in probleme de organizare științifi
că fără arma teoretică înseamnă a aduce schim
bări despre caro nu poți spune, în unele ca
zuri, nici cel puțin dacă aduc îmbunătățiri față 
de situația anterioară, dar să reprezinte tot ce se 
putea face mai bine.

— Rezultă, deci, din cșle relatate că, pentru 
reușita deplină, acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii trebuie axată 
pe probleme. încadrată cu cci mai buni și 
competcnți specialiști ai unităților economice 
alo căror cunoștințe practico și teoretice se 
îmbină intr-un tot armonios, așa cum de altfel 
o cere progresul continuu al tehnicii, pentru 
obținerea unor realizări de tot mai mare va
loare.

In același timp, alegerea celor mai impor
tante aspecte ale activității care se cer stu
diate. nu trebuie lăsată pe seama inerției, cum 
uneori se mai înlimplă, ci stabilirea lor este 
necesar să fie făcută cu disccrnămînt și 
răspundere. Altfel. înnobilarea cu rezultate prac
tice, de valoare a studiilor răminc o simplă 
fantezie.

Nimănui nu-i place zgomo
tul. El este dușmanul liniș
tii noastre, al desfășurării in 
condiții normale a oricărei 
activități.

Sint și cazuri cind „liniș
tea", indolența unora pro
voacă mult... zgomot. O ase
menea situație se intilnește 
pe strada Republicii, nr. 34 
din Vulcan, la blocul nr, 2. 
Din cauza unei pompe dc 
apă instalate necorespunză
tor acum vreo două luni de 
către sectorul I.G.L. Vulcan, 
la parterul blocului (proba
bil pentru circuitarea apei 
calde in instalația dc încăl
zire) locatarii, mai ales cei 
de la scara I. nu mai au 
liniște. Noaptea oamenii nu se 
pot odihni cu bîzîit de mo
tor la cap.

Pină in prezent, sesizările 
locatarilor din blocul amin
tit pentru a le fi redată li
niștea, n-au fost auzite la 
conducerea sectorului I.G.L. 
Vulcan. Ce „motor" trebuie 
să urnească oare pe cei de la 
T.G.L. Vulcan la acțiune ?

P. M.
după o '•orospondmță de la 

Constantin DĂNILA
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Clasamentul
Ieri - trei restante

in divizia A

17.30 Deschiderea emisiunii. Emisiune în limba maghiară. 
■18.00 Film scria) : „.Aventură in munți" (II) — „Fortăreața".
18.30 Mult c dulce șl frumoasă. Emisiune dc limba șl litera

tură română.
J9.00 Telejurnalul dc seară.
19.20 Baschet masculin ; Repriza a H-a a intilnirii Dinamo 

București — Racing Club Malines (Belgia) în cadrul 
Cupei Campionilor Europeni

20,00 Seară dc operă. ..Michelangelo' dc Alfred Mendelson.
21.30 Reflector. Tclcfoilelon cotidian.
22,10 Actualități literare.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Cinice in piatră — film.

Qadio
VINERI 5 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :
5,05 Muzica dimineții; 

6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Memoria pă- 
mintului românesc; 1.0.05 
Muzică populară; 10,30 Me
lodii pc care le-ați îndră
git cind va; 11,05 Muzică

ușoară; 11,15 Să înțelegem muzica; 12.00 Din einleccle și 
dansurile popoarelor; 12.15 Muzică ușoară; 12.30 Tnlilnire 
i u melodia populară și interpretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13.22 Mic magazin muzical: 14.10 Caleidoscop muzical; 
I I.10 Radio publicitate: 14,50 Doine și jocuri populare: 15.00 
Roza \ inim ilor: 13.52 Compozitorul săptâmînii; 16,00 Radio
jurnal: 16.30 Tribuna radio- 16 45 Drag pămint românesc 
— program dc l intcce; 17.05 Pentru patrie; 17.35 Tnlerpreți 
de muzică populară; 18,10 Revista economică; 18.30 () melo
die pe adresa dumneavoastră: 19.00 Gazeta radio; 19.30 Săp- 
tâmîna unui meloman: 20.05 Tableta de seară; 20.10 Din 
cele mai cunoscute (intere' populare; 20.20 Eminesciana; 
20,2:5 Zece melodii preferate- 21.00 Atențiune, părinți !: 21.20 
Cîntrcc și poezie — muzică ușoară; 21.30 Moment poetic; 
21.35 Recitalul scrii; 22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 22.20 Sport; 22.30 Muzică de jazz; 23.00 Conceit de 
seară; 0.03—3.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Program muzical de dimineață; 7.00 Radiojurnal; 

7.10 Program muzical de dimineață (continuare): 8,10 Tot 
înainte; 9.10 Curs de limba spaniolă: 9,45 Recital de opciâ 
Ion Stoian; 10,00 Teatru radiofonic: ..De ce nu Vamos?" de 
C.c-HL'es Conchon; 11.18 Parada melodiilor: 12.15 Concert de 
priuz; 12.35 Sacculum; 13,00 Concert de prinz (continuare); 
13.30 Cartea științifică: 14.03 Muzică populară: 14.30 Muzi'ă 
ușoară; 15.00 Opera pentru toii; 15.30 Șirag de melodii; 
15,40 Radio publicitate; 16.00 Radiojurnal; 16.20 Literatura 
română in arta corală: 17.00 Mărturisiri pc portativ — mu
zică ușoară: 17.35 Teatru radiofonic serial : „Cosma" de 
Panait Istrati. Seria a V-a „O pedeapsă neîmplinită"; 18.00 
Varietăți muzicale: 19,50 Noapte bună, copii; 20,00 Festivalul 
muzical internațional Salzburg 1969; 23.05 Terra musica.

BULETINE DE ȘTIRI : Programul T : 5.00; 6.00; 9.00; 
10.00; 11.00; 17.00; 18,00: 20.00; 24,00; 2.00. Programul II 1 
6.05: 12.00; 14.00: 21.00; 23.00; 0,55.

