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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINITDupă adunările de dări de seamă

Acțiuni perseverente Secția de transport 
și reparații auto

pentru finalizarea
hotăririlor

O dată cu sublinierea realiză
rilor obținute, adunările gene
rale de dări de seamă ale or
ganizațiilor de partid de 
mina Lupeni au analizat 
multă maturitate ?
din activitatea economică 
politico-educativă, analize care 
s-au soldat cu măsuri multiple, 
menite să determine crearea 
premiselor necesare ca roadele 
de viitor ale muncii colectivului 
minei să fie cîl mai substanți
ale, să se înscrie în exigentele 
Ce le ridică realizarea sarcini
lor calitativ sporite ce-i revin 
tn anul viitor. Dezbaterile in 
cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, ale or
ganizațiilor de partid din zonele 
de producție, s-au materializat 
în planurile de măsuri pe care 
le-au adoptat comuniștii în ve
derea îmbunătățirii muncii de 
viitor. Important de relevat e 
faptul că, imediat după adună
rile de dări de seamă, comite
tul de partid pe mină, comitete
le și birourile organizațiilor 
de partid au urmărit măsu
rile cuprinse în aceste planuri, 
au întreprins acțiuni concrete 
în vederea înfăptuirii lor. Bi
rourile și comitetele de partid 
din zone au fost îndrumate să 
acorde o deosebită atenție pre
vederilor din cuprinsul planuri
lor de măsuri care se referă la 
realizarea acelor indicatori de 
plan la care colectivul exploa
tării a înregistrat rămîneri în 
urmă. Demn de relevat este 
faptul că, deși nu a trecut decît 
o lună de la data desfășurării 
adunărilor, o seam? ie pre
vederi cuprinse în planurile de 
măsuri au fost înfăptuite.

Un obiectiv al dezbateriloi 
critice din cadrul adunărilor 
de dări de seamă alo organiza
țiilor de partid a fost slaba 
calitate a producției extrase 
prin depășirea conținutului de 
umiditate a cărbunelui trimis 
uzinei de preparare. Pe primele 
10 luni alo anului, conținutul 
de apă al producției de cărbu
ne s-a ridicat la 8,6 la sută 
față de 7,5 la sută cît era li
mita admisă, ceea ce a grevat 
asupra activității economice a 
exploatării, determinînd, la re
calcularea prețului de cost al 
producției livrate preparațici. 
o pierdere de 3,52 lei/tona de 
cărbune, ceea ce a diminuat 
beneficiile exploatării cu peste 
241 000 lei pe ultimele două 
trimestre. Fiind vorba, deci, de 

indicator de primă importan- 
a fost firesc ca adunările 
dare de seamă să dezbată 

atenție modul în care trebuie 
intervină organizațiile de

la 
cu 

neajunsurile
• ” șl

infiltrație, far comu- 
zona l-a au propus 

eliminarea cauzei 
care a determinat 
ridicat de apă din 
trimis la suprafață

Constantin Scutaru, șef de brigadă la mina Dilja, însoțit de doi dintre ortacii săi 
destoinici. Nicolac I'arcaș și Ion Neairn. Brigada a încheiat luna noiembrie cu o depășire a 
sarcinilor de plan de peste 20 la sută. Foto : E. FRITSCH

Ca uimare, planul anual 
la tone km a fost depășit, 
in 11 luni, cu 449 000 tone 
km. perioadă în care s-au 
transportat cu 9 000 tone 
mărfuri mai mult decît pre
vederile de plan.

porta îndeplinirea planului 
anual de predare a celor 
204 apartamente — între- 
aul lor plan anual — încă 
în luna iulie a.c.

Recent, la Lonea și Vul
can. au fost îndeplinite de 
către constructorii acestor 
șantiere ale Grupului 2 - 
prin darea in folosință a 
blocului a 4, respectiv, e 2 
-atît planul anual cit și an- 
aaiamentele luate: la Loneo 
s-au predat de la începutul 
anului 80 de apartamente, 
iar la Vulcan 376 aparta
mente, fată de 60, respectiv, 
326 planificate.

Urmează ca. înainte de 
încheierea acestei luni, și 
constructorii șantierelor din 
Petroșani si Lupeni să-și 
realizeze inteqral sarcina 
anuală planificată de pre
dare c apartamentelor.

FAMILIA celula socialăConducerea Bazei de a- 
provizionare si transport, din 
cadrul Centralei cărbunelui, 
ne informează că colecti
vul Secției de transport și 
reparații auto Petroșani 
si-a îndeplinit cu o lună 
mai devreme sarcinile de 
plan pe anul 1969.

La baza acestui succes 
au stat realizarea inteqra- 
lă pînă la 30 noiembrie a 
coeficientului de utilizare a 
capacității parcului de au
tovehicule și utilaje, depă
șirea cu 18 km a parcursu
lui mediu zilnic și a pro
ducției medii pe una tonă 
capacitate cu 1 514 tone

70 de apartamente 
peste prevederi care stă la baza educației

Problema educației' in familie 
se arată a fi nu numai de o 
marc importanță și de o strin
gentă actualitate, ci și de o 
complexitate care reclamă o 
continuă specializare a tuturor 
domeniilor adiacente fenome
nului la caro ne referim.

Sistemul pedagogic tradițio
nal întemeiat pe valori te
meinice, pe experiențe și pe 
bunul simț, operează și in ca
drul societății noastre socialiste. 
E inutil șă subliniem, că o se
rie de cateqorii morale ca ome
nia. cinstea, bunăcuviința, poli
tețea, modestia, intră în compo
nența moralei comuniste. In 
societatea noastră socialistă fa
milia este elementul primordial 
care modelează, în liniile ei 
esențiale, personalitatea orică
rui tînăr cetățean. Fa este celu
ia socială care stă la baza 
educației și este de ncconceput 
ca școala să 
tivele înalte ale 
sonalității omului 
familiei. Dacă în 
vitațea educativă 
în mod științific. în familie lu- 
cr',,-'ip stau altfel.

Copilul în zilele noastre nu 
mai poate fi îndrumat empiric. 
Problemele vieții sale se com
plică adesea si răm’n» de vă
zut cine trebuie să-i fie profe
sor si îndrumător. F»'if|ent, so
cietatea, cej din lui. pă
rinții, educatorii, în^ătorii și 
profesorii. Dar. părinților le 
revine o răspundere în plus : 
aceea a formării vieții afective 
a universului psiholoqic și mo
ral.

Ambianta favorabilă, un că-

îndrăgește profesia tatălui sau 
a mamei. Unele trăsături nega
tive de caracter care se mani
festă la unii copii își au cauza 
în greșelile săvîrșlte de părinți. 
Așa de exemplu, exagerarea a- 
fecțiunii față de copii, inl<-le- 
gerea greșită a dragostei părin
tești, ca și diferențierile afective 
făcute do familiile cu mai mulți 
copii, duc la egoism, nesinc eri- 
tate, lipsă de respect, răsfăț șt 
dispreț pentru muncă. Aspecte
le educației in familie la care 
ne-am referit, reprezintă numai 
o parte din multiplele fațete 
sub care se prezintă această 
problemă în societatea noastră.

Remarc, de asemenea, faptul 
că datorită ritmului impetuos 
în care progresează știința și 
tehnica, pulsului modern <e 
viată, apare un decalaj inte
lectual între părinți și copil, 
care se accentuează tot 'nai 
mult.

în zilele noastre, cind rolul 
familiei a crescut, alături de 
ceilalți factori care contribuie 
la formarea și dezvoltarea multi
laterală a personalității ot- 
lului intervine un factor de 
maximă importanță, experiența 
din ce în ce mai bogată a pă
rinților în conducerea procesu
lui educativ din familie. Prin 
urmare familia devine, la rîndui 
ei, nu numai o școală pentru 
copii, ci și o școală pentru pă
rinți.

min cald, participarea vic a 
ambilor părinți la viața fami
liei, activitatea lor la locul de 
muncă, seriozitatea și simțul 
de răspundere ca și concordan
ța preocupărilor lor, au un rol

Harnicul colectiv de mun
citori, inqineri si tehnicieni 
al Grupului 2 de construcții 
al T.C.H. a realizat pină in 
prezent si predat beneficia
rului un număr de 70 de 
apartamente peste prevede
rile planului anual.

Constructorii de la Petri- 
la, ajutați de coleqii lor de 
ne celelalte șantiere din 
Valea Jiului, au putut ra-
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apelor de 
niștii din 
ca pentru 
principale 
conținutul 
cărbunele 
— transportul hidraulic al căr
bunelui în abatajele raionului 
II (stratul 5, blocul II) — acesta 
să fie înlocuit cu transport me
canizat. Propunerile, fiind cu
prinse în planurile de măsuri 
elaborate de adunările de dăii 
de seamă au devenit sarcini 
pentru birourile organizațiilor 
de bază. Birourile. împreună 
cu conducerile raioanelor au 
elaborat programe de lucru 
concrete, pe locuri de muncă, 
în vederea captării apelor de 
infiltrație, însărcinînd cadrele 
tehnice să traducă în viață a- 
ceste 
timp, 
către 
bază, 
dusă 
prima decadă a lunii noiembrie. 
A fost înfăptuită șl liotărîrea 
comuniștilor din zona La: în 
abatajele <Jin stratul 5, blocul 
II a fost înlocuit transportul 
hidraulic prin introducerea în 
aceste abataje a transportoare
lor cu raclete de tip TR. 3. 
Eficiența acestei acțiuni s-a con
firmat cu prisosință: dacă în 
primele 10 luni, exploatarea nu 
s-a încadrat niciodată în umidi
tatea prevăzută, cea mai mică 
umiditate fiind de 8 la sută, 
în luna noiembrie, după apli
carea măsurilor preconizate în 
adunările de dări de seamă, 
conținutul de umiditate a ajuns 
la 7,5 la sută, deci cu 0,2 punc
te sub limita admisă.

Eficiența hotăririlor elaborate 
în adunările de dări de seamă 
se poate ilustra și printr-un 
alt exemplu, tot în privința 
unui indicator de calitate: re
ducerea conținutului de steril 
din producția extrasă. Cu toate 
că la nivelul exploatării acest 
indicator a fost respectat, la 
unele brigăzi de mineri, îndeo
sebi din raionul II al zonei a 
11-a, la proba de șist vizibil, 
în repetate rînduri, s-au găsit 
vagonete cu conținut de steril 
peste limita admisă. Această 
situație a fost analizată cu 
răspundere în adunările de dări 
de seamă, în toate cele trei 
organizații de bază ale zonei, 
stabilindu-se sarcini precise bi
rourilor organizațiilor de bază, 
comitetului de partid pe zonă 
în vederea mobilizării formații
lor de lucru, a cadrelor tehnice 
la diminuarea conținutului de 
steril din producția extrasă. 
Bunăoară, planurile de măsuri 
au cuprins prevederi privind 
pușcarea selectivă a stratelor
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CABINETUL MUNICIPAL DE 
ANUNȚA

PARTID

dezbaterii te
al X-lea al 

ora 17,

Pregătirea propagandiștilor în vederea 
mei a IV-a din documentele Congresului 
P.C.R. va avea loc în ziua de 12 decembrie a.c., 
in sala mațe a clubului Centralei cărbunelui din Petro
șani.

La pregătire vor participa propagandiștii de la toate 
formele de învățămînt.

realizeze obiec- 
formării per- 
fără aportul 
scoală, acti- 
se realizează

programe în cel mai scurt 
Urmărită îndeaproape de 
birourile organizațiilor de 
această acțiune a 

la bun sfîrșit încă
fost 
din

I
I

pozitiv, de o importanță hotă- 
riloarc, pentru dezvoltarea per
sonalității copiilor. Dimpotrivă, 
neînțelegerile, divergențele, mo
mentele critice din viața famili
ei și, in special, dezorganizarea 
familiei mutilează sufletul co
pilului demoralizindu-1, făcîn- 
du-1 irascibil și, în cele mai 
dese cazuri, generînd tulburări 
de comportament care-1 împie
dică să se integreze firesc în 
ritmul general al vieții.

Părinții trebuie să învețe să-și 
cunoască copiii, să-i preocupe 
influența pe care o exercită 
asupra lor, să dea dovadă de 
tact și înțelegere față de speci
ficul psihicului infantil.

Copilul își ia ca model
viață și comportare, de regulă, 
pe oamenii cei mai apropiați din 
mediul lui familial, deci exem
plele pe care părinții le oferă 
copiilor trebuie să fie demne 
de urmat. De multe ori copilul

A

In vizor - problematica 
adolescenței

i 
i

Acum cîfiva ani era doar 
un băiefel. Încă de pe atunci 
avea pasiunea picturii. își pe
trecea ore în șir deasupra u- 
nei coli de hîrtie sau de 
caiet. Cînd, după multă stră
duință, termina de „înălfal" o 
casă, de „construit" un va
por, sau „planta" un pom, ale 
cărții fructe le pirguia colo- 
rîndu-le în roșu, pe chipul 
său înflorea un zîmbet larg 
de satisfacție.

Timpul s-a scurs pe nesim
țite. Băiefelul acela cu părul 
blond este acum elev în cla
sa a 
peni, 
el a 
tru 
siune l-a făcut — -------
elev sîrguincios în cercul de 
arte plastice . condus de 
maestrul Iosii Tellmann. 
Sub îndrumarea acestui neo
bosit descoperitor și îndru
mător al tinerilor cu înclina
ții spre pictură din Lupeni, 
loan Oc rogi ici, că despre el 
este vorba, a semnat prima 
sa lucrare adevărată. Mai 
lăsa, e drept, de dorit ca va
loare artistică dar era totuși 
un început promițător. Ta
lentul se dezvoltă doar șle
fuit cu migală și răbdare.