7T

1. Ropid 14 8 4 2 22-11 20
2. „U‘* Craiova 14 7 4 3 20-14 18

3. F.C. Argeș 14 7 3 4 29-18 17
4. Dinamo București 14 8 1 5 26-17 17
5. Jiul 14 7 2 5 20-18 16
6. Steagul roșu 14 8 0 6 23-23 16
7. Steaua 14 6 3 5 36-20 15
8. U.T.A. 14 6 2 6 18-21 14
9. Dinamo Bacău 14 5 4 5 19-24 14

10. „U” Cluj 14 3 7 4 16-16 13
11. Farul 14 6 1 7 16-21 13
12. Petrolul 14 4 4 6 14-18 12
13. C.F.R. Cluj 14 4 3 7 11-22 11
14. Politehnica 14 4 2 8 14-16 10
15. Crișul 14 4 2 8 19-29 10
16. A.S.A. Tg. Mureș 14 3 2 9 11-26 8

Scrisori de la cititori

Miercuri, in cadrul campio
natului categoriei A dc fotbal, 
au fost programate trei meciuri 
restanță. In Capitală, pe sta
dionul Giulești, Rapid a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) pe Pe
trolul Ploiești. Unicul punct a 
fost marcat în minutul 79 de 
Neagu. La Pitești, echipa locală 
F. C. Argeș a obținut victoria 
cu 2—1 (1—1) in jocul cu Di
namo București. Bucureștenii 
au deschis scorul în. minutul 
35 prin Sălceanu, apoi gazdele 
au înscris două puncte prin 
Radu (min. 42) și Nuțu (min. 
68). In cel de-al treilea meci. 
Universitatea Craiova jucînd pe 
teren propriu, a întrecut cu 
1—0 (1—0) pe Steaua prin go
lul marcat în minutul 
Ivan.

In clasament conduce 
cu 20 de puncte urmată
niversitatea Craiova — 18 puncte, 
F. C. Argeș — 17 puncte, Di
namo București — 17 puncte 
etc. Ultima etapă a turului este 
programată duminică 7 decem-

18 de

Rapid 
de U-

, in<
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PETROȘANI — 
iembrie : lkonostas : 
publica : Baltagul ; 
TRILA : O chestiune de 
onoare; LONEA — 7
Noiembrie: Judoka, a-
gent secret ; Minerul : 
Comisarul X și banda 
Trei cîini verzi : ANI- 
NOASA : Două bilete la 
matineu ; VULCAN : O 
chestiune de onoare; 
LUPENI — Cultural: 
Omul care valora mi
liarde : URICANI : Tom 
și Jerry.

ZEES31 ! I I I I I I I I 1

Ieri, temperatul a maximă a 
fost de minu^ 2 grade atit la 
Petroșani cit și la Paring. Mi
nima, în aer, a cuprins valori 
între minus 4 grade și respec
tiv minus 11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme închisă. 
Vor cădea precipitații slabe 
sub formă de lapovițâ și nin
soare. Temperatura în scădere.

Mica publicitate
Deservire 
civilizată

Pe cînd 
căldura ?

Nici caldă,
nici rece

La unitatea de desfacere 
a cărnii nr. 109 din cartie
rul Ștefan — orașul Lupeni 
este responsabil Livius Ță- 
ranu. Prin comportarea im
pecabilă, deservirea promptă 
și civilizată a cumpărătorilor, 
acest om, cu tîmplele ninse 
de ani, se bucură de apre
cierea și respectul tuturor lo
cuitorilor din cartier. Maga
zinul strălucește de curățe
nie,, carnea e aranjată pe 
calități și te îmbie s-o cum
peri.

Silviu OPREA
Lupeni

S-au împlinit 4 ani 
cînd coșul de fum de pe 
perișul clădirii unde se 
magazinul alimentar nr. 17 
din Petroșani nu mai există. 
Tot cam de atunci este dă
răpănată și soba care ar tre
bui să încălzească atmosfera 
din unitatea respectivă. Co
misia de control obștesc a 
sesizat în repetate rinduri a- 
ceastă situație forurilor com
petente. dar nu s-a întreprins 
nimic. Coșul de fum e tot 
dărîmat, soba nereparată, 
iar vînzătoarea și cumpără
torii stau în frig. Pe cînd 
căldură ?

Membrii unei echipe de 
control obștesc de pe lin
gă Consiliul municipal al 

sindicatelor

de 
aco- 
află

Mare bucurie pc mine, 
cînd, spre sfîrșitul lunii iu
nie din acest an, am primit 
un apartament în blocul C 
11 din Vulcan ! Fusesem a- 
nunțat că sînt uncie greutăți 
în ceea ce privește alimenta
rea apartamentelor cu apă 
caldă și le-am înțeles. Cu- 
noscînd situația, m-am de
clarat mulțumit cînd mi s-a 
spus că o să avem apă caldă 
de două ori pe săptămînă. 
Dar din luna august, noi, cei 
care locuim la etajul IV. 
n-am mai primit apă caldă. 
Uneori se intîmplă să nu fie 
nici caldă, nici rece. Recla- 
mații am făcut și la fochiș- 
tii centralei, și la’ I.G.L.. dar 
zadarnic.

Gelu HOBILA, Vulcan

organizată

cu deputății județeni
• Urmare din pag. 1.

potente dotarea corespunzătoare a unităților prestatoare de servi
cii — I.G.C., LG.L. —, fără de care aceste unități nu-și vor putea 
îndeplini sarcinile. S-a cerut un sprijin mai substanțial din par
tea întreprinderilor .și instituțiilor pentru ridicarea nivelului gos- 
podăresc-cdililar al municipiului, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață a cetățenilor din municipiu.

Valoroasă a fost și propunerea ca la nivelul fiecărei localități 
să ia ființă o .sală a deputatului" pentru a se crea deputaților 
de toate categoriile un cadru corespunzător pentru studierea și 
elaborarea diferitelor măsuri, pentru a putea lucra in condiții op
time in problemele legate de elaborarea unor holăriri, studii și 
propuneri ale comisiilor permanente. S-au subliniat sarcinile or
ganelor locale în legătură cu pregătirile de iarnă, aprovizionarea 
populației cu produse agro-aii men tare, desfășurarea în condiții 
normale a transportului in comun, buna funcționare a centralelor 
termice etc. la care deputății județului vor trebui să aducă o con
tribuție mai substanțială.

In scopul întreținerii și conservării fondului locativ, o sarcină 
importantă o au deputății pentru intensificarea muncii dc edu
care a cetățenilor in vederea achitării obligațiilor către stat. S-a 
relevat necesitatea ca deputății să se intereseze de felul cum sint 
rezolvate propunerile făcute de cetățeni și să-i informeze asupra 
soluționării lor, să militeze pentru traducerea in viață a hotărî ri- 
lor adoptate dc consiliul popular și să vegheze in permanență cum 
se respectă legalitatea socialistă.