Au trecut anii și străduin
ța tînărului pictor amator i-a 
adus primele mari satisfac
ții, Ia Bienala artiștilor plas
tici amatori. Aici, creațiile 
sale au fost apreciate în mod 
deosebii. A urmat apoi con
cursul de artă plastică re
zervat elevilor din licee și 
școli profesionale. Ministerul 
învăfămîntului îi acordă lui 
loan Ocroglici o mențiune 
specială. Tablourile sale „Mu
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Prof. Constantin MAZILU, 
Școala comercială Petroșani

(Agerprc'l

Xl-a a Liceului din Lu- 
A crescut. O dată cu 

crescut și pasiunea pen- 
pictură. AceastO^ pa

să devină

I

Un labirint in sare

N. CREȚI'

ornată 
sare, 
fesei 
plu“

In librăriile din întreaga 
tară a intrat noua ediție a

Polonă. Wieliczka 
ocolita. Ara tal- 
adîncurl oare te

cristale dede
se află statuia prin- 
Kinga.
are

„Ghidul studentului"

un
U. 
de
cu 
să _______ --------
partid în vederea realizării lui. 
Adunările au cerut comitetelor 
de partid și birourilor organiza
țiilor de bază să impună con
ducerilor tehnice luarea de mă
suri concrete pentru captarea

CADRAN
ECONOMIC

Avionul trecea pe dea
supra unei mări de 
nori de, un alb cum 
parcă nici zăpada nu 

ar putea li. Deasupra, Soare
le, neîmpiedicat de nimic, își 
trimitea razele într-un spafiu 
infinit și imobil. Urmăream 
înaintarea avionului, această 
cutie metalică fără ruliu și 
tangaj, prin proiectarea um
brei ce o lăsa pe întinderile 
albe și line într-un zgomot 
egal de motoare.

Străbăteam Polonia de la 
un capăt la altul în mare 
viteză. In mai pufin de trei 
ore, Gdanskul a rămas în 
extremitatea nordică, iar eu

mă plimbam în „orașul cu 77 
de biserici", în Roma slavă 
— Cracovia — cu automobi
lul.

Mașina se îndrepta spre 
nord-est, trecînd pesle podu
rile ce descătușează Cracovia 
de strînsoarea Vistulei. într-o 
mică depresiune se ridică 
burgul minier Wieliczka. Re
numit printr-o salină de a- 
proape 1 000 de ani. fn la
birint ele sale și-a lă^tit mine
rul polonez toată bogăția 
minfii, scuipiînd cu micul to- 
poraș peisajele seducătoare, 
care de secole au rămas obi
ecte de admirajie și de o va
loare inestimabilă.

„Salinele din Wieliczka sînl 
la fel de remarcabile ca și pi
ramidele Egiptului" — scria 
celebrul heraidist francez 
Laboureur, in secolul al 
XVlI-lea. Labirintul subteran 
este intr-adevăr o tară a mi- 
nunătiilor/ „Originea salinei 
se pierde în începuturile Evu
lui Mediu, fn cursul cercetă
rilor arheologice, s-au des
coperit instalații de extract ie 
a sării încă din secolele X 
și XI. Documentele înnegrite

Duminică, 7’ decembrie 1969, 
în sala Teatrului de stat din 
Petroșani, a avut loc un sim
pozion cu tema „Climatul fa
milia/ în perioada adolescen
tei", organizat de către con
ducerea Liceului industrial

minier Petroșani. La reușita 
dezbaterii uneia dintre pro
blemele de interes major ale 
■■'erilor noștri și-au adus 
contribuția profesorii și ele
vii liceului.

Cablu de mare 
rezistență

La Uzina de sîrmă și pro
duse din sîrmă de la Buzău, 
a fost pusă la punct tehno
logia de fabricație a unui 
cablu de mare rezistență, des
tinat instalațiilor românești 
pentru forajul sondelor la a- 
dîncimi de 7 000 de metri. 
Experimentat în unele ex
ploatări, cablul a dovedit e- 
lasticitate și rezistență supe
rioare.

„Culegerii de exerciții și 
probleme de algebră și geo
metrie pentru școala genera
lă", redactată de un colectiv 
de cadre didactice de specia
litate. condus de prof. univ. 
Alexandru Nicolescu. In pes
te 300 de pagini, lucrarea pu
ne la dispoziția elevilor e- 
xerciții privind introducerea 
literelor in calcul, numerele 
pozitive și negative, calculele 
algebrice, sistemele de ecua
ții, geometria plană și în 
spațiu, precum și probleme 
de sinteză însoțite de rezol
vările lor.

Terminarea asfaltării 
șoselei Brezoi — 

Voineasa

O novă ediție a culege
rii de exerciții și pro
bleme de algebră și 
geometrie pentru ele

vii școlilor generale

Lucrătorii întreprinderii 
construcții-transporturi din 
Brașov au terminat construi
rea șoselei asfaltate Brezoi— 
Voineasa, care face legătura 
între drumul național Sibiu 
— București și hidrocentrala 
de pe Lotru. Această nouă 
arteră de circulație care a- 
junge în unele locuri la o al
titudine de aproape 13G0 m. 
va* deservi și stațiunea turis
tică i”‘orna ți on al 5

A ieșit de sub tipar „Ghidul studentului", primul de 
acest fel elaborat de Ministerul învățământului și Uniunea 
asociațiilor studențești din România. Avînd ca scop mai 
buna cunoaștere de către tineretul universitar a drepturilor 
și îndatoririlor sale, ghidul reunește cele mai importante 
acte normative privind activitatea profesională, cultural- 
artistică, educativă, științifică, sportivă, turistică și de a- 
părare a patriei a studenților. El cuprinde, de asemenea, 
precizări în legătură cu acordarea burselor în învățămîntul 
superior — cursurile de zi și a biletelor de odihnă și tra
tament, normele de organizare și funcționare a căminelor, 
cantinelor și asistenței sociale-studențești. modalitățile dc 
folosire a instrumentarului din laboratoarele facultăților 
in activitatea cercurilor științifice ale tinerilor cercetători, 
precum și de angajare în muncă a studenților pe timpul 
vacanței.

de vreme atestă că în secolul 
XI la Wieliczka exista 
un mare centru de ex
ploatare miniera. Din tim
purile cele mai vechi s-a 
exploatat doar partea su
perioară a straturilor formale 
din blocuri de sare „verde".

„Danilowiez", cu care începe 
vizita la capela Sfînlul Anton. 
Această mică capelă, creată 
în anul 1642, confine nume
roase slalulete religioase 
sculptate în monolitul de 
sare. De aici, un culoar duce 
in sala „Focului", ce amin-

54 m lungime, 15 m lafime 
și 10 m înălțime, luminat de 
lustre din sare cristalizata. 
Perefil acestui imens templu 
subteran de un gri argintiu 
sini ornafi cu sculpturi repre
zentând scene biblice. In alta
rul principal, intr-o nișă

Exlrăglndu-se sarea din aces
te blocuri, ale căror dimensi
uni ating uneori 150 m, au 
rămas multe cochilii, enorme 
săli și grote cu o arhitectu
ră bizară ce constituie astăzi 
o Imensă bogăție turistică.

Coborirea in mină se face 
printr-o scară verticală in 
spirală cu 1 680 de mici trep
te. La primul nivel, situat la 
63 m adîncime, se allă pulul

leșie de incendiul ce a izbuc
nii aici la Începutul secolu
lui al XVIll-lea. Din această ca
meră întortocheată, o scară 
comodă coboară la cel de-al 
doilea nivel. Trecînd prin sa
la „Sfintei Cruci" ajungi in 
marea capelă a prințesei 
Kinga, creată anume în amin
tirea sofiei prințului Bolesdaw 
„timidul". Neașteptata lumi
nă te surprinde. Un salon de

Acest „tem- 
1..„ . două amvoane
săpate in sare și alte două 
mici capele laterale. Întregul 
edificiu, sculpturile și cape- 
lele.sînl opera unor mineri 
artizani necunoscuti.

Printr-o scurtă galerie treci 
în sala Barocz, cameră să
pată la slîrșilul secolului

XV//. In centru, un lac cu 
apă suprasaturată. Un pilon 
uriaș .din sare gemă susține 
plafonul. O răscruce de gale
rii lasă să-fi alegi drumul 
către sălile „Michalowice", 
„„Drozdowice". „Kray" și 
„Ursula", ultima — unică 
prin imensitatea ei, cu o înăl
țime de 64 m. Este poate ca
podopera exploatărilor minie
re din secolul XVIII.

fn etapa următoare a pro
menadei subterane ajungi în 
sala Stanislas Slaczic. Pere
ții din roci dure gri se ridi
că și aici Ia o înălțime ame
țitoare spre o cupolă de roci 
ce acoperă un vid imens. Tc 
simfi parcă strivit de utila 
mărefie.

în apropiere, sala „Varșo
via". O hală de 54 m lungime, 
18 m lățime, 9 m înălțime. 
Are un balcon pentru orches
tră, o scenă de teatru și un 
bufet, locul de repaus pen
tru turiști după o călătorie 
subterană de peste trei ore. 
In această sală se sărbăto
rește anual Ziua minerului 
și este utilizată și ca sală de 
sport pentru meciurile de

baschet.
De aici se coboară la cei 

de-al treilea nivel, la o adin
cime de 135 m. Un coridor 
larg leagă sălile „Michel", 
„Sauran" și „Kray". un an
samblu subteran unde se 
află muzeu/ salinelor' Craco
viei cu secțiile lui de arheo
logie, istorie, cultură și bio
logie. Abisurile vechii mine 
cuprind o rețea de săli, ga
lerii și tunele, căptușite poate 
cu întregi păduri de brazi, 
în lungime loială de 180 km. 
La plecare, emoțiile cresc, 
deoarece poli vedea în arhi
vele și biblioteca muzeului 
cartea de onoare. Aici se gă
sesc . semnături ilustre ale\o- 
menirii. Vizitatorii care au 
admirat și au rămas in- 
cintați de aceste minu
nății, create uneori de miini 
necunoscute : Copernic, Gol he, 
Humboldt, Mendeleev.. Watt. 
Schroeter. Uri muzeu trebuie 
întotdeauna revăzut. Trecînd 
prin R.P. 
nu poale fi 
nete ei din 
cheamă.
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0 sarcină majoră pe șantiere : Mina Lonea față in față cu sarcinile 
de realizare a producției anului viitor

MAXIMĂ IN F010SIREĂ 
UTILAJELOR

Împreună și in strinsă interdependență cu ceilalți doi factori 
esențiali —■ forța de muncă și materialele —, utilajele ocupă un 
rel important în realizarea oricărui obiectiv de construcții-montaj.

Autovehicule pentru transport, macarale de mică și mare ca- 
paotalv, betoniere, benzi transportoare, buldozere, excavatoare, 
cilindri compresori, agregate de sudură, vibratoare pentru beton, 
pompe de apă sint doar citeva din cele mai folosite utilaje de 
construcții pe șantiere. Rolul lor este determinant în executarea 
unor anumite lucrări, cum ar fi excavările și transporturile de 
pământ. Spre exemplu, un excavator de capacitate mică (0,3 mc) 
pcate înlocui munca a 28 de muncitori, la un preț de cost de 
peste 15 ori mai redus.

Rezultă cert importanța deosebită ce trebuie acordată folosirii 
judicioase, la întreaga capacitate a utilajelor în sectorul con- 
etrucții. Pe șantierele din Valea Jiului aparținînd T.C.M.M. marea 
majoritate a utilajelor care sini folosite dc constructori, aparțin 
Șantierului do utilaje și transporturi (prescurtat S.U.T.) cu se
diu) în Petroșani.

In general, la cererile noastre am găsi multă solicitudine din 
partea secției S.U.T. Petroșani, care ne-a dat concursul chiar în 
rcaolvarea unor probleme deosebit de dificile și diverse ce au 
apărut la unele puncte de lucru. Astfel, la baza didactică de an
trenamente pentru schi a catedrei de specialitate a I.C.F. Bucu
rești, situată in Paring, la o altitudine de 1 744 metri, a fost ne- 
-cesară transportarea a peste 5 000 tone de materiale, lucru care a 
fost posibil — in condițiile unui traseu deosebit de accidentat — 
doar cu ajutorul remorcilor tractate de un buldozer. Condiții a- 
proape similare avem încă și in prezent la lucrările de la puțul 
nr. 11 Vulcan, puțul nr. 3 Dilja, funicularul de steril Paroșcni ș.a.

Condițiile dificile de lucru, fortuite, ce se întilnesc pe unele 
șantiere ale noastre, nu pot să constituie un motiv pentru o ex
ploatare nerațională a utilajelor. Nouă, constructorilor, se înțe
lege, ne revin mari obligații in ceea ce privește asigurarea unor 
condiții optime de folosire și întreținere a utilajelor. Zicem aceasta 
deoarece dacă unii indici de folosire a utilajelor obținuți pe șan
tierul nostru la unele lucrări ca, spre exemplu, transportul pămin- 
tului (68 la sută), săparea pămîntului (70 la sută), compactarea 
pămintului (62 la sută), nu satisfac cerințele, aceasta se dato- 
rește, în bună parte, și faptului că la unele puncte de lucru, utila
jelor S.U.T.-ului nu li s-a asigurat de către personalul șantierului 
nostru condiții corespunzătoare de exploatare. Ne referim, din a- 
ccst punct de vedere, la drumurile de acces neamenajate sau ne
întreținute (excluzind acele condiții speciale de care vorbeam), 
la încărcarea sub capacitate a mijloacelor de transport cu mate
riale. la organizarea defectuoasă a fluxului tehnologic de produc
ție.