In încheierea lucrărilor, din partea Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste a luat cuvîntul tovarășul Mircea 
Rain ba. Referindu-se la problemele ridicate, vorbitorul a asigurat 
sprijinul din partea organelor competente pentru soluționarea 
lor și a arătat că organele Frontului Unității Socialiste vor des
fășura îa \ iitor o activitate permanentă cu deputății, acordîndu-le 
un sprijin mai larg în antrenarea maselor de cetățeni la acțiuni 
edilitare de înfrumusețare și bună gospodărire a localităților. A- 
preciind rezultatele obținute, vorbitorul a relevat că există încă 
numeroase posibilități de îmbunătățire a muncii deputaților, de 
valorificare a tuturor resurselor și inițiativelor locale și a expri
mat convingerea că deputății de toate categoriile se vor achita 
cu cinste de obligațiile ce le-au fost încredințate prin mandatul 
de deputat.

Sub pavilion românesc
în^accste prime zile ale lunii 

decembrie, pe mările și ocea
nele lumii se află 48 de nave 
sub pavilion românesc, care 
execută misiuni dc transport 
în baza relațiilor comerciale 
internaționale ale țării noas
tre. Astfel, „Dobrogea" tran
sportă un lot de tractoare, re
alizate dc cunoscuta uzină din 
Brașov, în India, iar ..Petro
șani". după o escală tehnică in 
portul Las Palmas, se îndreap
tă cu 10 000 tone de ciment 
românesc spre Buenos Aires. 
„Mamaia" și „Galați" sint aș
teptate la Londra cu mărfuri de 
larg consum, furnizate de în
treprinderile noastre din sec
torul industriei ușoare.

De asemenea, petroliere 
cargouri românești au revenit 
sau și-au anunțat sosirea in 
portul Constanța. în prezent se 
descarcă 20 000 tone dc mine
reu de fier indian din calele 
lui „Bucegi", sute de tone de 
tananți și alte substanțe chi
mice de pe „Mangalia", care

ș»

a venit de .la Istanbul. Pes
te' cîteya zile vor ancora 
în port navele „Cluj", care a- 
duce mașini și instalații reali
zate de intreprindorile din 
Manchester, „Deva", încărcată 
cu cauciuc natural din Ceylon, 
și „Caransebeș", care transpor
tă iarbă' de mare de la Ale
xandria — R.A.U.

In urma perfectării unor în
țelegeri bilaterale, Direcția ge
nerală a navigației civile 
„NAVROM" execută iranspor- 
turi pentru diferite organizații 
și societăți de comerț exterior 
din străinătate. De pildă, ser
viciile- de telecomunicații ma
ritime din Insulele Rermude 
au transmis că în prezent 
..Oltenia" mai are circa 1 000 
de mile pentru a ajunge cu un 
transport de petrol sovietic la 
New York. Navele românești 
executa astfel de transporturi 
și pentru Marca Britanic. Ja
ponia, Franța și alte țări.

(Agerpres)

Prefabricate din beton 
de orice lungime

Pot fi realizate prefabricate în lungimi nelimitate? Mai 
mulți specialiști de la Întreprinderea de construcții și mon
taje nr. 1 din Capitală au dat un răspuns concret. Ei au 
creat un nou tip de cofraje metalice, care se alcătuiesc din 
panouri, prinse între ele cu șuruburi, ce pot fi distribuite 
într-o mare varietate de form-) Aceste caracteristici ale nou
lui tip dc cofraj permit obținerea unei game largi de grinzi 
și stilpi din beton pentru construcții, ale căror lungimi pot 
li. teoretic, de orice limită. Alte avantaje ale noii tehno
logii : o considerabilă ușurință de manevrare a panourilor, 
precum și posibilitatea folosirii îndelungate a acestora. Fo
losirea cofrajelor de acest tip duce, totodată, la o creștere 
substanțială a productivității muncii.

(Agerpres)

Cine a găsit riglă de calcul in trenul 2381 Lupeni —- 
Petroșani să se adreseze: Vranău Iosif, Grupul școlar mi
nier Petroșani.

Recompensă 100 Iei.
(Agerpres)

SCOATEREA LA

CONCURS
A URMĂTOARE
LOR POSTURI
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de Exploatări 
de funcțiuni, 
muncii, Teh-

1. Șef lucrări de la catedra 
miniere, poziția 3 din statul 
disciplina „Aeraj și protecția 
nica securității in subteran".

2. Șef lucrări de la catedra 
miniere, poziția 4 din statul 
disciplina „Mecanica rocilor. Săparea și*sus
ținerea lucrărilor miniere".

3. Șef lucrări de la catedra de Exploatări 
miniere, poziția 6 din statul de funcțiuni, 
disciplina „Aeraj și protecția muncii. Ex
ploatări miniere subterane".

4. Șef lucrări de Ia catedra de Tehnică 
minieră generală, poziția 7 din statul de 
funcțiuni, disciplina „Economia, organizarea 
și planificarea întreprinderilor miniere. Or
ganizarea și analiza activității economice a 
întreprinderilor".

5. Șef lucrări de la catedra de Mașini mi
niere, poziția 8 din statul de funcțiuni, dis
ciplina „Instalații de transport și alimentare 
cu apă". t

6. Conferențiar de la catedra de Electro
tehnică, poziția 4 din statul de funcțiuni, 
disciplina „Electronică industrială, măsuri 
și aparate electrice, Electrotehnică".

7. Șef lucrări de la catedra de Electroteh
nică, poziția 9 din statul de funcțiuni, dis
ciplina ..Electrificarea minelor".

8. Lector de la catedra dc Științe Sociale, 
poziția 3 din stalul de funcțiuni, disciplina 
„Economie politică".

9. Lector de la catedra do Științe sociale, 
poziția I din statul de funcțiuni, disciplina 
„Filozofie. Socialism științific".

10. Lector de la catedra de Științe sociale, 
poziția 6 din statul dc funcțiuni, disciplina 
„Socialism științific. Sociologie industrială".

Candidații la concurs vor depune la "Secre
tariatul Rectoratului Institutului de mine 
din Petroșani, str. Institutului nr. 20, in 
termen de 30 de zile de la data publicăm 
acestui anunț, cererea de înscriere împreună

de Exploatări 
de funcțiuni, 

Inarra si' SUS-

cu actele prevăzute de legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicată în Buletinul 
Oficiul a) Republicii 'Socialiste România, 
partea l-a, nr. 33 din 15 martie 1969.