Pe lingă carențele tehnico-organizatoricc ale executantului 
(Șantierul de construcții Valea Jiului al T.C.M.M.), S.U.T.-ul Petro
șani, proprietarul de drept al acestor utilaje, este răspunză
tor de ncutilizarea lor normală, cu maximum de ran
dament. Acest efect nedorit este provocat de unele cauze interne 
ak? S.U.T.-ului dintre care amintim :

< starea necorespunzătoare a unor utilaje aflate in exploatare 
(mașini care, după 2—3 curse, se retrag defecte la garaj, autobas
culante la care sistemul de basculare este defect, descărcarea efec- 
tuindu-se manual, închiderea neetanșâ a obloanelor mașinilor des
tinate transportului betonului și mortarului din care motiv mate
rialul transportat _curge“, lipsa de scule necesare unor remedieri 
curente etc.).

De fapt și serviciul de miliție al municipiului Petroșani a atras 
atenția conducerii S.U.T. nu o dată asupra stării tehnice necores
punzătoare a mașinilor ce le are în dotare. Astfel, in urma unor 
controale ale miliției, mai mult de jumătate din mașinile S.U.T.- 
ului au fost obligate să nu mai circule pe drumurile publice pînâ 
cind starea tehnică a mașinilor nu va corespunde.

+ neasigurarea întotdeauna a utilajelor (mai ales a celor de 
transport) necesare procesului de execuție de pe șantiere, utilaje 
stabilite de comun acord eu S.U T.-nl. prin programe săptăminale, 
la ședințele operative.

Pe lingă faptul că nu se asigură numărul solicitat de utilaje, 
și cele care se prezintă la punctele de lucru, sosesc uneori cu în- 
Lirzicre. nu la începutul programului, ceea ce perturbă întreaga 
activitate a punctelor de lucru, producindu-se stagnări ale utila
jelor și dezorganizări ale fronturilor de lucru.

Un alt aspect deranjant din acest punct de vedere se produce 
in cazul utilajelor S.U.T. ce transportă muncitorii șantierului 
nostru la diferite puncte de lucru. Aceste mijloace de transport 
sosesc de multe ori cu intirzieri de peste o oră in stația unde 
așteaptă muncitorii., ceea ce. e și normal, cauzează în final dimi
nuarea timpului lucrat al muncitorilor respectivi și deci a cîști- 
gului lor.

E de menționat a noua Șantierului de construcții-montajc 
Petroșani ne revine o mare responsabilitate și in coordonarea și 
controlul muncii prestate de către aceste utilaje închiriate de la 
S.U.T. S-au manifestat din partea noastră in acest sens unele lip
suri in sensul că nu întotdeauna, s-au încheiat la începerea lucru
lui procesele verbale privind cantitățile de lucrări aflate în exe
cuție. Din acest motiv, nu o dată, șantierul a fost nevoit să suporte 
cheltuieli suplimentare, care nu s-ar fi plătit S.U.T.-ului in ca
zul cind ar fi existat aceste procese verbale încheiate iniția).

Tot din cauza unui control insuficient din partea șantierului 
nostru, au fost confirmate de către unii maiștri sau șefi de lot 
curse fictive sau un timp mai mare de lucru decît cel prestat 
Spre exemplu, maiștrii Dumitru Văduva și Aurel Manda au confir
mat ilegal un timp de lucru dc 10 ore în zilele de sîmbătâ și du
minică deși programul șantierului este în aceste zile de 8 ore. Un 
caz grav de indisciplină s-a intimplat la lotul Zlaști unde auto- 
caiusata 22—B—1 196 a plecat in cursă în Moldova după munci
tori din dispoziția șefului de lot Nicu lordache, fără a avea nici 
© Justificare pentru a presta această cursă.

Neajunsurile arătate in ceea ce privește folosirea rațională 
a utilajelor pe șantierele din Valea Jiului ale T.CJM.M., atît da
torate colectivelor de constructori-montori cit și ale S.U.T.-ului, au 
eonstitujt un serios semna) dc alarmă in activitatea de producție, 
cu reversul ci economic, implicând o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să ducă ia o îmbunătățire a situației. Deja 
aceste măsuri luate la toate nivelele, au început să fie concre
tizate intr-o echilibrare mult mai fericită a balanței economice la 
capitolul „utilaje'.

Numai in ultimele două luni, spre exemplu, chiriile lunare 
aferente folosirii utilajelor — in condițiile unei valori de produc
ție lunare sensibil egale — s-au redus cu peste 15 la sută, ceea ce 
reprezintă cca. 150 000 lei/lună, cifre ce reflectă sporirea randa
mentului și rentabilității folosirii utilajelor pe șantiere.

Desigur, avînd in vedere sarcinile deosebite ce ne stau in 
față, desprinse din direcțiile majore, fundamentale, trasate de 
Congresul al X-lea al partidului, Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M. 
va căuta, in permanență, in colaborare cu S.U.T. Petroșani sâ gă
sească căile cele mai sigure privind folosirea cu maximum de 
randament și rentabilitate a utilajelor, in scopul bunului mers al 
producției și al creșterii eficienței economice a investițiilor.

Ing. Eniilian Lt P 
Ing. Nicolae MANOLE, 

șefii servicjik.i mecanizare producție 
la Șantierul Valea Jiului al T.C.MivL

In ultima perioadă a .anu
lui curent, activitatea minei 
Lonea a cunoscut un parale
lism intre problemele curen
te legate dc îndeplinirea sar
cinilor dc plan pe 1969 și a- 
celea care pregătesc condițiile 
favorabile dc realizare a pla
nului pe anul viitor.

Astfel, măsurile luate au a- 
vut in vizor imperativul creș
terii liniei de front, in medic 
cu 11 la sută față de nivelul 
actual, pentru ca producția 
sporită dc cărbuițe care se 
preconizează a fi realizată 
in 197-0 să poată fi asigurată. 
In cadrul acestui obiectiv 
este demn de relevat faptul 
că. de pe acum, se fac pre
gătiri intense in scopul intră
rii in funcțiune a unui număr 
de trei abataje in blocul II, 
intre orizonturile 565 și 500. 
De asemenea, se creează pre
misa materială a extinderii 
cîmpului dc exploatare in 
blocul IX, prin înființarea 
între orizonturile 602 și 557 
a încă două abataje, 91 și 92.

Se mai urmărește efectua
rea unor lucrări pentru ex
tinderea metodelor de ex
ploatare cu front lung in 
stratul 3. Prin finalizarea a- 
cestci inițiative, in anul ca
re vine se va extrage căr
bune de la 6 fronturi lungi 
orizontale, ceea ce va condu
ce la o majorare cu 27 la su
tă a producției obținute din 
abataje frontale, in raport cu 
cifra anului in curs.

Un colectiv dc ingineri ai 
exploatării miniere a analizat 
posibilitățile eliminării unor

ștrangulări din procesul ram 
bleicrii, care au avut reper
cusiuni negative asupra a- 
vansărilor prevăzute la aba
tajele din pilierul puțului 
Lonea I. Proiectul elaborat a 
fost concretizat, pină in pre
zent, in proporție de cca. 90 
la sută. Prin realizarea lu
crărilor respective, mina Lo
nea va ciștiga autonomie in 
această privință : transpor
tul rambletilui in raionul I 
al zonei I nu se va mai e- 
fcctua cu mașinile I.R.T.A., ci 
pe linia ferată care leagă in
cinta principală cu mina I.

In intervalul dc timp scurt 
care a mai rămas pină la fi
nele anului se impune luarea 
tuturor măsurilor dc realiza
re integrală a lucrărilor ce 
condiționează concentrarea 
producției dc la raionul 2 al 
zonei a ll-a, la puțul cu 
schip din incinta principală.

Am arătat numai citeva la
turi ale activității colectivu
lui minier al Lonei, citeva 
imperative care cer o preocu
pare susținută din partea ca
drelor inginerești și medii 
de aici pentru crearea con
juncturii optime de desfășu
rare a procesului de produc
ție în uttimul an al cincina
lului. cind este necesar să 
prindă viață toți indicatorii 
tehnici și economici prevă- 
zuți.

Alexandru MOZEȘ
inginer principal 

la serviciul producție 
Centrala cărbunelui

Lu întrebarea pe care am 
pus-o Iov. Ioan Karpinccz, di
rer toi cu personalul, la Con
trola cărbuni lui Petroșani . ce 
Atribute esențiale credeți că tre
buie să aibă special ill’ll | pen
tru ca, o dată repartizat in ba
zinul nostru, să corespundă a- 
firmării economice a Văii Jiului 
și dezvoltării impetuoase pre
văzute in anii următori ? — 
dinsul nc-a relatat printre ni
țele :

Tinărul inginer, absolvent 
a] invățâmînlului Superior, tre
buie să posede capacitatea de 
a prelua, din primul moment 
al încadrării in producție, sar
cinile profesionale ce-i revin, 
să se străduiască să-șl însu
șească intr-un termen cit mai 
scurt practica necesară, speci
fică, pentru o integrare depli
nă, eficace in activitatea de 
ansamblu a unității respective, 
Este necesar ca noul angajat 
să depună eforturi susținute, 
zi de zi dacă se poate, pentru 
perfecționarea sa continuă, să 
studieze, să consulte reviste de 
specialitate, să acumuleze me
reu noi cunoștințe, potrivit ce
rințelor impuse de progresul 
tehnic și organizarea superioară 
a producției si a muncii. For
marea si perfecționarea cadre
lor do bază în minerit nu este 
un scop in sine. Promovarea 
în fyncții cu răspunderi sporite 
a inginerului linăr. ca o 
consecință firească a crește
rii sale profesionale, va conduce 
în final la rezolvarea compe
tentă a unor probleme ce Inte
resează nemijlocit întreaga co
lectivitate, la cîștigarea încre
derii oamenilor în mijlocul ră- 
roua trăiește și m ■ -este.

— Xjreastă prcp.^K, perfec
ționare neîncetată, nu trebuie 
lăsată, insă, numai in baza nu- 
lodocumentării...

— Desigur, acumularea unui 
bogat bagaj de cunoștințe, care 
să folosească în mod concret 
unităților miniere, cuprinde si 
cealaltă ipostază, acțiunea orga
nizată. coordonata la nivel cen
tral. Se știe că biroul executiv 
al Consiliului de administrație 
al Centralei cărbunelui a ho- 
tărît să inițieze. începînd cu a- 
nul 1970, cursuri de perfecție- 

' nare pentru cadrele superioare 
șl medii.

— Citeva amănunte în aceas
tă privință ne puteți furniza ?

— Considerăm că formele cele 
mai adecvate pentru perfecțio
narea cadrelor miniere, ținînd 
cont de stagiile diferite în pro
ducție, sînt acelea post univer
sitare. de scurtă durată (dota 
luni) și cursurile de perfecțio
nare scurte, de circa 2—3 săp- 
tămîni, organizate pe lingă In
stitutul de mine Petroșani, cu 
concursul și participarea celor 
mai bune cadre de special iști, 
caro au posibilitatea de a sin
tetiza și transmite celor intere
sați tot ce este si apare nou 
în știință și tehnică.

Se preconizează scoaterea din 
producție, pentru perioada pre
gătirii, a celor ce urmează a fi 
încadrați la cursuri, iar tema-

tăților noi ce vor intra in func
ții? (Livezeni, Bărbăteni) și ce
lor în dezvoltare Intr-adevâr, 
în această clapă de tranziție, 
o scrie dc maiștri sini plasați 
pe posturi de artificieri sau 
măsurători dc gaze. Dar, de în
dată ce situația dezvoltării dc 
ansamblu a bazinului o va cerc, 
flcrșiia vor fi redrstribulți co- 
rcspnnzAlor pregătirii lor. In 
legătură cu cadrele inginerești;

APORTUL

CERUT DE PREZENT
SI PERSPECTIVA,
t 1

EA LOCUL POTRIVII

prima parte a anului 1970, ele 
să poată funcționa.

— La ora actuală, unitățile 
miniere ale Văii Jiului mai re
simt lipsa unor cadre ingine
rești sau medii tehnice și unde 
anume 7 ne-am adresat, in con
tinuare, tov. ing. Arcadie Fodor. 
șeful serviciului salarizare și 
norme.

— Dispunem la ora actuală 
de suficiente cadre, atît cu pre
gătire superioară, cît și medie. 
Există chiar o rezervă de efec
tiv de cadre medii formate, ca
re poate satisface și necesită
țile viitorilor 2—3 ani ale uni-

Pirghii ale viitoarei forțe industriale a E. M. Dilja Foto : E. FRITSCH

în momentul de fața un număr 
de specialiști mineri și electro
mecanici î.și adincesc cunoștin
țele practice la minele vechi, 
cu tradiție, pentru a răspunde 
intru totul exigențelor sporite 
pe care cu siguranță le vor ri
dica procesul de producție, or
ganizarea la exploatările mi
niere viitoare.

In domeniu) cercetării, s-au 
încadrat in ultimii ani elemente 
tinere, dintre cei mai buni_ ab
solvenți, cu aptitudini dovedi
te pentru acest specific, dar se 
simte încă nevoia unor specia
liști cu vechime, cu experiență 
practică bogată pentru conduce
rea secțiilor de cercetare.

Satisfăcîndu-ne curiozitatea de 
a afla dacă în' cadru) conjunc
turii analizate mai sînt cazuri 
de absolvenți ai institutelor de 
învățămînt superior care — deși 
repartizați de minister — nu 
s-au prezentat în acest an la 
locul de muncă, tov. ing. Romii-

Ins Furdui, șeful serviciului 
personal nc-a spus :

— F.iță de anii precedenți, si
tuația în această privință arată 
radicale îmbunătățiri. Nu s-au 
prezentat la posturi doi absol
venți repartizați Centralei. Est© 
vorba de Ioan Drăghici. inginer 
electromecanic, can* era aștep
tat la mina Uricani i le lo- 
landa I’enciti, absolventă ,i fa
cultății de limbi și litere Bu
curești, căreia > se incrcdini !•••» 
postul de traducător la servi <il 
documentare al I.C.P.M.II•>.

l-a .tradus" cum vine vorba- 
Nu știm, insă, dacă o demn din 
partea acestor specialiști să mi 
răspundă chemării, acolo unde 
*e simte cea mai mare nevoie 
de aportul lor.

Dar. lucrul cel mai neplăcut 
rămine acela câ unii absolvenți 
ai Institutului de mine r» tro- 
șani. care au datoria să răs
pundă prin fapte eforturilor 
materiale investite in f,î ne 
parcursul anilor dc studii, de 
a restitui, măcar in parte bo
găția <le cunoștințe cil care au 
fost înzestrați, dezertează • ur 
si simplu, din postul ocupat ta 
nVmâ. doar pentru scurt timp. 
Din discuția purtată cu facto
rii amintiți, și din scriptele 
consultate, am aflat citeva c- 
xemtplc de ingineri ce au de
misionat, intr-adevăr, din pro
fesiunea de inginer miner pen
tru caic s-au format, deși pro
movaseră chiar în munci de 
răspundere la unitățile mink re. 
Prin urmare, acolo era trebu
ință acută de contribuția lor 
concretă, eficace.

Tare am vrea să știm cit de 
mult au., cî.știgat prin acțiu
nea întreprinsă inginerii for- 
dache Gîlccscu, șef de schimb 
la mina Lonea (a plecat la Tg. 
Jiu și aici mine nu sînt, cel 
mult... cariere, pe-aproa pe...); 
Eugen Dan, inginer principal 
)a serviciul aeraj la E. M. Vul
can (se aude că-j prin Petro
șani...); Luca Dijmărcscu, fost 
adjunct șef de sector: Alexan
dru Petrișor, cu soția Teodo- 
rina, care, de la Exploatarea 
minieră Aninoasa, au ajuns 
(cum? de ce?) pe la Consiliul 
ponular Alba Tulia..

Ne oprim aici, cu promisiu
nea de a reveni, în curind. cu 
noi amănunte și aspecte pri
vind folosirea specialiștilor, a 
cadrelor cu pregătire medie în 
mineritul Văii Jiului. Problema 
ca atare este de actualitate 
stringentă și o soluționare cft 
mai bună a acesteia se impune, 
ținînd cont de amploarea pe 
care o va lua mineritul Văif 
Jiului in viitorul cincinal. Deci, 
solicitărilor majore ate prezen
tului și perspectivei trebuie să 
li se răspundă, si pe acest p'an, 
ru maximum de exigentă. cre- 
rndu-se toate premisele unui a- 
»'ort mai bogat, onortun «d e- 
ficace al specialiștilor mineri, 
in direcțiile impuse do promo
varea tot mai accentuată a pro
gresului tehnic în subteran și 
Ia suprafața minelor și orga
nizarea superioară a producție» 
și a muncii. Locul ocupat d<» a- 
ccștia în cadrul procesului de 
extracție a cărbunelui trebuie 
să corespundă intrutotul pre
gătirii lor, unde să aibă posi
bilitatea de a și valorifica pe 
deplin cunoștințele pe care le 
posedă.

Traian MULLER

«IIIIIEA HA
PE NEHAEIE HM I ! 

Extinderea extraefiei mineralelor | 
utile cu ajutorul bacteriilorsșs

Oamenii de știință de la 
Institutul de microbiologic a) 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se pronunță pentru 
folosirea bacteriilor nu numai 
la extracția uraniului, ci și 
a unor elemente, cum ar fi 
heliul, indiul și taliul.

Procedeul constă în urmă
toarele ’ printr-un sistem de

sonde, masivul de minereuri 
este spălat cu apă în care sc 
află bacterii de o anumită 
specie. In procesul activită
ții biologice, ele transformă 
minereul în compuși solubili. 
Apoi, prin procedee chimice, 
din soluție se obține metal 
pur.

Mașină-robof cu 
capabilă să efectueze 

cele mai felurite munci

patru picioare

Lbancul dc probă al u- 
Electric" din

Pe 
zinelor „General 
S.U.A. a fost încercată o ma
șină cu patru picioare. Ea 
urmează sâ fie folosită pen
tru efectuarea unor munci 
grele în cele mai diferite ra
muri industriale. Mașina are 
înălțimea de 3 m. Ea ridică 
cu un picior obiecte în greu
tate dc 500 kg, poate să trea
că ușor peste obstacole, poate

să stea în două picioare 
„în genunchi1*, să urce

Și 
un 

pian jx' fereastră pînâ la e- 
taju) 11, să traverseze un rîu 
și să facă multe alte munci.

Acest robot se deosebește 
de confrații săi. In locul cre
ierului electronic, el este co
mandat de creierul omenesc. 
Mașina îndeplinește cu pre
cizie toate mișcările opera
torului, care șade înăuntrul ei.

4

I
Jntr-o corespondență 

scrisă cu năduf, aju
torul miner Gheorghe 
Șt. Toma de la mina U- 
ricani ne descrie, cu în
dreptățită indignare, pă
țania prin care a trecut 
cind a trebuit să-și 
schimbe securea de mi
ner — veche, uzată, 
ram în ultima 
concediu, 18 
— scrie el — 
amintit că 
doua zi, la » 
tului, 
bună, 
mine 
înființat la ghișeul ma
gaziei de scule u sec
torului V al E. M. Uri- 
cani. Pe drum îmi fă
ceam planuri cum o să-i 
uscut și călesc tăișul, 
cum o să-i pun coadă

„E- 
zi de 

? noiembrie 
- cind mi-am 

pentru a 
reluarea ju- 

n-aveam secure 
Mi-am luat cu 
securea și m-ani

De la uzura securii de miner
la • • •

trainică, frumosnoiiă și 
lucrată.

Planurile mele cu se
curea cea nouă mi-au fost 
insă spulberate de la 
prima vorbă schimbată 
cu magazionera Irma 
Nițu.

— N-am securi in ma
gazie !

— Vă rog, căutafi bi
ne, eu am auzit că...

— Ce să mai caut, o- 
mule? ! Dacâ-li spun eu 
că n um, atunci ce mă

uzura pingelelor
mai bați la cap — mi-a 
retezat magazionera in
sistentele.

Și uite așa, de la u- 
zura securii de miner cu 
pricina, am ajuns la... 
uzura propriilor pingele. 
Securea era intr-adecăr 
uzată peste măsură și 
trebuia neapărat S-o 
schimb. Știam din surse 
precise că in magazia 
sectorului există securi. 
Pentru a dejuca toanele 
magazionerei am înce-

put să bat drumurile la 
conducerea sectorului V, 
de aici la conducerea zo
nei a 11-a și chiar la 
directorul minei. Pentru 
o secure (I). De abia du
pă cinci zile de alergă
tură, de intervenții și... 
nervi, inarmat cu un 
bon de la șeful de zonă, 
am reușit să îndu
plec magazionera să-mi 
schimbe securea.

După toată această 
istorioară întunecată cu

securea mea, mă întreb 
nedumerit: de ce a tre
buit să fiu purtat at ițea 
zile prin labirintul bi
rocrației de magazione
ra Irma Nițu și de ce a 
incercat ea să-mi ascun
dă adevărul asupra exis
tenței de fapt a securi
lor de schimb în ma
gazia sectorului ?“

O întrebare la care 
noi alăturăm o alta pen
tru conducerea exploată
rii : nu cumva, cu pri
lejul acestei schimburi 
„cu cintec" a securii de 
miner uzate, la maga
zie, a ieșit la ireală u- 
zura avansată a conști
inței celor puși (cu sa
lariu, bineiuțeles) la mi
na l'ricani să servească 
pe mineri cu cele nece
sare lucrului ?

A APĂRUT
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Steagul roșu

Chiriaș 
de-o noapte

Avind neînțelegeri în fa- 
roilie. Komică Trofin 8 găsit 
fârduire pentru o noapte la 
Eremia Muntcanu din Ae
roport, str. Independenței, 
blocul 35. Dimineața. Muatea- 
nu a plecat la serviciu. Chi
riașul a rămas acasă dormind. 
Ciad s-a întors gazda <le la 
lucru. Romi că o ștersese (bu
telia de aragaz). Acum lui 
Romică i se va oferi găzdui
re in altă parte. Și nu doar 
pentru o noapte.

Cîte-o t*ră, 
cîte-un pic...

Intre vînzătoarele de la 
magazinuî alimentar nr. 32 
din Aeroport lucra și Maria 
Nagy. S-a gindît că dacă mai 
ciupește cite ceva la cîntor 
n-o fi bai. Și uite-așa, cite-o 
ftră de zahăr, cîte-un pic de 
făină, se aduna în hambarul 
Măriei Nagy. S-a adunat a- 
trta incit i s-a putut alcătui 
un dosar la miliție. Prinsă 
cu ocaua mică, i se va plăti 
cu... ocaua mare. Dar i se va 
eîntări bine, fără lipsă lă
zile.

100 de lei 
biletul

După ce s-a „afumat" bine, 
Ioan Cobuz, din Dîlja Mare, 
a vrut să urce in autobuz în 
stația din Piața Victoriei din 
Petroșani pentru a merge a- 
casă. Aflîndu-se intr-o stare 
deosebită decit ceilalți călă
tori, adică fiind suferind de... 
alcool, a încercat să urce prin 
față. Deoarece control oarea 
de bilete l-a ruinat cu o ușă 
mai in urmă. Cobuz a scos 
din vocabularul propriu cele 
mai triviale cuvinte pe care 
le-a .oferit** persoanei aflate 
■o exercițiul' funcțiunii. A 
fost necesară intervenția unui 
lucrător de miliție. In felul 
acesta, pe Cobuz, autobuzul 
nu l-a mai costat 1 leu, ci 
100 de lei. Atît a plătit amen
dă. 1 s-a dat și bilet contra 
sumei de 100 de lei. Nu de 
autobuz.

Metodă 
originală

Lui Putere Laichiță, de la 
preparația Petrila, i s-a re
partizat un apartament în 
blocul 9, scara II, de pe stra
da Independenței — Aero
port. Fostul locatar, Stamate 
Țolea, i-a dat cheia de Ia a- 
partament numai cu condiția 
să primească 700 lei, repre- 
zentind (zicea Țolea) yala de 
la ușă, contorul din aparta
ment și fondul de rulment. 
Laichiță s-a conformat, i-a 
dat mai întîi 200 lei, urmînd 
să-i dea și restul, și a pri
mit cheia. Noul locatar a 
aflat ulterior că Țolea nu 
plătise fondul de rulment, iar 
contorul nu era al lui. Țolea 
umblase cu cioara vopsită. 
Cînd Laichiță i-a cerut banii 
înapoi. Țolea s-a făcut foc. 
Pe lingă că nu i-a restituit 
omului banii, a mers intr-o 
seară și i-a luat și vala de 
la ușa apartamentului, regre- 
tind că n-a dat cheia altuia 
eare-i oferise 1 000 lei. Oare 
prin asemenea metode se fac 
primirile și predările d" a- 
partamente Ia noi ? Cft pri
vește metoda originală a Ini 
Țolea™

Aviz 
șoferilor

S-a atras de atitea ori a- 
tentia conducătorilor auto 
cum să circule pe drumuri 
greu practicabile din epura 
agentilor atmosferici. Dar nu 
toți respectă normele legale. 
Asa se face că. după căde
rea primilor fulgi de nea în 
Petroșani, șoferul Gheorghe 
Pricoiu de la autobaza T.A.. 
conducînd neatent, l-a lovit 
pe Dan Soare din Vulcan, 
care circula eu bicicleta. Din 
fericire, Pricoiu nu va plăti 
decît bicicleta pe care a sfă- 
rimat-o Dar dacă I-ar fi sfă- 
rîmat și pe stăpîn cu ce ar fi 
putut plăti o viață de om ! ?

> Urmare din pap. I.

ex
its» 
de 

pre- 
din

cu Intcrcalație, TncSrcareo se
parată o producției abatajelor 
(ronțăie șl o celei rezultate ne 
la lucrările de pregătiri, caie 
conținea mult steril. Pe baza 
celor preconizate în hotăririie 
adunăriloT de dări de senină, 
birourile organizațiilor de ba
ză au acționat cu promptitudi
ne, dcierminlnd conducerile 
raioanelor și a zonei să aplice o 
seamă de măsuri privind 
tinderea pușcării selective, 
pletirea corectă a fîșiilor 
plasă metalică, în scopul 
venirii scurgerii sterilului
zona exploatată în felia inferi
oară etc. Realizarea < cest or
măsuri a fost sprijinită dc o 
susținută muncă polilb <j desfă
șurată de birourile orgaiiizVii
lor de bază în rîndnl artificie
rilor și a minerilor pentru în
tărirea răspunderii lor fată de 
calitatea producției extrase. Se 
poale consemna și în acest caz 
eficienta măsurilor elaborate de 
adunările de dări de scamă și 
traduse în fapt de către birou
rile organizațiilor de bază din 
cadrul zonei; pe luna noiem
brie, conținutul de steril al pro
ducției de cărbune a fost cu 
0,2 puncte mai mic decît In 
luna precedentă.

Unele hotărîri ale adunărilor 
generale de dare de seamă pe 
schimburi s-au referit la în
tărirea continuă a vieții interne 
de partid, a rolului conducător 
a organizațiilor de partid, hotă
rîri care, de asemenea, au 
prins viață. Astfel, s-au întoc
mit exidențe precise a membri
lor de partid pe organizațiile 
de partid nou create pe schim
buri, remediindu-se un neajuns 
care a fost criticat în multe 
rînduri, fluctuația membrilor de 
partid de pe un schimb pe al
tul. S-a cerut conducerilor teh
nice ca, în scopul asigurării 
compoziției constante a organi
zațiilor de bază membrii de 
partid să nu fie mulați de pe 
un schimb pe altul decît cu a- 
probarea comitetelor de partid 
pe zone. O altă măsură, adopta
tă in adunările de dare de seamă 
și înfăptuită de birourile organi
zațiilor de baza, a fost reparti
zarea membrilor de partid pe 
locuri de muncă, astfel ca fie
care formație de lucru să aibă 
în componenta sa membri de 
partid.