Concursul se va ține lu Rectoratul Ins 
titulului de mine Petroșani în termen de 3 
luni de Ia expirarea termenului de înscriere 
la concurs. ....

Cci care lucrează in altă instituție de in- 
vățămînt superior sini obligați să comunice 
în scris, rectoratului sau directorului aces
tuia, înscrierea la concurs.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA
( (INCURS

1. Cererea de inscncre la cure se anexează :
2. Memoriul de activitate didactică, știin

țifică și tehnică in producție, in 4 
exemplare.

3. Lista lucrărilor publicate sau in curs 
de publicare, in 4 exemplare.

4. Lucrările de specialitate elaborate 
tr-un exemplar.

5. Autobiografia, in 3 exemplare.^
6

in-

7.

8.

9.

10.

Caracterizarea activității profesionale 
și obștești eliberată de instituția un
de candidatul iși desfășoară activitatea, 
in două exemplare.
Copie legalizată după diploma de stu
dii superioare, in două exemplare.
Copie legalizată după diploma de doc
tor" in științe in 2 exemplare — pentru 
posturile de conferențiar.
Adeverință privind vechimea in mun
că cu precizarea funcțiilor in care a 
activat, in 2 exemplare.
în cazul cind diplomele de studii sint 
obținute in străinătate, se va depune 
traducerea legalizată după acestea în 
două exemplare precum și copie le
galizată in 2 exemplare după adresa 
Ministerului învățămintului C.S.D. pri
vind echivalarea acestora.
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steagul roșu

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ 1

I

La Moscova, au început lucrările

de partid și de stat

Kliment 
Voroșilov 
a încetat 
din viață

în comitetele O.N.U. Bolivia VIETNAMUL DE SUD

La 3 decembrie a. c. la Mos
cova au început lucrările in- 
tilnirii conducătorilor de par
tid și de stat din Republica 
Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Republi
ca Democrată Germană. Repu
blica Populară Polonă, Republi-

ca Socialistă România. Republi
ca Populara Ungară, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La intilnire se discută, în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
lucru, probleme internaționale 
de interes comun.

Orientul Apropiat
e Avioane israeliene au bombardat poziții ale 
R.A.U. e Reluarea întîlnirilor ambâsadoriloi’ 
celor patru mari puteri ©• Trupe israeliene au 
pătruns pe teritoriul Libanului & Situația se 
menține încordată la frontiera dintre Arabia 
Saudită și Yemenul de sud

CAIRO 3 (Agerpres). — In
tr-o declarație citată de agen
ția MEN., un purtător de cu- 
vînt egiptean a anunțat că a- 
vioane israeliene au bombardat 
poziții ale R.A.U. situate la 
Geneffe și Abu Sultan, în par
tea de sud a Canalului de Suez. 
El a adăugat că aparatele is
raeliene au fost forțate de ar
tileria R.A.U. să se retragă. 
Totodată, purtătorul de cuvint 
a menționat câ artileria egip
teană a deschis un foc concen
trat asupra pozițiilor israeliene 
aflate în aceeași regiune, incen
diind mai multe depozite de 
benzină.

O
TEL AVIV 3 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvint militar 
al armatei israeliene. citat de 
agenția A.P., a anunțat la Tel 
Aviv că aviația isracliană a e- 
fectuat două raiduri de bom
bardament asupra sectorului de 
sud al Canalului de Suez. El 
a precizat că toate avioanele 
s-au reîntors la bazele lor.

o
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

După o întrerupere de aproxi
mativ 5 luni, la New York au 
fost reluate marți reuniunile 
ambasadorilor celor patru mari 
puteri la O.N.U. consacrate c- 
xaminării căilor de soluționare 
prin mijloace pașnice a conflic
tului din Orientul Mijlociu. Re
uniunea a avut loc la reședin
ța ambasadorului american la 
O.N.U.. Charles Yost. Conform 
unui consens anterior, aceste 
întilniri se desfășoară prin ro
tație la reședințele celor patru 
participant.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea acestei reu
niuni se afirmă că „situația 
din Orientul Apropiat este din 
ce in ce mai gravă și mai pre
santă". Participanții reafirmă 
convingerea lor că această si
tuație nu trebuie să pună în 
pericol pacea și securitatea in
ternațională. Comunicatul de
clară că obiectivele urmărite 
<3e cei patru ambasadori ră- 
mîn neschimbate : de a favori
za stabilirea unei păci dura
bile în Orientul Apropiat spri
jinind rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967, „care va trebui să fie pu-

---- ★----

NIGERIA

Ofensiva
forțelor
federale

LAGOS 3 (Agerpres).

să in aplicare in toate preve
derile sale’,

O
TEL AVIV 3 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat militar dat 
publicității la Tel Aviv și re
luat de agenția A.P. se arată 
că trupele israeliene au pătruns 
miercuri pe teritoriul libanez 
unde au distrus o bază a for
țelor palestiniene, situată în 
partea de sud-vest a muntelui 
Hermon. In cursul atacului — 
precizează comunicatul — au 
fost uciși 12 palestinieni și ră
niți mai mulți alții. Pierderile 
israeliene s-au cifrat la un mort 
și cinci răniți, adaugă comuni
catul.

O

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că 
în urma unei boli îndelungate 
a încetat din viață, in vîrstă 
do 89 de ani, mareșalul 
Kliment Voroșilov. membru 
al P.C.U.S. din anul 1903, 
discipol credincios și tova
răș de luptă al lui V. 
Lcnin.

Voroșilov s-a născut in fa
milia unui muncitor feroviar. 
A participat la trei revoluții 
în Rusia. în anii intervenți
ei armate și războiului ci
vil, a fost trimis de partid 
la lupta împotriva ocupanți- 
lor și gardiștilor albi. De 
atunci și-a consacrat întrea
ga viață cauzei construcției 
și întăririi forțelor armate 
sovietice, în rîndurile căreia 
a parcurs calea de la soldat 
la mareșal.