Pe lîngă rezultatele meritorii, 
sînt și cazuri unde adunările 
generale de dare de seamă au 
luat hotărîri de o deosebită 
importanță dar nu s-a perseve
rat pentru traducerea lor în 
viată, pentru finalizarea lor. 

..Mai în fiecare adunare genera
lă de dare de seamă, comuniș
tii au cerut comitetelor și bi
rourilor să insiste mai mult, 
îndeosebi prin intensificarea 
activității educative desfășurate 
de grupele sindicale și organi
zațiile U.T.C. in vederea întă
ririi disciplinei sub toate aspec
tele ei, a răspunderii față de 
sarcinile profesionale ale tutu
ror salariatilor. Această preve
dere din cuprinsul planurilor 
de măsuri este foarte bine ve
nită, ea vizînd necesitatea eli
minării unui neajuns — starea 
îndisciplinară în rîndul unei a- 
numite categorii de salariatl 
— care a îngreunat în multe 
privințe desfășurarea normală 
a procesului de producție. Dar, 
numai criticarea indisciplinei 
și simpla prevedere cuprinsă 
în planurile de măsuri nu re
zolvă problema. întărirea disci
plinei rrclaraă o activitate po-

si

de
ca

pentru executarea 
unor lucrări 
reparații etc., 
asemenea acte 
să se mențină.

de 
ceea

de

lilico-rducalivă susținută, multi
laterală, desfășurată de toți 
laclorii, acțiuni cu larg răsu
net pentru dezvoltarea in sinul 
colectivului minei a unei opi
nii intransigente față dc abateri. 
Or, dacă în ceea ce privește 
întărirea răspunderii salariați- 
lor față de respectarea N.T.S. 
s-a întreprins o acțiune de mare 
valoare, nu in aceeași măsură 
s-a acționai pentru combaterea 
cu promptitudine si maximă c- 
firiență a absențelor de la scr- 
x iciu, a întirzicrilor, a părăsi
rii înainte de vreme a locuri
lor de muncă, deci pentru res
pectarea celor 8 ore de lucru, 
precum 
corectă 
armare, 
ce face
indisciplină

Un alt domeniu la care s» 
feră hotărîrile adunărilor 
dări de scamă este intensifica
rea preocupării organizațiilor 
de partid în privința ridicării 
pregătirii profesionale a cadre
lor de muncitori. Despre ce este 
vorba ? în adunările de dări de 
seamă s-au făcut mai multe 
referiri la greutățile ce se 
întîmpină în calificarea și ridi
carea calificării muncitorilor 
în subteran — deziderat impus 
de ridicarea gradului de meca
nizare, de perfecționare a pro
cesului de producție — din 
cauza studiilor elementare sau 
medii Incomplete ale multor 
salariați. în vederea remedie
rii acestei stări de lucruri, în 
hotărîrile elaborate de adună
rile de dare de seamă s-a ce
rut birourilor organizațiilor de 
bază, comitetelor de partid de 
la zone cit și conducerilor teh
nice să acorde o deosebită aten
ție modului în care-și comple
tează salariații studiile. Prin 
hotSrîrea adoptată în aduna
rea organizației de partid din 
zona a Tl-a, s-a prevăzut 
și un colectiv, format din 
comuniști cu munci de răs
pundere care să urmărească 
modul cum participă salariații 
la pregătirile ce li se organi
zează de către școlile din oraș 
îrt vederea examenelor. Colecti
vul există, a fost creat. Rău 
este insă că sarcina care I s-a 
încredințat de către adunarea de 
partid nu se duce la bun sfîrșil. 
deși frecvența cursantilor la 
pregătirile ce li se organizează 
continuă să rămînă slabă, sub 
60 la sută, ceea ce va conduce 
Ia un rezultat sub nivelul aș
teptărilor în ce privește com
pletarea ........ “
deci, să 
existent 
o primă 
tivilatea 
se analizeze periodic de către 
comitetele de partid ale zone
lor modul cum își completează 
salariații studiile de cultură ge
nerală.

Există deci loc pentru mai 
bine, pentru o activitate mai 
prodigioasă pentru înfăptuirea 
hotărîrilor adunărilor generale 
de dare de seamă, pentru asi
gurarea eficienței lor maxime 
asupra întăririi muncii de par
tid, a puterii de mobilizare a 
organizațiilor de partid. Asigu
rarea eficientei hotărîrilor luate 
de către organizațiile de partid 
va depinde în mare măsură de 
orientarea birourilor și comite
telor orqanizathlor de partid 
spre solutionarea obiectivelor 
celor mai stringente, de tpriji- 
nul efectiv acordat în acest 
sens fiecărui birou de organi
zație de bază șl comitet 
partid.

re
de

studiilor. Este necesar, 
se elimine formalismul 
în această acțiune de 
importantă pentru ac- 
de viitor a minei, să

Secvențe culturale
In I i b

Q fn Editura pentru litvia- 
lură universala a apărut Viața 
și opiniile lui Tristram Shandy, 
gentleman de Lawrence Sterne, 
una din cărțile care stau la 
baza literaturii clasice englez»', 
tradusa pentru prima oară în 
limba română. Cu două secole 
In urmă, Voltaire ria despre 
L. Steme : „Acest original, 
care a slrlns sub pana llii în
treaga Anglie, avea totuși in 
cap cilii filozofie, atîta bufone
rie. întrezărești la el străful
gerările unei gindiri superioa
re, cum le vezi și la Shake
speare".

0 In aceeași editură a «pă
rul Portretul unei (toamne de 
Henry James. Este un roman 
rezistent' al celebrului seriilor 
american, cu un slil elegant și 
multă finețe psihologică, punind 
interesante probleme de etică și 
estetică.

0, Colecția ..Meridiane" a 
editat un roman englez care 
amintește, prin problematica

La porțile 
frumosului

9 lunare dm pay. I.
,/n abataj", „Anolim- 
„Fiesta". „Pescari in 
și multe altele do-

za". 
puri", 
Deltă' 
vedesc deja maturitatea ar
tistică, 
bile ale talentului său vigu
ros, dovedesc îndrăzneală și 
discernăminl, în abordarea 
ideilor. Pictura sa .expresivă 
este o îmbinare a exuberan
ței tinerești cu o gîndire ar
tistică matură.

Din discuțiile avute cu 11- 
nărul picior amator am aliat 
că lucrează intens la pregă
tirea expoziției personale pe 
care intenționează s-o des
chidă la începutul anului 
1970 in holul clubului silit- 
dicalelor din Lupeni. Con
comitent se pregătește penliu 
viitorul concurs de artă plas
tică al elevilor din licee și 
școli profesionale. Tînărul 
Toan Ocroglici muncește cu 
pasiune și multă conștiincio
zitate fiind încredințat că 
numai în acest fel, o dată 
intrat prin porțile frumosului, 
se poale urca' pe scat i con- 
sacrării în această artă.

sînt mărturii palpa-

rar 1 I Pe ecrane
sa, de ..Robipson Crusoe” al 
lui Daniel Dcfoe. Este vorba de 
cai tea lui William Golding 
„împăratul muștelor" In care un 
grup de < opii riimfn izolați pe
o insulă pustie și iși organi-

■lața in așa fel incit 
evoluția istorjeă a

i omenești în ansam-

de 
Insulă

reproduc 
societății 
blul ei.

în
a aparul volumul dc nu

vele Pâmint american, de 
Erskine Caldwell. Prin aceste 
nuvele scriitorul american dă o 
cuprinzătoare frescă a societă
ții din sudul Americii. Stilul șl 
problematica operei au o slrîn- 
să legătură cu afirmația Iul 
Caldwell din 1955: „De obicei 
evenimentele zguduitoare și 
împrejurările dc neuitat sînt 
scurte și au forța năprasnică a 
exploziilor", caracteristică și 
pentru nuvelistica sa. Faulkner 
11 socotea pe Caldwell, Wolfe, 
John Dos Pașsos și Hemingway 
ca fiind marii prozatori ameri
cani ai generației sale.

O Atentatul de la Sarajevo, 
II 15 de» embrie Io »incmo 
„Republica" din Petroșani, pro- 
du» ți»' a studiourilor din Bel
grad. Atentatul comis d»} Gavri- 
lo Princip Împotriva arhiduce
lui Franz “ “ ‘
moștenitor al Austriei, în luna 
Iunie 1914, d avut consecințe 
de mar»’ însemnătate. Istoricii 
consideră arest atentat drept 
cauza aparentă a izbucnirii pri
nsului război mondial. Filmul 
produs de studiourile iugoslave 
este prima evocare cinematogra
fică, de mate autenticitate, a 
evenimentelor din 1914. Accen
tul este pus pe drama perso
nală a unuia dintre participant 
Iii la atentat, dramă care începe 
in acele zile ale lui iunie 1914 
și se termină o data cu cel 
rte-al doilea război mondial.

0. între 10—14 decembrie; la 
cinema „7 Noiembrie1' din Pe
troșani, va rula Angelica și sul
tanul, film siropos al regizorului 
francez Bernard Borderie, rare 
s<‘ pare ră s-a plictisit de in
terminabila poveste... Este ulti
mul film din multlungita serie.

Ferdinand, prințul

Noi îilme
artistice românești

Noi filme artistice românești se află în faza de muntaj-sono- 
rizare la Studioul cinematografic „București1-, așteptind apropiate 
confruntări cu publicul.

Din categoria filmelor istorice a test terminată coproducția 
româno-ungurâ-crhoslovacâ „Sentința"; în regia lui Kosa Ferenc, 
după un scenariu semnat în colaborare cu Kosa Ferenc, Sandor 
Csoory, Nicolae Țic și Gcza Domokos. Filmul aduce-pe ecran dra
matica viață a lui Gheorghe Doja.

„Prea mic pentru un război atît de mure'* — regia Radu Ga- 
brea, scenariul D. R. Popescu — reînvie un fragment din lupta 
ostașilor români pe unul din fronturile războiului antihitlerist-, 
împletită cu acțiunile unui copil-crou.

Regizorul Gheorghe Naglii semnează filmul „Doi bărbați pen
tru o moarte1*, realizat după scenariul lui Suto Andras, care vor
bește despre prietenia, despre rezistența comună a românilor și 
maghiarilor împotriva silniciilor la care era supusă populația din 
nordul Transilvaniei de forțele hitleristo-horthyste.

Un alt film, „Castelul condamnaților**, realizat dc Mihai lacob 
în colaborare cu scenariștii Nicolae Țic și Mircea Drăgan,. por
nind de la un episod real din zilele celui de-al doilea război mon
dial, prezintă una din acțiunile armatei române pentru elibera 
rea Cehoslovaciei, actele de curaj ale ostașilor noș.trj în fața sta 
vilelor fasciste.

In studiourile de la Buftea a fost terminat -și filmul „Doi 
domni fără umbrele", film de spionaj cu care regizorul de tele
viziune Ștefan Traian Roman debutează pe marile ecrane.

(Agcrpres)

ULTIMELE- ȘTIRI SPORTIVE
La Viena s-a disputat primul 

meci dintre formația locală Ad
mira Energia și echipa Bohe
mians Praga, contînd pentru 
.Cupa Europei Centrale" la 
fotbal. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1) 
prin golurile înscrise de Strei f 
și Kreuz. Pentru oaspeți a mar
cat Jerkovsky.

Turneul internațional mascu
lin de handbal de la Katowice 
a fost cîștigat de formația po
loneză Pogonj Zabrze, care în

decisiv a întrecut cu 
de 17—16 (7—8) echipa

meciul 
scorul
Rostock (R. D. Germană), Pe lo
cul trei s-a clasat echipa Stalj 
Melec (Polonia), învingătoare cu 
28—19 (11—8) în fața forma
ției maghiare Banyasz .Pecs.

La Sofia s-a disputat întâlni
rea amicală dc fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale o- 
rașelor Sofia și Berlin. Tinerii 
fotbaliști bulgpri au 
învingători cu scorul 
(1-1).

Faza a Il-a

Imagine din noul cartier Coroești
Foto : V. HAȘCA

NOTE
Am rămas 
numai noi

Pe strada Decebal din ora
șul Petroșani sînt doar 14 lo
cuințe. E deci o stradă scurti- 
simâ. Dor nu aceasta o deo
sebește de celelalte străzi, ci 
cu totul altceva. Unele locuin
țe sint conectate la rețeaua 
electrică de 220 volti, iar alte
le la ceo de 110. Nici aceasta 
nu dăunează cu nimic rela
țiilor de bună vecinătate in
tre locatari. Cînd însă celor 
care au iluminatul racordat 
la rețeaua da 110 li se arde 
vreun bec sau o rezistență, 
atunci să-i vezi. Umblă de-și 
rup pinaelele si tot nu qo- 
sesc să cumpere altele in 
Ioc. In asemenea cazuri iși 
spun cu năduf:

— De ce am rămas numai 
noi rocordati la rețeaua de 
110 ?

Există două posibilități de 
rezolvare a problemei : sau 
să se facă racord la rețeaua 
de 220 volti, sau să se gă
sească in comerț becuri și 
rezistente de 110 volti.

Garaje 
între blocuri
Sint în Vulcan unii șoferi 

care-si parchează autobuzele 
in fata blocurilor in care lo
cuiesc. Dacă le-o fi pareînd 
cu citiva metri mai încolo, ne 
cerem scuze. Se știe doar că 
nu-i de qlumit cu unii șoferi. 
Mașina cu nr. 32 HD 1654, 
pe care este șofer Andrei 

Czeahedi. este parcată in 
multe nopți în fata blocului 
C 22. Deoarece terenurile din 
fata blocurilor sint tronsfoi- 
mate în qaiaie, propunem să 
se facă niște tăblițe pe care 
să e scris : „Atenuune, ga
rai !“

Pericol de... 
împiedicare
Există pe stilpii electrici n:$te 

tăblițe de metal care atrag 
atentia asupro pericolului de 
electrocutare. Acum, vechii 
stilpi de lemn de pe strada 
Alexandru Schia diA. orașul 
Petrila stau culcați. Locul lor 
a fost luat de niște stilpi du
rabili din beton armat. Bună 
treabă, dacă ar fi terminată. 
Dar de stilpii de lemn se 
moi află si în prezent agăța
te firele de sîrmă, deci nu-i 
Dericol de electrocutare, ci 
de îmDiedicare. Va mai dura 
mult jocul de-a piedica ?

D. CRIȘAN

~note“

terminat 
de 2—1

au pro-

/

COLTUL ȘC0L11
înaintea încheierii

primului trimestru școlar
De curînd a avut loc la 

Liceul Vul< an ședința Comi
tetului U.T.C, pe școală in 
caro s-au analizai rezultatele 
la învățătura ale elevilor șl 
in mod special, ale uteci.ști- 
lor, avind In vedere apropia
tul sfârșit al trimestrului I.

Cu acest prilej au ieșit la 
iveală unele deficiențe în în
deplinirea sarcinijni avute, 
datorate, în mare parte, ușu
rinței cu care an fost trata
te de către colectivele Ule- 
c iști lor pe clase probleme cum 
ar fi : situația la învățătură 
și la disciplină.

In acest context, -a ară- 
lat că aproape 50 la sulă 
din totalul utcciștilor sînt 
intr-o situație critică, privind 
rezultatele lor la învățătură, 
acum la sfirșit de trimestru, 
fapt care trebuie s<j dea de 
gîndit Celor în cauză.

Ce a flus însă la aceasta 
situație critică ? în primul 
rînd slaba preocupare din 
partea comitetelor U.T.C. pe 
clase de a-i ajuta pe cole- 
<iii ritmași in urmă din punct 
de vedere al pregătirii lor și 
— in numeroase cazuri — 
dezinteresarea acestor elevi 
de îndatoririle lor școlare.

însă acestea nu sini singu
rele Cauze ale slabelor rezul
tate obținute. Un rol impor
tant la înregistrarea acestor 
rezultate trebuie atribuit dis
ciplinei. tocmai acest lucru 
fiind pierdut din vedere de 
molii elevi, atît iu pregătirea 
lor individuală cit și la ore
le de curs. în ședință au fost 
preconizate unele măsuri 
vizirul întărirea disciplinei 
morgînd pinii ia aplicarea de 
sancțiuni.

Pe ordinea de zi a ședin
ței a mai fost înscrisă discu
tarea modului fn care-.și vor 
petrece vacanța dc iarnă ele
vii Li» oului Vulcan, arătln- 
du-sc- < ă se vor organiza mai 
multe întîlniri, reuniuni, car
navaluri și petrecerea reve
lionului, acțiuni care vor da 
fuioare și farmec vacanței 
atît de așteptate șl vor îm
bogăți programul de vacantă 
al elevilor, făctndu-1 mai 
plăcut, iar pi in temele trata
te la diferitele întîlniri și reu
niuni se va contribui la lăr
girea orizontului cultural-ști- 
inlifir al elevilor.

Dan C. MARINESCU 
Vulcan

Seară literară la Liceul Uricani
Cunoașterea scriitorilor care 

«iui adus e contribuție deose
bita la dezvoltarea literaturii 
române este 
permanentă a 
monă de la- Liceul Uricani. 
In acest sens,, membrii r-rpeu- 
lui de literatura românii, din- 
clasa a. Xi-o, sul> îndrumare» 
tovarășei profesoare Mihal- 
cea /\urelia„ au organizat o 
seară literara pe tema: „Con
tribuția lui G. Co.șbuc ia 
dezvoltarea literaturii româ
ne", cu participarea tuturor 
eloyrlOT dornici sa aprofunde-

> ze cunoștințele lor în acest 
domeniu; LucrăriI»* prezentate, 
discuțiile unor elevi in tim
pul acestei seri literare au 
scos și mai mult în evidență 
marea contribuite a poetului 
ardelean la ridicarea literatu
rii române pe o treaptă su-

o preocupare 
cercului de ro

perioara. In lucrarea sa ele
va Potcovarii Elena sublinia : • 
„G. Co.șlmc, înseamnă poezia 
însăși". To încheierea scrii 
literare a fost inițiat un con
curs cu premii pe aceeași 
temă, la care au participat 
lo|L membrii coreului, < el mai 
bine pregăti t fn această pri
vință dovedindu-so a fi ele
vul Botezata Mircea, care, 
printr-un susținut studiu in
dividual !h afara programei 
școlare, a reușit să fie dea
supra celorlalți participant!. 
Membrii cercului de limba 
română din- clasa a- Xl-a șLar. 
propus să realizeze noi acti- ' 
uni de acest fel, pe teme di
ferite, marin du-și și mai mult 
banajul' lor de cunoștințe în 
acest domeniu atît de vast-.

Gheorghe SOCEANU.
clasa a Kl-a. I iceril Uricani
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melodii preferate; 21,30 Mo
ment poetic; 21,35 Recitalul sc
rii — Luminița Dobrescu; >9 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22.20 Sport; 22,30xRoman
țe; 22,50 Evantai sonor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

18.00

18.30

Descluderea .’misiunii. 
Studioul pionierilor.

PROGRAMUL 1 :

19,00
Cîntă viorile.
Telejurnalul de seară.

10,20 Armonii camerale — vi
ziuni eoregrafîee.

Meciurile de fotbal 
voeat noi incidente în Argen
tina. Suporteri ai clubului Gim- 
nasia la Plata (învinsă cu 3—1 
de echipa Argentines Juniors) 
i-au atacat pe simpatizanții e- 
chipeî victorioase și au incen
diat un vagon a! trenului cu 
care aceștia se întorceau spre

REZULTATELE TRAGERII
EXCEPȚIONALE LOTO DIN

9 DECEMBRIE 1969

Extragerea I-a : 83 59 32 40 
67 2 69 10 34 77 56 62.

Extragerea a Il-a : 46 83 8' 
26 71 57 1 74 87 55 24 56.

Extragerea a IlI-a : 64 89 
81 52 45 1 57 21 39 56 27 9.

Extragerea T-a : 56 24 74 
12 87 46 6 40 5 66 15 53.

Extragerea a II-a : 20 63 62 
26 32 10 88 71 43 34 50 76.

Fond de premii : 1 379 064 
lei.

19,30
20,15

.Anchete sociale.
Telecinemafeca — „Bă
tălia pentru apa grea" 
— coproducție franco- 
norvegiană.

21,50

22,00
22,20

Finala Festivalului na
țional dc teatru.
Telejurnalul de noapte.
Salonul literar al
Invitație Ia dans 
formația Gerhard 
mer. închiderea 
siunii.

Tv.
cu 

Ro- 
emi-

I

5,05—(1,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități;
9.30 Odă limbii' române; 10,05 
Banatute, mândră floare — mu
zică populară: 10ț3O Muzică u- 
șoară; I'JJ.5 Din țările socia
liste; 12,00 Recital de operă; 
1-2,15 Melodii de- Noru Deme- 
triad; 12,25 Știința la zi; 12.30 
fntiln-ire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,22 Mic magazin 
muzical; 1'4.10 Caleidoscop mu
zical; 14.40 Radio-publicitate; 
15,00 Ateneu; 16,00 Radiojur
nal; 16,20 In vârtejul jocului;
16.30 Ce e nou în județul nos? 
Lru. Hunedoara — decembrie 
1969; 17,05 Antena tineretului;
17.30 Album folcloric; 18,10 O- 
rizont științific; 18.30 O melodie 
pe adresa dv.: 19,00 Gazeta ra
dio; 19,30 Săptămîna unui me
loman; 20,05 Tableta de seară: 
20,20 Eminesciana; 20,20 Zece

6,00 Program muzical de di
mineață; IfiQ Radiojurnal; 7,10 
Program muzical dc dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,10' Curs de limba rusă: 9.45 
Selecțiuni din opera „Scara de 
mătase" de Rossini; 11,00 <’m- 
tece și jocuri populare; 12,15 
Concert de prînz; 13,15 Dja 
cînteccle și dansurile popoare
lor; 10,30' Cine știe ciștigă (re
luare); 14,03 Soliști și orch»'stre 
de muzică populară; 14,30 Le
xiconul compozitorilor români; 
14,55 Știința lăzi: 15.00 Melodii 
de ieri și de azi; 16.00 Radiojur
nal; 16,40 Cronica muzicală; 
17JI0 Melodii cu dedicație: 17.35 
Dicționar de literatură univer
sală; 13.00 Varietăți muzicale; 
19,30 Arte frumoase; 19.50 Noap
te bună, copii: 20.00 Concertul 
orchestrei simfonice a Radioie- 
leviziunii: 21,50 Piese clasice in 
interpretări moderne; 22,30 Fo
noteca de aur: 23,05—1,00 Ope
ra secolului nostru.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00: 6,00: 9.00; 10.00; 
11,00: 17.00; 18,00: 20,00; 24.00; 
2.00: 4,00. Programul TI : 6.05; 
12,00; 14,00; 23,00; 0,55.

JOI 11 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Atentatul de la Sarajevo; 
Republica: Angelica și sultanul; PETRILA: Omul momen
tului; LONEA — 7 Noiembrie: Cuțitul în apă: Minerul: 
Comedianț-ii, seriile I și II; ANINOASA : Vremuri minunate 
la Spesart; VULCAN : Anna Karenina, seriile I și TI: LU- 
PENI — Cultural: Paria; URICANI : "Sfîrșitul agentului 
W 4 C; PAROȘENI : Peretele vrăjitoarelor.

Centrala cărbunelui Petroșani 
hploatarea pentru 

deschideri de mine noi 
cu sediul în Petroșani, 

cartierul Aeroport, 

angajează urgent fochiști 
autorizați de I.S.E.C.I.R. 
pentru cazane cu presiuna 

de 3 atmosfere.
Informații la biroul personal al 

expioaiării.

MICA
pub’icitate

închinăm un pios omagiu în 
memoria bunei noastre învăță
toare, Lia Fucs, smulsă din mij
locul nostru, la 6 decembrie 
1963. intr-un grav accident.

Vie și nestinsă ii va răaiîne 
amintirea in sufletele noastre.' 

Foștii ei elevi de clasă

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

PETROȘANI
Angajează urgent

Tractoriști rutieri
Salarizarea — 1 200—1 400 de lei lunar. 

Condiții : jsă posede carnet de conducere. 

Informații suplimentare se pot lua zilnic de 

la biroul personal al unității între orele 7-15,30, 

telefon 1921.
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If/ZI/Vi INTERNAȚIONALĂ
Vizita delegației militare 

române în Uniunea Sovietică
Dezbaterile 

Adunării 
U. E. 0.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Continuindu-și vizita oficială in 
U.R.S.S., delegația militară ro
mână, condusă de ministrul for
țelor armate ale Republicii So
cialiste Romania, generalul co
lonel Ion loniță, a depus mei|i 
dimineața coroane de flori la 
Mausoleul lui V. I. Lenin și la 
mormîntul
cut, precum și buchete de flori 
ia mormintele mareșalilor K. 
Voro$ilov și R. Malinovski.

La ceremonie au participat 
generalul de armată P. N. L«s- 
cenko, prim-locțiitor al coman
damentului trupelor
generali și ofițeri superiori so
vietici. Au fost prezenți Ion 
Ciubotaru, însărcinatul cu afa-

soldatului necunos-

de uscat,

ceri al României la Moscova șl 
membri ai ambasadei.

In aceeași zi, delegația mi
litară română a făcut o vizită 
mareșalului Uniunii Sovietice, 
1. 1. lakubovski, comandantul 
suprem al torțelor armate unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb do 
păreri, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că. A fost de față S. M. Sle- 
mcnko, șeful statului major al 
forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul 
dc la Varșovia.

Delegația militară română a 
vizitat apoi Muzeul central al 
forțelor armate ale U.R.S.S. din 
Moscova.

O.N.U

Lucrările Comitetului politic special 
al Adunării Generale

PAR1S 9 (Agerpres). —- La 
Paris se desfășoară, începînd 
de luni, lucrările Adunării U- 
niunii Europei Occidentale, or
ganizație din care fac parte 
colo șase țări membre ale Pie
ței comune și Marea Britanic. 
Disensiunile existente între mem
brii organizației au fost reflec
tate si în raportul prezentat 
Adunării de către deputatul 
olandez Gisbest van Hali. Po
trivit agenției France Presse, 
raportul recomandă găsirea u- 
nei formule Gare să permită re
integrarea Franței în Consiliul 
U.E.O., pe care l-a părăsit în 
luna februarie.

După cum se știe, refuzul 
Franței de a participa la acti
vitatea organismelor U.E.O. cu 
reprezentare guvernamentală 
este urmarea unei dispute cu 
ceilalți parteneri, care nu a 
fost nici acum reglementată. 
Disputa nu afectează însă parti
ciparea reprezentanților Parla
mentului francez la lucrările A- 
dunării U.E.O. *—

NEW YORK — Coresponden
tul Agerpres, G. Alexandroaie, 
transmite: Comitetul politic
special al Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat trei proiecte 
de rezoluție în legătură cu ra
portul comisarului general al 
Oficiului Națiunilor Unite dc a- 
jutor si lucrări pentru refugiații 
palestinieni în Orientul Apro-

piat, încheind astfel dezbaterile 
pe marginea acestui punct al 
agendei sale. Unul dintre pro
iectele adoptate cere Adunării 
Generale să prelungească man
datul Oficiului Națiunilor Unite 
de ajutor și lucrări pentru re- 
fugiații palestinieni din Orien
tul Apropiat.