Voroșilov a . fost Comisar 
al poporului al apărării, a 
participat din primele zile 
ale Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei la organi
zarea victoriei asupra cotro
pitorilor fasciști. Kliment Vo
roșilov a desfășurat o mun
că vastă în organele condu
cătoare de partid și de stat 
sovietice. A fost locțiitor al 
președintelui Consiliului Co
misarilor Poporului, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. în anul 1953 a fost 
ales in postul de președinte 
al Prezidiului Sovietului Su
prem pe care l-a deținut 
pînă în anul 1960. Pînă în 
ultimele zile ale vieții a fost 
membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem. Din anul 1926 
și pînă în 1960 a fost mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. A fost decorat cu 
numeroase ordine și 
sovietice și străine.

Necrologul este 
de Leonid Brcjnev, 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi 
și do alți conducători de par
tid și de stat și de militari 
de frunte.

I.

medalii

semnat
Alexei

BEIRUT 3 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața, trupe aero
purtate israeliene, sprijinite de 
unități de artilerie, au atacat 
teritoriul libanez în partea de 
vest a muntelui Hermon, se 
arată într-un comunicat dat pu
blicității la Beirut, anunță a- 
genția Reuter. Comunicatul pre
cizează că soldații israelieni pa
rașutați au deschis focul asupra 
localităților Kfar Chuoba și 
Chebaa, însă forțele libaneze 
i-au obligat să se retragă. Nu 
se precizează pierderile înre
gistrate în cursul acestui raid.

o
ADEN 3 (Agerpres). — Din 

Aden și Riad continuă să fie 
emise comunicate militare care 
se exclud reciproc; luptele se 
desfășoară în regiunea de gra
niță Wadeiah și ambele țări — 
Yemenul de sud și Arabia Sau- 
dită — revendică declanșarea 
unor acțiuni ofensive impor
tante împotriva părții adverse.

Potrivit comunicatului militar 
dat publicității la Aden, aviația 
sud-yemenită a efectuat trei 
raiduri împotriva unor regiuni 
de graniță ale Arabici Saudite, 
provocînd trupelor acestei țări 
pierderi grele în oameni și ma
teriale, numeroase tancuri, tu
nuri antiaeriene și alte vehi
cule militare au fost distruse.

b

■
■
■

NEW YORK 3 (Agerpres).
— Comitetul nr. 3 al Adună
rii Generale a O.N.U. a adop
tat un proiect de rezoluție — 
prezentat de o seric de țări 
afro-asiaticc — care reafirmă 
dreptul la lupta de eliberare 
și autodeterminare a popoare
lor aflate sub dominație colo
nială și străină. Autorii rezo
luției iși exprimă sprijinul 
față do mișcarea do eliberare 
națională din sudul Africii și 
cheamă toate statele și organi
zațiile internaționale să susțină 
popoarele care luptă pentru 
libertate și independență.

O
NEW YORK 3 (Agerpres).

— Comitetul special O.N.U. 
pentru decolonizare a dat pu
blicității un raport în care 
constată că puterile coloniale 
nu au transpus în viață rezo
luțiile Adunării Generale a Na
țiunilor Unite privind desfiin-

țarca bazelor și instalațiilor 
militare din teritoriile aflate 
in administrația lor. Comitetul, 
care a analizat situația din 16 
teritorii aflate sub dominație 
colonială, apreciază că activi
tatea militară de aici cunoaș
te chiar o amplificare. In acest 
sens se atrage atenția asupra 
situației din sudul Africii — 
Angola, Mozambic, Rhodesia 
și Namibia — unde guvernele 
Portugaliei, Republicii Sud- 
Africanc și regimul ilegal de 
la Salisbury și-au întărit con
trolul militar asupra teritorii
lor africane.

Activitatea militară a pute
rilor coloniale în teritoriile 
aflate in administrația lor cre
ează o piedică serioasă în în
făptuirea Declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale, se apreciază în rapor
tul Comitetului.

și U.R.S.S. au

stabilit relații
diplomatice

la nivel
de ambasadă

re
de

Tabere ale forțelor speciale 
americane atacate cu rachete 

și mortiere

întrunirea miniștrilor apărării
ai țărilor membre ale N.A.T.O.

CU EXCEPȚIA FRANȚEI
BRUXELLES 3 (Agerpres). 

— Miniștrii apărării ai țărilor 
participante la organismele 
integrate ale N.A.T.O. — 14 din 
cei 15 membri ai organizației, 
deci cu excepția Franței, — 
s-au întrunit miercuri la Bru
xelles pentru a trece in revistă 
timp de două zile problemele 
militare ale pactului. Unul din
tre principalele subiecte aie 
dezbaterilor il va constitui 
strategia nucleară. Se. mențio- 
nează că în centrul atenției se 
va afla și repatrierea,- pînă în 
toamna anului 1970, ■ a 4 800 
dintre cei 10 000 de militari 
canadieni staționați în Republi
ca Federală a Germaniei și 
afectați — asemenea unor forțe 
militare ale Marii Britanii. 
Germaniei occidentale, Belgiei 
și Luxemburgului — comanda
mentului N.A.T.O. în legătură 
cu trupele staționate în R.F.G. 
se menține incă o chestiune 
litigioasă, și anume, neînțele
gerea dintre oficialitățile de la 
Londra și cele de la Bonn în 
legătură cu înlocuirea brigăzii 
a 6-a britanice, repatriată

încă în anul 1968. Neînțelege
rea constă în ncacceptarea de 
către R.F.G. a cererii britanice 
de a i se compensa integral 
cheltuielile în devize necesitate 
de întreținerea trupelor. După 
cum se. știe. Bonnul s-a anga
jat să acopere 80 la sută din 
aceste cheltuieli. Potrivit agen
țiilor de presă, este puțin pro
babil ca la actuala reuniune 
să se ajungă la un acord în 
această problemă.

In vederea pregătirii reuni
unii miniștrilor apărării, marți 
s-au întrunit la sediul N.A.T.O. 
din Bruxelles șefii de stat ma
jor ai țărilor participante la 
organismele integrate ale 
N.A.T.O. ..Săptămîna Atlantică" 
se va încheia vineri cu sesiu
nea de iarnă a Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. Pentru 
a participa la această sesiune, 
la Bruxelles a sosit 
rul do stat al S.U.A., William 
Rogers, împreună cu ministrul 
apărării, Melvin Laird, și mi
nistrul de finanțe, David 
Kennedy.

secreta-
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R. P. CHINEZĂ i Macheta podului peste riul Yangtse la Nanking, prezentată la Tîrgul 
de toamnă 1969 de la Kwangchow.
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LA PAZ 3 (Agerpres). — Bo
livia și U.R.S.S. au stabilit 
lății diplomatice la nivel 
ambasadă, a anunțat marți, în
tr-o declarație televizată, pre
ședintele bolivian, generalul 
Alfredo Ovando Candia. Primul 
ambasador bolivian la Mosco
va, a spus el. va fi rectorul 
Universității din Oruro. Julio 
Garret Ayllon, inginer, fost se
nator.

Hotărîrea luată a coincis cu 
sosirea în capitala boliviană a 
unei misiuni sovietice de tehni
cieni metalurgișli.

.SAIGON 3 (Agerpres). — 
Tabăra trupelor speciale ameri
cane de la Bu Prang și cea 
de la Duc Lap au continuat 
să fie ținta proiectilelor de 
inorticrc și de rachete ale for
țelor patriotice din Vietnamul 
de sud. Pentru a treizeci >i 
una oară consecutiv, odată cu 
căderea nopții, „canonada - o- 
buzclor u pus în derută pe 
ocupanții bazei de la Bu Prang, 
care au chemat în ajutor trupe 
de desant. Bombardiere ,.B-5!‘ 
au efectuat în cursul nopții de 
marți spre miercuri șase rai
duri de bombardament in în
cercarea de a reduce la tăcere 
mortierele patrioților.

în cursul aceleiași nopți 
țele patrioților au atacat,

trivil unui purtător de cuvint 
al Comandamentului militar 
american de la Saigon, 32 do 
obiective umericano-saigoneze, 
18 din aceste obiective suferind 
pierderi calificate ca „impor
tante".

O
3 (Agerpres). — 

dimineața, forțclo 
de 

puternic
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VAL DE GREVE
ÎN CEYLON

COLOMBO 3 (Agerpres). — 
In ultimele zile în Ceylon s-au 
înregistrat o scrie de acțiuni 
greviste care au perturbat via
ța economică a țării. După 
greva mecanicilor de locomoti
vă, au încetat lucrul și 14 000 
de muncitori portuari. Se află, 
de aȘemenea, in grevă perso
nalul de la laboratoarele tutu
ror instituțiilor medicale de stat 
din .Ceylon.

Cauzele principale ale greve
lor sînt nivelul de trai deosebit 
de scăzut, condițiile grele de 
muncă, precum și creșterea a- 
larmantă a curbei prețurilor.

Guvernul s-a reunit într-o 
ședință specială pentru a exa
mina situația creată in țară în 
urma valului de greve.

for- 
po-

Masacrul de

SAIGON 
Miercurii 
patriotice din Vietnamul 
sud au lansat un 
atac asupra cartierului general 
al trupelor saigoneze din sec
torul Kicn Tuong. In cursul 
luptelor violente, ce s-au des
fășurat la 90 kilometri vest) 
de capitala saigoneză. ambele 
părți au suferit pierderi — 
relatează corespondentul agen
ției France Presse.

la Song My
t.'

în centrul vieții politice saigoneze
SAIGON 3 (Agerpres). — 

Masacrul înfăptuit la Song My 
de trupele americane in primă
vara anului 1968 continuă să 
răniînă în prim planul vieții 
politice saigoneze. în prezent 
Camera Dcputaților, Senatul, 

precum și pagoda budistă .„An 
Quang" au inițiat anchete pen
tru elucidarea tuturor amănun
telor cu privire Ia asasinatul 
in masă.

Investigațiile au fost declan
șate de faptul că generalul 
Nguyen Van Thieu. șeful statu
lui saigonez, a refuzat să ac
cepte propunerea vicepreședin
telui Ky de a redeschide o an
chetă oficială în legătură cu 
această problemă ; după cum 
se știe, vicepreședintele Kv s-a 
declarat nesaț isfăcut de rezul
tatele „cercetărilor" întreprin
se de Ministerul Apărării Na
ționale și sugerase o reanche-

tare a cazului. Or, acest re
fuz ca și indicația dată de 
Thieu în legătură cu „clasarea 
afacerii" și considerarea masa
crului, ca „un act de război" a 
slirnit nemulțumiri in rîndul 
unor înalte oficialități saigone
ze.

Cercetările pe care cele trei 
organisme le-au inițiat la fața 
locului sînt insă dificile . și 
chiar primejdioase din pricina 
bombardamentelor... americane.

Senatorul Tran Van Don 
conducătorul comisiei de an
chetă a Senatului și a Camerei 
Deputat, ilor care. însoțit de 
aproximativ 30 de ziariști se 
îndrepta spre Song My -a fost 
surprins pe cind se aflau la 
numai o sută de metri de sat 
de un puternic bombardament 
cu mortiere declanșat de unită
țile americane, relatează agen
ția France Presse.

Pe scurt ■ Pe scurt
La „Academia di Romania" din Roma, a avut loc pre

zentarea oficialii a volumului „Relațiile dintre Italia și Ro
mânia", editat de „Societatea Dante Alighieri", sub forma 
unui număr special al revistei „II Veltro". Cuprinzind 400 
de pagini, revista inmănunchiază articole și studii consa
crate relațiilor româno-italiene, reușind să dea o imagine 
cuprinzătoare a stadiului actual al relațiilor dintre cele 
două țări, a dezvoltării economice, culturale și tehnico-ști- 
ințifice a țării noastre. Printre autorii studiilor și articole
lor se află Mario Zagari, deputat, Mircea Malița. adjunct 
al ministrului de externe al României, precum și o serie 
de personalități italiene și române din diferite domenii de 
activitate.

Acțiuni ofensive ale patrioților' 
din Guineea (Bissau)

La Alger a fost dat publicită
ții un comunicat al Partidului 
african al Independenței din 
Guineea (Bissau) și Insulele Ca
pului Verde asupra operațiuni
lor militare desfășurate de de
tașamentele acestei organizații 
pe toate fronturile din Gui
neea (Bissau). Trupele colonia
liste, se subliniază în comuni
cat, au înregistrat pierderi gre
le în oameni și tehnică mili
tară, mai ales pe frontul de est, 
unde două tabere inamice au 
fost ocupate de patrioți. In ur
ma acțiunilor ofensive au fost 
distruse mai multe instalații 
militare, aruncate în aer depo-

zite de muniții și capturată o 
importantă cantitate de arme, 
subliniază comunicatul.