REZULTATELE 
ALEGERILOR 
DIN KENYA

CAMPANIA ELECTORALĂ
DIN JAPONIA

TOKIO 9 — Corespondentul 
Agerpres FL Țuiu, transmite: 
In Japonia se află în plină des
fășurare campania electorală în 
vederea alegerilor generale de 
la 27 decembrie. Pe listele elec
torale au fost înscriși pînă în 
prezent 940 de candidați (327 li- 
beral-democrați, 183 socialiști, 
123 comuniști, 76 reprezentînd 
partidul Komeito, 68 socialiștl- 
democrați, 126 independenți șl 
37 aparținînd micilor cluburi po
litice). în discursurile pronun
țate, liderii principalelor parti
de s-au referit în special la 
problemele Okinawei și securi
tății țării. Primul ministru Eisa- 
ku Sato, liderul partidului de 
guvcrnămînt liberal-democrat, a 
cerut alegătorilor să sprijine 
guvernul în eforturile sale de 
a obține retrocedarea Okinawei 
în termenii acordului recent 
Încheiat la Washington. El a 
reafirmat holărîrea partidului 
de a menține tratatul de securi
tate japono-american pe calea 
extinderii lui automate.

în contrast cu premierul, pre
ședintele partidului socialist, 
Tomomi Narita, a afirmat că 
partidul de guvemămint diri
jează Japonia pe calea remili- 
tarizării. El și-a exprimat

doiala că armele nucleare vor 
fi retrase din Okinawa.

La rîndul său, președintele 
partidului comunist, Sanzo No- 
saka, s-a pronunțat împotriva 
tratatului de securitate, pentru 
retrocedarea necondiționată a 
Okinawei și pentru măsuri eco
nomice eficace de oprire a 
creșterii prețurilor. El s-a de
clarat din nou în favoarea u- 
nui front comun al socialiștilor 
și comuniștilor în vederea for
mării unui guvern care să lupte 
pentru independența, pacea șl 
neutralitatea tării.

NAIROB1 9 (Agerpres). — 
La Nairobi au fost date publici
tății rezultatele definitive ale 
alegerilor generale care s-au 
desfășurat pentru prima dată de 
la cucerirea independenței de 
stat a Kenyei. După cum re
iese din bilanțul scrutinului, 40 
de deputați ai fostei legislaturi 
din care 14 miniștri au obținut 
un nou mandat în Parlament 
care are un total de 158 de lo
curi. Un număr de 77 de mem
bri ai fostului parlament, prin
tre care și 5 miniștri, n-au 
reușit să-și reînnoiască manda
tul, făcînd ca numărul persoa
nelor alese pentru prima dată 
să se ridice la 108.

După anunțarea rezultatului 
scrutinului, președintele Jomo 
Kenyatta a făcut o declarație 
în care și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că alegerile s-au 
desfășurat fără incidente, în 
pofida tensiunii create în țară 
după interzicerea partidului 
opoziție.

Orientul Apropiat
Divergențe între partidele coaliției guverna

mentale din Israel Localitatea Beissan bom
bardată cu rachete

de

în-

-----★-----

Luptele
din Nigeria

LAGOS 9 (Agerpres). — For
țele federale îșl continuă, în 
ritm lent, înaintarea în direcția 
pistei biafreze Uli. Potrivit unor 
surse militare din Lagos, citate 
de agenția A.P., trupele federa
le s-ar afla în prezent la aproxi
mativ 15 km de localitatea 
Nnewi, situată la mică distanță 
de aerodromul biafrez improvi
zat. Luptele din ultima vreme, 
se arată pe de altă parte, s-au 
soldat cu pierderi grele de am
bele părți.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — 
Cu numai o zi înainte de expi
rarea termenului stabilit pentru 
prezentarea listei noului gu
vern israelian, premierul de
semnat, Golda Meir, întîmpină 
încă dificultăți în încercarea de 
a soluționa divergențele apă
rute între partidele politice ale 
coaliției guvernamentale. După 
ce a reușit să rezolve problema 
distribuirii portofoliilor ministe
riale, Golda Meir se află în 
prezent în fața refuzului parti
dului de dreapta „Gahal" de a 
accepta prezența deputaților săi 
în noul cabinet, atîta timp cît 
nu îi vor fi acceptate anumite 
prevederi ale platformei sale 
politice.

Lista noului cabinet, aprobată 
de conducerea coaliției guver
namentale, cuprinde 24 de mi
niștri, cu 2 mai mult decît în 
guvernul dinaintea alegerilor 
qenerale de la 28 octombrie. 
După mal mult de o lună de 
consultări, Golda Meir a acor
dat diverselor personalități din 
propriul partid — „Mapai" — 
12 portofolii, partidului Gahal 6, 
Partidului național religios 3, 
Partidului Mapam 2 șl Partidu
lui liberal independent un por
tofoliu. După cum precizează

agențiile de presă, partidul pri
mului ministru și-a păstrat toa
te portofoliile deținute înainte 
de alegeri, deși în urma aces
tora el a pierdut majoritatea 
absolută în parlament. Astfel, 
generalul Moshe Dayan urmea
ză să rămînă la Ministerul A- 
părării, Abba Eban la ministerul 
de Externe, iar Jigal Allon — 
viceprim-ministru și ministru al 
educației.

o
TEL AVIV 9 (Agerpres). — 

Localitatea israeliană Beissan, 
situată în partea de nord a 
Văii Iordanului, a fost bombar
dată luni seara cu rachete de 
pe teritoriul iordanian — a a- 
nunțat la Tel Aviv, un purtător 
de cuvînt, care a precizat că 
atacul nu a produs victime.

AMMAN 9 (Agerpres). — 
Membri ai Organizației pentru 
eliberarea Palestinei au lansat 
luni rachete asupra localității 
israeliene Beissan, se arată în
tr-un comunicat publicat la Am
man de această organizație. A- 
tacul s-a soldat, pentru partea 
israeliană, cu pierderi în oa
meni și materiale și incendierea 
unor obiective, se afirmă în co
municat.

^0-nu.tdar-iuL zilei
Aurul nu mai este... „o afa

cere de aur". Prețul său, care 
în primăvară atinsese la Lon
dra 44 de dolari uncia, a în
registrat în ultimul timp o ade
vărată prăbușire, situîndu-se 
săptămîna trecută la 35 de do
lari uncia, cu tendința eviden
tă de a coborî sub această li
mită ..oficială", stabilită în 1945 
la Bretton Woods.

Speculatorii fascinați pînă 
Ieri de mitul metalului galben, 
pe care îl acumulau cu lăcomie 
în seifurile lor. s-au lansat a- 
cum în operația inversă, vin- 
zind în pierdere aurul intrat în 
dizgrație în vederea deblocării 
capitalurilor pentru afaceri mai 
rentabile. Acest fenomen a în
ceput să provoace, din motive 
diferite, o profundă îngrijorare 
responsabililor politicii finan
ciaro din Occident. Guvernato
rii băncilor centrale din princi
palele zece state capitaliste îl 
analizează sub toate aspectele 
în ședințe secrete, prelungite, 
iar secretarul american al Tre
zoreriei, David Kennedy, 
consacră un lung turneu „de 
explicații", prin Bruxelles, Lon
dra. Bonn, Paris și Roma.

Dar ce anume a determinat 
scăderea prețului aurului șl de 
ce sint îngrijorate guvernele oc
cidentale ?

Experții financiari sînt de pă-

rere că dezinteresul pentru me
talul galben a fost generat, în 
primul rînd, de aparenta sta
bilizare a raporturilor dintre 
monedele occidentale în urma 
devalorizării francului și a re
evaluării mărcii vest-germane, 
traduse prin stoparea specula
țiilor asupra anumitor devize.

pe piață a stocurilor formate în 
perioada crizei financiare de 
către speculatori și de către Re
publica Sud-Africană și, îndeo
sebi, exercitarea „drepturilor 
speciale de extragere" de la 

_ Fondul Monetar Internațional, 
care permite ca, în relațiile co
merciale interoccidentale, să fie 
folosit așa-zisul aur-hîrtie 
locul metalului propriu-zis.

Dar toate aceste elemente, 
aparent tot atîtea motive de
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americani 
perioadă 
localită-

in aceeași 
similare in

pe anii 
are în 
posibilitățile 
mobilizarea maselor popu- 
și dezvoltarea inițiativei

„audieri" 
ușile închise, 

de anchetă urmează, 
agenției Associated

Sărbătoarea

zăcăminte sînt excluse din

Coreeană se desfășoară cu 
a căilor ferate. In prezent

TIRANA. — In Albania populară crește continuu 
numărul localităților rurale electrificate. Pînă în prezent au 
fost electrificate 1 466 do sate, adică 58 la sută din numărul 
total. Pînă la sfîr.șitul acestui an se prevede ca proporția 
localităților rurale e'ectrificate să ajungă la 60 Ja sută.

> PHENIAN. — In R.P.D. 
succes lucrările do electrificare 
se apropie de sfîrșit electrificarea sectorului Menchon — 
Chonchjiu, <-are străbate litoralul de est al țării.

Scrisoarea unui supraviețuitor
SAIGON 9 (Agerpres). — La 

Saigon a fost dată publicității 
scrisoarea unul supraviețuitor 
ol masacrului de la Song My, 
care a găsit refugiu în sînul li
nei organizații religioase anti
guvernamentale. Autorul scriso
rii afirmă că a văzut soldați 
americani ucigind cu singe rece 
aproape 600 de persoane în lo
calitatea Song My, în luna

martie 1968. Potrivit declarațiilor 
martorului, militarii 
au comis 
asasinate 
țile Suon Chau și Binh I<y.

Numele. — ’ ’
a fost dezvăluit din motive de 
securitate. Se precizează însă 
că el este gata să depună măr
turie in cazul în care acest 
cru i se va cere.

Unite Tanzania

Din tarile socialiste

Ancheta preliminară 
întreprinsă

WASHINGTON 9 (Agerpres).
— Ancheta preliminară între
prinsă de Pentagon asupra ma
sacrului de la Song My în care 
au fost ucise sute de persoane 
civile — bărbați, femei și copii
— s-a încheiat după mai bine 
de o săptăinînă de 
desfășurate cu 
Comisia 
potrivit 
Press, să anunțe în cursul aces
tei săptămîni dacă sergentul 
David Mitchell, aflat în prezent 
la Fort Hood (statul Texas), șl 
care a fost acuzat de „atac cu 
intenția de asasinai" împotriva 
persoanelor civile din salul 
sud-vietnamez Song My, va fi 
trimis în fața curții marțiale. 
Surse oficiale, citate de aceeași 
agenție, relevă că el ar fi răs
punzător de uciderea a 30 de 
persoane civile. Procesul ai 
urma să se desfășoare în fața 
unei alte curți marțiale și nu 
a aceleia de la Fort Benning 
care va judeca pe locotenentul

de Pentagon
William Calley, singurul Țuilltar 
american trimis în fața ins
tanței după dezvăluirile pri

vind comiterea, la 16 martie 
1968, a masacrului de la Song 
My.

Pe de altă parte, din Fort 
Benning (statul Georgia) se a- 
nunță că a vocații lui Calley au 
cerul anularea acuzațiilor îm
potriva clientului lor, deoarece 
„drepturile și privilegiile consti
tuționale ale acuzatului au fost 
substanțial prejudiciate de ar
ticolele, declarațiile și fotogra
fiile publicale în presă, la te
leviziune sau prin difuzarea lor 
la radio". In moțiunea acestora 
se pretinde că „nici o curte 
marțială nu poate asigura în 
aceste condiții o judecată im
parțială". Judecătorul de ins
trucție de la Fort Benning a 
stabilit, p.’otrivit agenției U.P.I., 
o ședință pentru data de 20 ia
nuarie anul viitor la care să 
fie discutată cererea avocaților 
apărării.

DAR ES SALAAM 9 (Ager
pres). - Capitala Tanzaniei, 
Dar-Es-Sdlaam a îmbrăcat haine 
de sărbătoare. La 0 decembrie 
poporul tanzanian a sărbătorit 
împlinirea a 8 ani de la obține
rea independentei Tangunicăi șl 
cea de-a 7-a aniversare a repu
blicii. In 1964, Republica Tan- 
ganica s-a unit cu Zanzibarul 
creîndu-sc Republica Unită Tan
zania.

Tanzania în anii independen
ței a înregistrat succese în 
lupta pentru progresul economic. 
La aceasta a contribuit în mod 
considerabil dezvoltarea plani
ficată a economici. în vara a- 
cestui an a 
de-al doilea 
dezvoltare a 
nale 
plan 
rînd 
tării, 
lare 
lor.

Guvernul președintelui Nye- 
rerc adoptă măsuri hctărîtc 
în direcția creșterii și întăririi 
continue a sectorului de stat în 
economie în vederea dezvoltă
rii mișcării cooperatiste la sate, 
în anii independenței au fosl 
naționalizate o serie de com
panii particulare străine.