„COSMOS-313" este noul sate
lit artificial al Pămîntului, lan
sat la 3 decembrie in Uniunea 
Sovietica, in vederea continuă
rii explorării spațiului circum- 
derestru. La bordul satelitului 
sînt instalate aparate și sisteme 
radiotelemetrice.
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BERLIN 3. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : In seara zilei de 2 de
cembrie s-â deschis la Berlin 
retrospectiva filmului româ
nesc. Cu această ocazie vor 
fi prezentate mai multe fil
me, printre care : „Duminică 
la ora 6“, „Moara cu noroc", 
„Lanterna cu amintiri", „Ho
mo Sapiens", „1 arte" și al
tele.

La festivitatea deschiderii a 
participat o delegație 
partea Arhivei de stat a 
melor din România.

Retrospectiva filmului
mânesc se va desfășura in a- 
eeste zile și la Leipzig și 
Dresda.

din 
fii-

ro-

~___ _  , o
data cu sfirșitul sezonului plo
ios. ofensiva forțelor federala 
nigeriene împotriva trupelor 
biafreze se desfășoară cu o 
intensitate sporită, relatează co
respondentul agenției Associa
ted Press. în momentul de fa
ță. trupele guvernului federal 
înaintează in două direcții prin
cipale î spre sudul Biafrei, un
de se află aeroportul Uli, ame
najat in inima junglei, și spre 
nord, în zona orașului Owerri, 
unica fortăreață importantă a- 
flată actualmente sub controlul 
biafrez. Unități ale forțelor fe
derale au ajuns deja la o dis
tanță atit de mică de Owerri, 
incit pot bombarda orașul.

Teritoriul aflat in prezent sub 
administrația autorităților bia
freze este de numai 3 000 kmp. 
Pe de altă parte se menționea
ză că operațiunile militare lan
sate de trupele biafreze au fost 
mult mai reduse in ultimele 
săptămini din cauza ploilor to
rențiale care au făcut ca dru
murile să devină impractica
bile. Postul de radio /Vocea 
Biafrei" nu a semnalat decît 
citeva atacuri ale forțelor bia
freze în împrejurimile locali
tății Onitsha.

■
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Timp de patru luni, poliția 
din Los Angeles se dovedise 
practic neputincioasă în elu
cidarea misterului care încon
jura asasinarea sălbatică 
actriței de cinema 
Tate și a ” 
ne, aflate 
zilei de 9 
rapoartele 
gistraseră 
crime, nu mai puțin monstru
oase, cărora le căzuseră vic
time diverse persoane ce o- 
bișnuiau să frecventeze „înal
ta societate-- a statului Cali
fornia. Anchetatorii fuseseră 
frapați în special de cruzi
mea asasinilor. Dar toate pis
tele urmărite pe întreg teri
toriul S.U.A.. cît și în țările 
vecine se dovediseră pină la 
urmă a fi false.

In aceste împrejurări, des
coperirea asasinilor, anunțată 
luni seara de poliția din Los 
Angeles, a avut efectul unei 
bombe. Cine sînt aceștia ? 
Tineri, în vîrstă între 20 și 
24 de ani, proveniți din fa
milii respectabile, dar care 
sub impulsul actualei „mode" 
din Occident au ales calea 
vagabondajului, întrunindu-se 
in „familii de hippies' 
practicau ..cultul" orgiilor, 
stupefiantelor, hipnoza, per
versiunea, furtul și crima.

în momentul de față. in 
diverse închisori americane 
se află sub stare de arest 10 
persoane avind legătură cu 
crima de la 9 august. Trei 
dintre ele —Charles Watson, 
de 24 de ani. Patricia Krcn- 
winkel, de 21 de ani, și 
Linda Louise Kasabian. de 
20 de ani. — sint acuzate 
direct de quintupled asasinat 
din vita Bel Air. O a patra

a 
Sharon 

altor patru persoa- 
in vila ei în seara 
august. între timp, 
polițienești înre- 

o serie de alte

persoană — Susan Denise 
Atkins (21 de ani) — a fost 
de față dar nu a participat 
la crimă. Alte cinci fete ti
nere sînt reținute în calitate 
de martore. în sfirșit, ultima, 
și poate cea mai importantă 
persoană, este Charles Man- 
son (34 de ani), slăpînul 
„familiei de hippies Manson", 
omul căruia îi plăcea să-și 
spună. după împrejurări, 
„Dumnezeu", „Satan", „Isus", 
„Răzbunătorul" și sub ale 
cărui ordine sau influență 
ocultă membrii ..familiei’ au

puternică asupra felului în ca
re trăiau membrii .familiei 
Manson-. Principalul vinovat, 
afirmă ei, este George Măn- 
son, aflat de citva timp în 
închisoare sub învinuirea de 
furt de automobile, -șantaj și 
distrugere de proprietăți. Ei 
este acela care conducea gru
pul nomad de hippies, alcă
tuit din 35—40 de persoane, 
bărbați, femei, și mai mulți 
copii, dintre care doi nou- 
năseuți. Aceștia obișnuiau să 
rătăcească prin diverse sta-

seama de ceea ce spune, cum 
membrii „familiei", în speci
al Watsoh, Krenwinkel și 
Kasabian, i-au asasinat pe 
Sharon Tate și pe oaspeții ei. 
Tînăra a povestit, de aseme
nea, că Susan Denise Atkins 
a asistat nu numai la quitu- 
plul asasinat, dar și la uci
derea muzicianului Gary 
Hinman. Folosindu-se de di
verse mijloace, printre care 
drogurile și chiar hipnoza, 
George Mason a transformat 
în ' „sclavi-1 pe discipolii săi,

CRIMA DE LA BEL AIR
sau unde duce descompunerea morală...

ce

semănat teroare în statul Cali
fornia in vara anului 1969. 
Faptul cel mai extraordinar 
este că din cei trei partici
pant direcți la acest măcel, 
două sînt femei, care au comis 
patru din cele cinci crime.

Cum au fost 
descoperiți 
asasinii ?

Primele declarații făcute 
presei de avocații color in
culpați, care nu au fost con
firmate dar nici dezmințite de 
poliție, au proiectat o lumină

te ale S.U.A., stabilindu-și 
taberele în ferme închiriate, 
de unde lansau, din cind în 
cind, unele „operații" de 
spargeri și furturi. Unul din 
raidurile poliției, efectuat' in 
octombrie la tabăra „famili
ei" din „Barker Ranch’, a per
mis redeschiderea anchetei 
asupra asasinatului din luna 
august. Printre hippies arestați 
cu acest prilej penfru ifUrt, 
șantaje, conduită indecentă 
sau prostituție s-a aflat și o 
tinără fată, unul din cei cinci 
martori ce au fost* întemni
țați acum de polițiețrca îpăsu- 
ră de precauție, care, aflată 
incă sub efectul drogurilpr. a 
relatat, fără ca măcar să-și dea

obligindu-i să facă fără dis
cuție orice le cerea. Ajunși 
la ultimul grad al descompu
nerii morale, „sclavii1* au 
procedat pînă și la crimă.

Se face
lumină...

Din relatările martore], i- 
dentificală sub numele ' de 
Shelley Nadei, s-au aflat acum" 
amănunte asupra bestialei 
crime a bandei de hippies din 
vila Bel Air. La „operație1- 
au participat trei femei și 
doi bărbați care au pătruns 
in curtea vilei, imbrăcați în

alb. Unul din bărbați avea 
un revolver, ceilalți cuțite, 
cu care au fost tăiate mai întii 
firele telefonice. Primul a fost 
ucis Steven Parent, de 
ani, care-.și' conducea 
mobilul spre poarta 
pală. Asasinii au 
apoi în vilă, unde au înjun
ghiat-o pe Sharon Tate, afla
tă in luna a opta de sarcină, 
în ciuda rugăminților ei de 
a-i lăsa viața pentru a aduce 
pe lume copilul. Alți doi 
oaspeți care au încercat să 
fugă au fost imobilizați și 
îhjunghiați. In sfirșit, ultima 
victimă a căzut fostul logod
nic al lui Sharon Tate, Jay 
Sebring.

Martora a relatat că in 
noaptea următoare, cei cinci 
membri ai bandei au primit 
ordinul să plece la Los An
geles și să-i ucidă pe indus
triașul La Bianca și pe soția 
sa. ceea ce au și făcut cu 
singe t rece. Poliția crede că 
acești' hippies ar putea fi vi- 
novați și de asasinarea altor 
trei persoane, ale căror nume 
nu au fost comunicate.

Afacerea urmează acum să 
fie transferată justiției. Luni, 
o Cameră de punere sub acu
zare își va încheia ancheta 
și va stabili data procesului. 
„Cazul Sharon Tate" se a- 
propie de epilog. Dar mulți 
observatori consideră că 
banca acuzaților, alături 
asasini ar trebui să se afle 
și sistemul ce permite unor 
tineri capabili de muncă și 
activități creatoare să ducă o 
viață depravată care-i impin
ge la consumul de’stupefian
te, vagabondaj și crimă.

18 
auto- 

princi- 
pătruns

pe 
de
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ÎN POLONIA A FOST SĂR
BĂTORITĂ PENTRU A 25-A 
OARĂ TRADIȚIONALA ZI A 
MINERULUI. Cu acest prilej în 
Silezia și în alte regiuni mi
niere au avut loc numeroase 
manifestări. Punctul lor central 
l-a constituit adunarea festivă 
de la Zabrze în Silezia, unde 
Marian Spychalski, președintele 
Consiliului de stat al R. P. Po
lone, a rostit o scurtă cuvîntare. 
în care a vorbit despre succe
sele industriei carbonifere și a 
trecut în revistă sarcinile care 
stau în fața lucrătorilor 
cest important sector al 
miei poloneze.

TRIBUNALUL MILITAR 
DIN IR \N a condamnat la 
moarte 20 de persoane acuzate 
de încălcarea legii privind in
terzicerea stupefiantelor.

VALURI URIAȘE provocate 
de o furtună dip centrul Ocea
nului Pacific s-au abătut asu
pra insulei Oahu, aflată la 
800 kilometri de Ilavai, distru- 
gind zeci de clădiri. în linele 
locuri, valurile au atins înăl
țimea de 16 metri. Apropie 
500 de perSoane au trebuit să 
fie evacuate din casele aflate 
pe țărmul insulei.

din a- 
econo-

UZINA „LITOSTROI" 
LIUBLIANA a început 
producă motoare cu 12 cilindri 
a 2 250 cai putere după licen
ța firmei italiene „Fiat“.

Motoarele sînt destinate lo
comotivelor diesel-electrice 
hidraulice fabricate de între
prinderi din Iugoslavia.

DIN
să

și

LA HAVANA A SOSIT VA- 
SILE RĂUȚĂ, adjunct al mini
strului comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
șeful delegației comerciale ro
mâne la tratativele pentru sem
narea acordului comercial și 
de plăți între România și Cu
ba pe anul 1970.

La aeroport oaspetele ro
mân a fost întîmninat <le Her- 
minio Garcia Lazo, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
al Cubei, și de un grup de 
funcționari superiori. A fost 
prezent, de asemenea. Vas:«e 
Musat, ambasadorul României 
la Havana, și Iordan Obăd»'»- 
nu. șeful Agenției economice 
române din Cuba.

INCIDENT LA „LUNAR LABORATORY1
HOUSTON 3 (Agerpres). — 

Astronauții Charles Conrad și 
Alan Bean au adus de pe 
Lună o mostră geologică im
portantă : o rocă avind o 
greutate de 2 250 grame, cu
leasă împreună cu cele 36 
kilograme de eșantioane lu
nare din Oceanul Furtunilor. 
Piesa este mult mai grea de- 
cit cele mai mari pietre cu
lese in urmă cu patru luni 
de Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin in Marea Liniștii. Alte 
patru pietre lunare culese de 
Conrad și Bean depășesc fie
care 900 de grame.

Examinarea mostrelor sele- 
nologice aduse la Houston de 
echipajul navei cosmice „A- 
pollo-12" va trebui să sufere

insă o întirziere, din cauza 
unui incident care a avut 
drept urmare plasarea de ur
gență in carantină a șase din
tre cei mai eminenți seleno- 
logi de la „Lunar Laboratory". 
Accidentul a fost provocat de 
ruperea uneia din minecile 
de cauciuc cu ajutorul că
rora tehnicienii manipulează, 
in spatele unei sticle izolante, 
conținutul conteinerelor și sa
cilor cu eșantioane lunare. 
De teama unei contaminări 
cu eventuali germeni lunari, 
cinci tehnicieni ai laborato
rului și șase savanți au fost 
plasați in carantină, fiind o- 
bligați să-și suspende cercetă
rile.
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