Tanzania promovînd cu 
secvență o politică de indepen
dență și de soluționare a lutn- 
Yor problemelor litigioase pe 
cale pașnică se bucură de nres- 
tigiu pe arena internațională în 
cadrul Organizați».; Națiunilor 
Unite si altor foruri.

fost adoptai cel 
plan cincinal de 
economiei națio- 
1969—1973. Noul 
vedere în primul 

Interne alo

Conferința

președintelui

WASHINGTON (Agerpres). — 
Președintele Nixon a ținut luni 
seara la posturile de televiziu
ne o conferință de presă con
sacrată în esență problemelor 
de politică externă. Răspunzînd 
la o întrebare privind războiul 
din Vietnam, Richard Nixon a 
afirmat că nu vede „nici o 
schimbare semnificativă" de la 
ultima sa declarație din 3 no
iembrie și a reafirmat teza 
„vietnamizării" conflictului. „Așa 
cum am arătat în cuvîntarea 
mea televizată din 3 noiembrie, 
a adăugat el, știrile din Viet
nam permit o reducere a trupe
lor, concomitent cu preluarea 
sarcinilor lor de către sud-viet- 
namezi 
cursul 
decurs 
mîni".

El a 
că dacă situația 
Vietnam se va menține crede 
„că războiul se va termina in
diferent de ceea ce se întîmplă 
la masa tratativelor". în legă
tură cu tratativele de la Pa
ris, el a spus că „șansele u- 
nel reglementări negocia
te nu sînt bune". Nixon a 
recunoscut că „Statele Unite 
subvenționează trupele thailan- 
deze și sud-coreene, aliate în 
Vietnamul de sud, declarînd că 
aceasta este o metodă „mai 
bună" decît cheltuielile care ar 
fi necesare pentru suplimenta
rea trupelor americane în Viet- 
uamul de sud.

(saigonezi — N.R.) în 
acestei luni, poate în 
de două sau trei săptă-

declarat, în continuare, 
actuală din

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului etiopian al Informa
țiilor a declarat că „în prezent 
au loc PREGĂTIRI IN VEDE
REA UNEI INTILNIRI A RE
PREZENTANȚILOR CELOR 
DOUA PĂRȚI IMPLICATE ÎN 
CONFBfCTUL NIGERIAN. Da
ta exactă a convorbirilor — a 
adăugat cl — va fi anunțată 
în scurt timp“.

Pe de altă parte, șeful gu
vernului federal nigerian, gene
ralul Yakubu Gowon, a decla
rat că este dornic să ducă tra
tative de pace cu Biafra, men- 
ționînd că, în acest scop, bia- 
ffezii trebuie să manifeste sin
ceritate în organizarea unor 
discuții folositoare.
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♦- VARȘOVIA — Recent a fost realizat in Baltica un 
transport naval extrem de dificil. Din Finlanda a fost re
morcat pînă in Polonia un ponton avînd la bord trei maca
rale gata montate, a căror înălțime depășea 40 de metri. 
Vintul deosebit de puternic, care bătea in timpul transpor
tului a silit convoiul să navigheze în apropierea țărmurilor 
și chiar să se adăpostească în două rinduri în porturi. Prin 
transportul macaralelor montate se realizează o marc eco
nomie de timp, astfel că această operație dificilă, dar deo
sebit de rentabilă, va continua pe aceeași rută și în viitor.

MOSCOVA — Rezervele de cărbune ale Uniunii So
vietice sini evaluate la 6 000 miliarde de tone, anunță agen
ția TASS. Cifra este întrucîtva mai mică decît cca luată in 
considerare cu 13 ani in urmă, cind s-au efectuat ultimele 
calcule. Aceasta, pentru că înainte erau luate în considerare 
și rezervele de cărbune brun, aflate la adincimi de peste 
600 de metri. In prezent, avindu-se în vedere scopurile prac
tice ale exploatărilor, asemenea - - • ■ 
cadrul rezervelor generale.

<• HANOI. — Potrivit datelor furnizate de Ministerul 
Tnvățămîntului Superior și Mediu, anul acesta in R. D. Viet
nam funcționează 35 institute superioare și 196 școli tehnice 
medii. Comparativ cu anul 19G4, numărul studenților din in
stitutele tehnice a crescut de trei ori, iar numărul total al 
specialiștilor — de două ori.

BELGRAD. — La fabrica de mașini agricole „14 oc
tombrie" din Krușcvaț a fost însușită producția unui nou 
tip de tractor universal pe șenile, cu o putere de 170 CP. 
Nou) tractor iși găsește o largă aplicare în lucrările de 
construcții, in agricultură și silvicultură. Tn curind va începe 
producția în scrie a acestui nou tip Je tractor.

Un comunicat difuzat la Atena anunță că 85 de pasa
geri și 5 membri ai echipajului și-au pierdut viața luni 
scara ÎN URMA PRĂBUȘIRII AVIONULUI „DC-6" aparți- 
nînd companiei „Olympic Airways", care efectua curse re
gulate între insula Creta și Atena. S-a precizat că acciden
tul s-a datorat condițiilor atmosferice nefavorabile, apara
tul fiind prins de un puternic curent descendent în mo
mentul în care se pregătea să aterizeze pe aeroportul din 
capitala Greciei. Avionul s-a lovit de o colină situată la o 
altitudine ' ' ’ ’ ” ” “ • — - - 7
luînd foc. 
registrată

de 650 metri și la o distanță de 30 km de Atena, 
Aceasta este cea mai mare catastrofă aeriană în- 
vreodată în Grecia. .

DE MUZICA

Gripa „Hong Kor.g“ iși 
face din nou apariția

despre posibilitatea unei noi 
crize a dolarului în anul 1970, 
însoțită de o severă recesiune 
a economiei americane. Aseme
nea temeri sînt fundamentate 
pe deficitul cronic al balanței 
de plăți americane, pe inflația 
din S.U.A. și pe așa-zisul feno
men de „supraîncălzire" econo
mică cărora autoritățile de pes
te ocean nu le găsesc remedii.

Așa se explică de ce David 
Kennedy și-a propus drept prin-

Disputa aur-dolar
Creșterea generală a ratei do- 
binzilor, în special asupra eu- 
rodolarilor (lichidități în dolari, 
rezultate din deficitele cronice 
ale balanței de plăți a S.U.A., 
aflate în mîinile unor particu
lari din Europa occidentală și 
scoase total de sub controlul 
guvernelor), a constituit, la rin- 
dul său, un factor important, 
ea permițînd plasamente de ca
pitaluri ce aduc deținătorilor 
particulari profituri de peste 10 
la sută anual, pe cind aurul 
nu aduce nimic, O influență 
majoră a avut-o în sfîrșit, um
flarea ofertei prin împingerea

optimism, sînt susceptibile, în 
conjunctura economico-financia- 
ră occidentală prezentă, de a 
provoca consecințe nefaste pen
tru unii parteneri.

Sub aspect teoretic, prăbuși
rea momentană a aurului este 
prezentată de cercurile oficiale 
de la Washington drept o „im
punere" a dolarului ca „etalon 
monetar internațional" și o rui
nare a speranțelor partizanilor 
reîntoarcerii la relații monetare 
bazate pe etalonul aur. Această 
teorie se pare că nu a prins 
insă în Europa occidentală, un
de se vorbește tot mai insistent

cipal obiectiv al turneului său 
de „asigurări interlocutorilor 
vest-europeni asupra evoluției 
pozitive a situației economice 
și monetare americane".

Vest-europenii, in special ita
lienii șl olandezii, nu se mulțu
mesc insă cu explicații: ei cer 
garanții și măsuri concrete din 
partea S.U.A. care să împiedice 
reevaluarea, într-un termen mai 
mult sau mai puțin lung, a me
talului prețios.

Există temeri serioase că ac
țiunile începute de speculatori 
prin vinderea în pierdere a au
rului stocat după 1968, pentru

a'pune mîna pe eurodolari și a 
se lansa în jocul dobînzilor ri
dicate ale acestora, poate avea 
consecințe neprevăzute. Acest 
joc poale duce la relansarea 
pieței 'curodolarilor (lichidități 
necontrolabile sporite) și, im
plicit, contribuie la accentuarea 
inflației. Iar experiența ultimi
lor trei ani dovedește că, în 
momentul cînd inflația depășeș
te limitele obișnuite, nimic nu-l 
mai poate împiedica pe dețină
torii de capitaluri — nici chiar 
„dolarul etalon monetar inter
național" — să se arunce din 
nou asupra aurului, pentru a se 
pune la adăpost de eventualele 
modificări ale parităților, de- 
clanșînd astfel o nouă criză fi
nanciară. Acest fapt reliefează, 
totodată, unul dintre paradoxu
rile dolarului, și anume : dacă 
goana după aur, și deci creș
terea prețului său după eveni
mentele din mai—iunie 1968 din 
Franța pînă la reevaluarea măr
cii vest-germane în octombrie 
1969 a pus la grea încercare 
stabilitatea dolarului, exact ace
lași efect îl are asupra monedei 

• americane și reducerea prețului 
metalului prețios.

Totul se petrece ca Intr-un 
cerc vicios, ce se repetă con
tinuu, agravînd la fiecare nou 
ciclu neliniștea cercurilor finan
ciare occidentale în fața Incer
titudinii propriilor mijloace de 
plată.'

FESTIVALUL
„ROCK", care s-a desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute in 
aer liber în apropiere de lo
calitatea Tracy (California) și 
care a atras peste_300 000 de ti
neri fanatici, s-a încheiat cu 
următorul bilanț: patru mor ți 
și... 4 nou născuți. Terenul un
de se deSfășurase festivalul a- 
răta ca un adevărat cîmp de 
bătaie : tone întregi de cutii de 
conserve, resturi alimentare, 
hîrtii abandonate de „meloma
nii" prezenți la festival.

După trei luni de luptă in
tensă pentru reînnoirea contrac
tului de muncă, CEI 300 000 DE 
MUNCITORI METALURGIȘTI 
italieni din întreprinderile cu 
participate statală au obținut 
victoria: importante sporiri de 
salariu, drepturi sindicale extin
se la locul de munca.

Pînă în prezent au fost reîn
noite contractele de muncă ale 
muncitorilor din construcții, din 
industria chimico-farmaceutică 
și de alte categorii. Aceleași 
obiective sînt revendicate și de 
salariații de la bănci, 'munci
torii din agricultură și cei din 
transporturile publice.

AUTORITĂȚILE JAPONEZE 
au făcut cunoscut că forțele 
armate naționale dispun la ora 
actuală, între altele, de 2 200 de 
tunuri, 50 de rachete sol-aer 
„I-Iawk“, 210 nave cu un de
plasament de 134 000 de tone, 
circa 1 200 do avioane și 340 
de elicoptere. Acest „inventar" 
al echipamentului militar al 
forțelor armate nipone este cu
prins într-o expunere de mo
tive în sprijinul proiectului de 
construire a unei baze de ra
chete sol-aer de tipul „Nike“ 
la Naganuma, în insula Hok
kaido.

Epidemia de gripă „Hong- 
Kong", caro' a provocat anul 
trecut moartea a numeroase per
soane, își face din nou apari
ția în multe țări, dar pînă în 
prezent boala are un curs be
nign, afirmă surse ale Organi
zației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Au fost semnalate e- 
pidemii în Spania, Italia, Fran
ța, Danemarca, Anglia etc. In 
emisfera sudică, Argentina, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Uruguay 
și Republica Sud-Africană au 
fost, de asemenea, atinse de 
virusul gripei.

Potrivit afirmațiilor O.M.S., 
există în prezent o cantitate'su
ficientă de vaccin pentru a se 
lupta împotriva gripei.

Un purtător de cuvînt al po
liției din Belfast a anunțat că 
UN GRUP DE PERSOANE NE
CUNOSCUTE a pătruns la sfîr- 
șitul săptămînii trecute într-un 
depozit de armament din Bel
fast, furînd 14 carabine și pes
te 20 000 de cartușe. Ancheta 
desfășurată pînă în prezent s-a 
încheiat fără nici un rezultat.

„Da' ă evenimente asemănătoa
re celor care au avut loc în 
lună august la Belfast și I on- 
donderry vor fi reeditate, gu
vernul de la Dublin va fi con- 
strîns să recurgă la forță ÎM
POTRIVA „REGIMULUI UNIO
NIST" DE LA BELFAST", a de
clarat ministrul agriculturii al 
Republicii Irlanda, Neal Bla
ney.

Va fi realizat un vaccin
anticancer ?

Donald Morton, unul din

Ion BADEA

orilACTIA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii or. 00. Tel. 4062, 209 (Centrala cărbunelui).

LOS ANGELES 9 (Ager
pres). — Un mare juriu din 
Los Angeles a pus sub acu
zare pe Charles Manson și 
pe alfi cinci membri ai „co
munității de hippies", vino- 
vaji de asasinarea actrlfei de 
cinema Sharon Tale și a al
tor palru persoane care se 
găseau In vila ei de lingă 
Los Angeles. llotărirea a 
fost luată după două zile de 
audiere a diieriților martori 
de către procurorul dislric-

tual din Los Angeles. Printre 
cei audiafi s-au aflat mai 
multi hippies, care au vaga
bondat un timp împreună cu 
Manson și au relatat despre 
„cultul crimei" promovat de 
acesta.

in afara lui Charles Man- 
son vor li judecați sub acu
zația dc crimă și complot, 
Charles Watson, Susan De
nise Atkins, Patricia Kren- 
v in Lei, Linda Kasabian șl 
Leslie Sankston.

Dr.
tre cei doi profesori americani 
care au anunțat în cursul săp- 
tămînii trecute descoperirea u- 
nor agenți de natură viroli.'i, 
generatori de sarcomuri umane, 
a declarat că este posibil ca, 
în următorii zece ani, să (ie 
realizaț un vaccin anticanceros. 
El a subliniat că pentru desco
perirea și identificarea unor a- 
genți cancerigeni au fost ne
cesari zece ani de studii. In 
această perioadă a fost demons
trată legătura dintre agenții res
pectivi și anumite forme de 
cancer ale oaselor, cartilagiilor 
și țesuturilor conjunctive. Pro
fesorul Morton a subliniat că 
rezolvarea problemei vaccinului 
anticanceros este condiționată 
de identificarea virușilor speci
fici ai diverselor forme de can
cer.
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